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Türkiye coğrafyasının tabiî bir uzantısı olarak 
Ardahan ilimizle komşu olan Ahıska, 70 sene evvel 
büyük bir faciaya sahne olmuştur. Ahıska şehri 
ve çevresinde yaşayan Müslüman Türk nüfusu, 
15 Kasım 1944 gecesi topyekûn vatanlarından 
çıkarılmış ve Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 
gibi Orta Asya ülkelerine gönderilmiştir.

Sürgün edilen halkın milletlerarası hukuku ve 
insanlık vicdanını rahatsız edecek hiçbir suçu ve 
günahı yoktu. Stalin’in sürgün kararnamesinde 
de kayda değer bir suçtan bahsedilmemiştir. 
Ahıskalılar, 40.000 gencini Alman cephesine 
göndermiş, kendi çoluk çocuğunun rızkından 
keserek de Sovyet ordusunun iaşesine katkıda 
bulunmuştur. Böyle bir halka nasıl bir suç isnat 
edilebilirdi?

Fakat Sovyet diktatörü zalim Stalin, savaşın 
yönü belli olunca, Türkiye topraklarına göz 
dikmişti. Kars, Ardahan ve Artvin’i de Sovyet 
Gürcistan’ına katmak istiyordu. Yani Türkiye’den 
toprak koparmak emelindeydi. Komünist Partisi 
üyesi iki Gürcü profesörü N. Berdzenişvili ve 
S. Canaşia’ya bir makale yazdırıp yayımlatmak 
suretiyle bu emelini açıkça ilân etmişti. Fakat 
Ardahan’a rahat gitmek için yol üzerindeki 
Ahıska’nın Türk ahalisini ortadan kaldırmak 
istiyordu. Yani Ahıska Türklerini, ordusunun 
önünde bir engel olarak görüyordu. O hâlde bu halk 
sınırdan uzaklaştırılmalıydı. İşte 1944 faciasının 
sebebi budur. Yani Ahıska’nın tarihî yerlisi olan 
Türk ahali, bu faciayı, Türkiye uğruna yaşamıştı! 

Kafkasya kışında vuku bulan bu faciada binlerce 
insanımız hayvan vagonlarında açlık, hastalık 
ve soğuktan öldü. Kabirleri bile olmayan, kurda 
kuşa yem olan aziz şehitlerimizi, bugün gözyaşı ve 
Fatihalarla anıyoruz.

Stalin’in ölümünden sonra, onun zamanında 
sürgün edilen Çeçen, İnguş, Karaçay, Oset, Malkar 
ve Kalmuk gibi Kuzey Kafkasya toplulukları 
vatanlarına dönmüş, fakat Ahıska Türkleri bugüne 
kadar vatana dönememiş hatta yeni sürgünler 
yaşamışlardır. 

Bu sürgünün sorumlusu tabii ki Sovyetler Birliği 
rejimidir. Fakat sürgüne son vermeyerek yeni 
acıların yaşanmasına sebep olan ve bu mazlum 

halkın gözyaşını dindirmeyen Rusya ve Gürcistan 
hükûmetleri de bir o kadar suçludur. 

Yüzyıllarca Türk milletinin sancağı altında 
refah içinde yaşarken her fırsatta istilâ ordularının 
yanında yer alan Ermeni çetelerinden özür 
dilememizi isteyenlere sesleniyoruz! Ahıska 
Türklerinden özür dilemesi gereken kimse yok 
mu? Vatandaşı olduğu devlete kılıç çekmeyen 
bu halkın, vatandan ebediyen sökülüp atılmasını 
hangi vicdan kabul eder? 

*

Her gün insan haklarından bahseden yerli 
ve yabancı siyaset ve medya mensuplarına 
sesleniyoruz: Yetmiş yıldır vatan diye inleyen bir 
halkın feryadını niçin duymuyorsunuz? Suruç ile 
Aynel-Arap (Arap Pınarı-Kobani) arasında duygu 
bağları kurarken Posof ile Ahıska arasındaki bağı 
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niçin hatırlamıyorsunuz? Posoflularla Ahıskalıların 
kardeş, amca oğlu veya dayı kızı olduğunu 
bilmiyor musunuz?

