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TÜRKLERİ

Nusret KOPUZLU

Ahıska Türklerinin vatandan
sürgün edilmelerinin 70. Yıldönümü münasebetiyle Çorum Hitit Üniversitesi bir sempozyum
düzenledi. 14-15 Kasım günleri
Çorum Anitta Otel’de icra edilen sempozyum, DATÜB Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, Azerbaycan Millî Meclisi’nden
Milletvekili Ganire Paşayeva, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Kudret Bülbül, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Çorum Milletvekili Salim Uslu, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili
Nevzat Pakdil, Çorum Valisi Ahmet Kara, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un konuşmalarıyla başladı.
Ganire Paşayeva konuşmasında özetle şunları
söyledi: “Ahıska Türkleri meselesi, yalnız Ahıska
Türklerinin değil hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın
yani hepimizin meselesidir. Gaspıralı’nın dediği gibi
‘Dilde, fikirde, işde birlik’ prensibiyle çalışmalıyız. Dilde
ve fikir de birlik olmazsa işte birlik de olmaz. Avrupa
Konseyi çalışmalarında bazıları Ahıska Türklerinin millî
kimliğini göz ardı etmek istiyor. Buna razı olamayız.
Bu hususta da hepimize çok iş düşüyor. Vatana dönüş
sürecinde elimizden gelen desteği vereceğiz. 1918’de
Bakü’ye gelen ve orada bizim yurdumuz için canları feda
eden Nuri Paşa’nın Kafkas İslâm Ordusu askeriyle aynı
ruh ve aynı düşünce içinde Ahıska için çalışmalıyız.”
Türk Parlamenterler Birliği Başkanı ve
dergimizin Yayın Kurulu Üyesi Nevzat Pakdil,
“Tarihte 70 yıl uzun bir süre sayılmaz. Bin yıl sonra vatan
kuranlar var. Onun için ümitsizliğe kapılmamalıyız.
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Artık ayakta durmak zamanıdır. Ahıska Türkleri, büyük
bir milletin ayrı düşmüş parçasıdır. Onların vatana
dönebilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz,
çocuklarına sahip çıkacağız, onların okumasına yardım
edeceğiz. Onların bizden bir ümidi var, bu ümitleri boşa
çıkarmamalıyız.” dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 1944
sürgününü bir etnik temizlik ve soykırım olarak

Numan Kurtulmuş: Bu sürgün bir soykırımdır.

niteledi. Kurtulmuş burada yaptığı uzun ve
kapsamlı konuşmasında özetle şu görüşlere yer
verdi: “Ahıska sürgünü, Rusların Kafkasya’ya hâkim
olma emellerinin bir parçasıdır. Bu aynı zamanda
Karadeniz’in çevresini Türk varlığından arındırma
projesidir. Ahıska Kafkasya’nın kilididir. Türk olan bu
halka Meshet denilemez. 1989 yılında hazırlanan bir
tezgâhla Fergana’da iki kardeş halk birbirine düşürüldü.
Ahıska Türklerinin yaşadığı zulmü unutmayacağız ve
unutturmayacağız.”
Bu konuşmalardan sonra oturumlar başladı.
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Birinci oturumun ilk konuşmasını Yunus Zeyrek
yaptı. “Ahıska Tarihinin Dönüm Noktaları” başlığını
taşıyan konuşmasında son bin yılın tarihî
devirlerini özetledi. Kıpçak Atabekleri, Osmanlı,
Çarlık ve Sovyet dönemi ve sonrası hakkında bilgi
verdi.1
Ahıska’nın Abastuman köyünde yaşayan
Sürgünün Yaşayan Tanığı Molla Yusuf (1930),
vatana dönüş ve Ahıska hayatından bahsetti.
Türkiye’ye gelenlerin işlerinin kolaylaştırılması ile
ilgili dileklerini ifade etti.
Birinci defa 2011 yılında Strasburg’da Avrupa
Konseyi Parlamentosu’nda açılan ve daha sonra
Ankara, Eskişehir ve Kırşehir’de açılmış olan
Ahıska Türklerinin Hayatı konulu fotoğraf sergisinin
açılışı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile
Vali Ahmet Kara tarafından yapıldı.
Salkım Söğütlerin Gölgesinde romanının yazarı
Büyükelçi Fırat Sunel, romanın arka plânı hakkında
konuştu. Ahıska seyahatlerinde karşılaştığı,

Fotoğraf sergisi : “Ahıska Türklerinin Hayatı”
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tanıştığı ve konuştuğu tipler ve bunların romana
yansıması hakkında ilgi çekici açıklamalar yaptı.
Bu romanın TRT tarafından filme çekildiğini ve
bu filmin 2015 yılı başında gösterime gireceğini
söyledi.
İlyas Doğan ve Fuat Pepinov, Ahıska Türklerinin vatana dönüşü konusunda Gürcistan’ın siyaseti
ve son durum hakkında bilgi verdiler.
Orhan Faikoğlu, Ahıska Türkleri meselesinin medyaya yansıması; M. Akif
Kütükçü, Uluslararası hukuk boyutuyla Ahıska Türklerinin vatan sorunu;
Kâmil Ahmedov, 93 Harbinden sonra
Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleri
konusunda konuştular.
“İki gün süren sempozyum sırasında Çorum’da yaşayan eski Ahıska muhacirleri de söz alıp kendilerini tanıttılar. Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve
Kıbrıs’tan gelen Ahıska Türkleri dernek temsilcileri, yapılan ve yapılması
gereken faaliyetlerini gözden geçirdiler ve bir sonuç bildirisi hazırladılar.