Yezidîlerin yakın tarihte Kars civarında 
Ermenilerle kader birliği yaptığını biliyoruz. 
Nitekim Ermeniler mağlûben çekilince Yezidîler de 
onlarla beraber gitmişlerdi. Bugün Ermenistan’daki 
Yezidî mevcudu onların kalıntısıdır. Türk medyası 
demeye dilimiz varmıyor; Türkiye medyası Irak 
Yezidîlerini her gün manşete çekip ana haber 
bültenlerinin ilk haberi yaparken Ahıska Türklerini 
bir kerecik olsun anmamakta kararlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Siz hiç belli başlı köşe yazarının 
kaleminden Ahıska Türklerini okudunuz mu? 
Siz hiç belli başlı haber kanallarının ana haber 
bülteninde Ahıska Türklerine rastladınız mı? 
Siz hiç bu kanallarda her akşam kafamızı şişiren 
tartışmalardan birinin de Ahıska Türklerini konu 
edindiğini gördünüz mü? Bu durum bizim çok 
gücümüze gitmektedir. Bu medyanın elebaşlarına 
diyoruz ki, eğer insan olduğunuza inanıyor ve 
insanlık değerlerine saygı duyuyorsanız Ahıska 
Türklerinin sesini de duymalısınız! 

Bugün eski Sovyet coğrafyasının bin bir köşesine 
serpilmiş ve her yerde ikinci sınıf insan muamelesi 
gören bir halkın çocukları sesleniyor: Yeryüzünde 
70 yıldan beri sürgünde yaşayan bu insanların sesine 
kulak verin! Mikrofonlarınızda, ekranlarınızda 
ve köşelerinizde, Ahıska Türklerinin ıstırabını da 
dile getirin. Röportaj yapın, film ve dizi hazırlayın, 
hikâye ve roman yazın! Heyhat, nihayet çekilmekte 
olduğunu duyduğumuz bir dizi Ahıska’da değil 
Makedonya’da hazırlandı! Türk sınırına 12 km 
mesafedeki Ahıska Makedonya’dan uzak mı?

*

Aziz devletimizden isteğimiz şudur: Ahıska 
Türkleri 1828 Osmanlı-Rus Harbi’nde yiğitçe 
savaşmış ve Edirne Antlaşması’yla savaş tazminatı 
olarak anayurttan ayrı düşmüş insanların 
torunlarıdır. Bugünkü durumlarının sonu yok 
olmaktır! Yüz bin civarında hemşehrimizin 
yaşamakta olduğu Rusya ve Ukrayna coğrafyasında 
meydana gelen olaylar, kamuoyumuzun 
malûmudur. Bu hengâmede Ahıska Türklerinin 
ilelebet var olması imkânsızdır. Bu yok oluşa 
seyirci kalamayız. Ahıska meselesi, birtakım 
derneklerine bırakılacak kadar basit bir mesele 
değildir. Devletimiz ve hükûmetimiz, bizzat bu 
meseleye el koyarak, halkımızın Gürcistan’daki 

yurduna dönebilmesi sağlanmalıdır. 
 Bugün 400 bin nüfusu olan Ahıska Türkleri, 

eski Sovyet coğrafyasında darmadağınık bir hâlde 
yaşamaktadır. Bu insanların kendi kültürüyle hayata 
devam etmeleri gitgide imkânsız hâle gelmektedir. 
Azerbaycan’da yaşayan ve Ahıska’ya dönmek 
için Gürcistan makamlarına müracaat etmiş olan 
10 bine yakın hemşehrimizden 300 kişiye dönüş 
hakkı verildiği söylenmektedir. 2007 yılında kanun 
çıkmış olmasına rağmen 2015’in eşiğine geldiğimiz 
bu günlerde bu gelişmenin tatmin edici olduğu 
söylenemez. Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne verdiği 
sözü tutmalı, çıkardığı kanunu uygulamalı ve bir 
devlet olduğunu da akıldan çıkarmamalıdır. Vatana 
dönüş yolunu daraltmaktan vazgeçmeli, kanunu 
medenî bir şekilde işletmeli ve müracaat eden bütün 
hemşehrilerimize vatandaşlık hakkını vermelidir.

*

Bu vesileyle bugün Gürcistan’da konuşulan ve 
kulağımıza gelen bir iki hususa da temas etmek 
istiyoruz. 

Birincisi, başta meşhur Merab Beridze olmak 
üzere bazı Gürcü yazarları Ahıska Türklerinin 
aslında Mesh ve Meshlerin de Gürcü olduğunu 
iddia etmektedirler. Son zamanlarda Avrupa 
Konseyi belgelerine de Türk değil Mesh şeklinde 
yazılmasında ısrar ettiklerini işitiyoruz. Hâlbuki 
aklı başında bütün Gürcüler ve bugünkü Gürcistan 
kamuoyu bu halkın özbeöz Türk olduğunu 
bilmektedir. Stalin’in sürgün kararnamesi ile bu 
sürgünü gerçekleştiren Beriya’nın raporunda, 
“Gürcistan’ın sınır şeridinde yaşayan Türk ahalinin 
tahliyesi” söz konusu edilmektedir. Şimdi sormak 
isteriz, bu halk, yetmiş sene sonra sürgün yıllarında 
mı Türk olmaktan çıktı da Mesh oldu? 

İkinci husus, Gürcistan’da bazı zekâ problemi 
olanlar, Ahıska Türklerinin Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Gürcülerle savaştıklarını ifade ederek 
üstü kapalı şekilde onlara karşı tepkili olduklarını 
göstermektedirler. Bunun ne manaya geldiğini 
herkes anlar. Yalnız bu konuda onlara hatırlatmak 
isteriz: Evet, Birinci Dünya Savaşı zamanı 
Ahıskalılar vatanını savunmuşlardır. Bu da onların 
en tabiî hakkıydı. Zira Ahıska’yı vaktiyle Osmanlı 
Devleti’nden Gürcüler değil hatta Ahıska’yla 
birlikte Gürcistan’ı Çarlık Rusya’sı ilhak etmişti! 
Çarlık yıkılınca herkes kendi toprağına sahip 
çıkarken Ahıskalılar ne yapmalıydı? Çarlıktan 
kalan ve kapısına dayanan muntazam silâhlı 
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kuvvetlere baş mı eğmeliydi? Kaldı ki bugünkü 
sınırı da Gürcüler çizmemiştir. Bu çizgi de 
Sovyet Rusya’nın çizdiği sınırdır. Ama bütün 
bunlara rağmen Ahıska Türkleri bugün bir 
sınırdan bahsetmiyorlar. Tarihi geriye doğru 
yaşamaya başlarsak kimin nerede duracağını 
kimse kestiremez. Onun için böyle hezeyanları 
dile getirmemelidirler.

Üçüncü husus, bugün Gürcistan’da göç ve 
iskân işleriyle ilgilenen bakanın, “Avrupa Konseyi 
sürecini mecburen başlattık, fakat bunu hiçbir zaman 
bitirmeyeceğiz!” sözü doğru olabilir mi? Yani bir 
devlet adamı böyle sahtekârca bir söz söyler mi? 
Her ne kadar canlı kaynağımız bizzat söz konusu 
bakanın ağzından duyduğunu bize söylemiş olsa 
da biz buna inanmak istemeyiz!

*

Türkiye’ye baktığımızda da iç açıcı şeyler 
göremiyoruz. 70 yıldır yâd diyarlarda kalan bu 
kardeşlerimizin son sığınağı Türkiye’dir. Fakat 
nedense sanki her zorluk Ahıska Türklerin önüne 
konmuş. Ne ikamet almaları kolay ne de vatandaş 
olmaları! Hatta Ermeniler çalışabilirken Ahıskalının 
tam beş sene çalıma yasağı var!