Bu konuşmanın metnini gelecek sayımızda vereceğiz.
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Ahıska Türklerinin sürgün yıldönümü münasebetiyle Türkiye’de üniversitelerde okuyan Ahıskalı gençler bazı üniversitelerde stand açtılar. Fotoğraflarda,
Muğla ve Erzurum’da açılan standları görüyorsunuz.
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VATAN HASRETİ AHISKA SÜRGÜNLERİNİ YAKIYOR
Zalim Stalin döneminde 1944 yılında Ahıska’dan
sürülen Ahıska Türkleri, vatan hasretiyle yanıyorlar.
İşte bu hasret ve sevgiden dolayı dünyanın
neresinde olursa olsunlar Gürcistan’ın Ahıska
şehrine geliyorlar. Ahıska’nın bu seferki ziyaretçileri
Özbekistan, Azerbaycan ve Rusya’dan geldiler.
Özbekistan’dan gelen Yusuf Dede sürgün sırasında
14 yaşındaymış. Rusya’dan gelen dede ise daha sekiz
aylıkken sürülmüş. Onlar gibi sürülen ve seksenli
yıllarda Atayurt dedikleri Ahıska’ya gelen Molla
Yusuf ve ailesi Ahıska’nın Abastuman bölgesinde
ikamet ediyor. Bu gelen 17 kişilik misafir de Molla
Yusuf’u ziyaret ettiler. Kendilerine meşhur hinkal
ikram edildi. Yemekten sonra hep birlikte tarlalarda,
bahçelerde gezerek hasret gidermeye çalıştılar.
			

Halil İbrahim Ataman-Gürcistan

KÖYÜNDE MÜZE KURDU
Yukarı Acara’nın Xula ilçesine bağlı ve bizim Posof ilçemizin
sınırında yer alan Txilvana köyünde müze kuruldu. Müzeyi aynı köyden
olan Öğretmen Binali Bolkvadze, kendi imkânlarıyla kurdu. Binali
Bey, doğduğu ve öğretmenlik yaptığı köyde, köyün yakın tarihinin ve
kültürünün somut malzemesini bir araya getirdi. Bu köyden çıkan ve
önemli görevler yapmış olan kişilerin biyografi ve fotoğraflarını da bu
müzede sergiledi. Müzede, çok eski tarihlerde kullanılmış eşya ve hayatın
çeşitli alanlarında kullanılan alet edevat, müzede bir araya getirildi.
Müzede sergilenen etnografya malzemesi, köyün ve o çevrenin hayat
tarzı ve kültürüyle ilgili bilgi edinmiş oluyor. Ayrıca insan bu eşyaya
bakınca hayat şartlarının dününü ve bugününü daha iyi anlıyor. Yine bu
eşyaya bakınca aynı coğrafya ve aynı kültürü paylaşan Posof’un da böyle
bir müzeye ne kadar ihtiyacı olduğunu düşündük.Her bakımdan örnek bir
davranış sergileyen Binali Hocayı tebrik ederek köyden ayrıldık.
				Halil İbrahim Ataman-Acaristan

POSOF’A KIŞ GELDİ
Kışın gelişiyle yağan kar, Posof’a ayrı bir güzellik kattı. Önceki
günlerde yağan kar sadece dağları süslerken bu defa Posof vadisini
de beyaza bürüdü. Posof’a mevsimin ilk karı eylülde yağmıştı. Ara
sıra yağmış olsa da yükseklerde kalıyor ve Posof vadisine inmiyordu.
2 Kasım’da başlayan ve gece de devam eden kar yağışı, ertesi gün
de devam etti ve Posof’u tamamen etkisi altına aldı. 2550 rakımlı
Ulgar Dağı’nda geçişlerde aksamalar başladı ve sabah saatlerinde
jandarma yolun kapalı olduğunu belirterek sürücüleri uyardı.
Kar yağışı bazı köy yollarını da kapattı. Günbatan ve
Kurşunçavuş  yolları kapandığından taşımalı eğitim gören öğrenciler kar, ayrı bir güzellik sergiledi. Dalındaki kırmızı
okula gidemediler. Posof merkezinde de araçlar trafiğe çıkamadı. elmaların üzerine yağan beyaz kar ve renkler görenleri
Diğer taraftan henüz yapraklarını dökmeyen ağaçlar üzerine yağan hayran bıraktı.
Halil İbrahim Ataman-Posof
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