Suriye’den emrivaki ile ülkemize gelen ve sayısı 
milyonla ifade edilen mecburî konuklarımıza bu 
ülkede yer varken Ahıskalılara neden olmasın? 
Ahıskalıların önünde iki yol var: Ahıska ve 
Türkiye. Ahıska’ya dönüş işinin nasıl bir netameli 
yol olduğuna işaret ettik. Türkiye’ye geliş de 
onun kadar zor! Bu nasıl iş? Peki, bu halk Rusya 
ve Ukrayna steplerinde yaşamaya ve yakın bir 
gelecekte yok olmaya mahkûm mudur? Hiçbir 
millet kendi kardeşine böyle davranmaz.

Temennimiz odur ki Türkiye’ye gelen 
hemşerilerimiz incitilmemeli; onların ikamet, iş 
ve vatandaşlık problemleri en pratik ve insanî 
yoldan halledilmelidir. Suriyelilere açılan kucak 
Ahıska Türklerine kapanmamalıdır! 1992 yılında 
çıkarılmış olan kanun yeniden gözden geçirilerek 
bugünkü şartlara göre düzenlenmelidir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
Türkiye’ye gelip TC vatandaşı olan Ahıska 
Türklerinin yıllara göre resmî rakamları şöyledir:

 
Türk vatandaşlığını kazanan Ahıska Türklerinin yıllara göre sayısı

2000 öncesi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam

675 402 1.480 2.283 2.768 4.156 1.855 1.200 835 807 5.888 5.328 236 17 8 27.938

Bu tablodaki sayılara dikkat edilirse gitgide yolun 
nasıl daraldığı görülür! Şimdilik bu tablo ile ilgili başka 
bir yorum yapmayacağız...

Şükranla anmamız gereken bir husus daha var: 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı bürokratları, halkımıza 
elden gelen yakınlığı göstermektedir. Vatana dönüş 
sürecinde Hariciyemizin samimî gayretinin şahidiyiz. 
Ne var ki bizim darmadağınık olmamız bazen onları 
da zor durumda bırakmaktadır. “Lutfen birlik olun, 
birlikte hareket edin.” ricası ne zaman hayata geçecek? 
Biliyoruz ki birlik konusu yalnız bizim değil birçok 
halkın da problemidir. Ama şüphesiz vatanın kaybetmiş 
bir toplumun birlik olmaması daha yakıcıdır. ABD’ye 
giden hemşehrilerimizin dahi birlik problemi var! Biz 
bu problemi bilgi kavramıyla birlikte düşünmekteyiz. 
Bilgisi olan insanların duygu ve düşünceleri de de bir 
olur. Bilgisi olmayan “her şeyi kendisi bildiğinden(!)” 
kimseyle bir araya gelemez. Demek ki her yerde ve her 
zaman olduğu gibi en büyük düşmanımız cehalettir. 
Büyük edibimiz Ömer Faik Numanzade bu problemimizi 
yüz küsur sene evvel çok acı bir üslûpla dile getirmişti.

Bütün Ahıska Türkleri, ya kendi vatanına dönerek 
yahut Türkiye’ye gelerek sürgün hayatı son bulmadıkça 
bu tarihî yara kapanmayacaktır. 

Halkımızın sürgün tarihinin üzerinden 70 sene geçti. 
Bu münasebetle gerek sürgün yollarında ve gerekse 
vatan vatan diye inleyerek dünyasını değişen atalarımızı 
rahmetle anıyoruz. 

Bir Ahıska Türk’ü nefes aldıkça her 15 Kasım’da bu 
sürgünün failleri lânetle anılacaktır!

Ahıskalı kızlar Semerkant’ta pamuk tarlasında, 1980.
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