
2015 Ocak’ında bir aylığına gittiğim Kırgı-
zistan ve Kazakistan’da Ahıska Türkleri-
ni ziyaret etme fırsatı buldum. Beş sene 

sonra gittiğim Kırgızistan’ın Celalabad ve Bişkek, 
Kazakistan’ın Almatı ve Taraz şehirlerinde Ahıska 
Türklerinin birçok sorusuyla karşılaştım. Bunlar 
arasında benim akrabalarım olmakla beraber, ya-
kın aile dostlarımız, arkadaş çevremiz ve misafir 
olduğum Ahıska Türkleri ailelerdi. Bir ay zarfında 
bir araya geldiğim kişilerim bana yöneltilen soru-
ları neredeyse hep aynıydı. Bu da tarihin ve gele-
nek-göreneğin Ahıska Türklerine miras bıraktığı 
ortak fikrin, hayata bakışın ve ortak bir gelecek 
beklentisinin sonucuydu. 1

Ahıskalı hemşehrilerimle saatlerce süren 
sohbetlerde dikkati çeken önemli iki soru var-
dı. “Bizim Türkiye’miz nasıldır?” giriş sorusuyla 
başlayan sohbetlerimizde merak edilen ilk soru, 
Türkiye’nin kendisiydi.  İkincisi ise, “Bizimkiler 
Türkiye’de ne durumdadır, bizim geleceğimiz ne ola-
cak?” sorusuydu. Bu yazıda Ahıska Türklerinin, 
Türkiye’nin ve Ahıska Türklerinin geleceği ile il-
gili görüşlerini ele almak istiyoruz. 

Nerede yaşarsa yaşasın her Ahıska Türkü için 
Türkiye her zaman öncelikli devlet olmuştur. Bu 
kez ziyaret ettiğim dört şehirde yaşayan Ahıska 
Türklerinin bana sordukları ve öğrenmek istedik-
leri ilk şey Türkiye’nin anlatılmasıydı. Bu merakın 
temelinde Ahıska Türklerinin Türkiye’ye özlemin 
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olmasıydı. Çanak anten ve uydular vasıtasıyla ya-
kından takip edilmesinin yanında, yıllardan beri 
Türkiye’de yaşamakta olan bendenizden akılla-
rındaki sorulara cevap bulmaktı. 

Türkiye’deki iç siyasî gelişmelerin yanı sıra 
Türkiye’nin komşularında yaşanan siyasî çalkan-
tıların Türkiye’ye olumsuz yansıyıp yansımadığı, 
yansımışsa ne derecede olduğuna ilişkindi. Orta 
Doğu’da yaşananları göz önünde bulundurarak, 
Türkiye’nin istikrarlı bir ülke olmasından gururla 
bahsederken, Türkiye’nin daha da güçlü bir ülke 
olması gerektiğini sürekli dile getirerek kendile-
rince bu konuda öneriler sunuyorlar. İlk olarak 
ekonomik anlamda güçlenmesi gerektiğini yoru-
munu yapıyorlar. Kırgızistan ve Kazakistan’daki 
Türk yatırımlarını gururla örnek gösteriyorlar. 

Türkiye’nin iç siyasî gelişmeleriyle ilgili soru-
lar soruyorlar. Başkanlık veya Parlamenter sistem 
konularını anlamaya çalışıyorlar. Çeşitli yorumlar 
yapıyorlar. Diğer Müslüman ülkelerle karşılaştı-
rıyorlar. Batı ülkeleri karşısında daha da güçlen-
mesi gerektiğini dile getiriyorlar. Bu da tabi ki, 
Ahıska Türklerinin bilinçaltında Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’ne olan bağlılıklarıyla izah edilebi-
lir. Kendilerini tarihî olarak Osmanlı Devleti’nden 
beri Türkiye Devleti’nin ve Türk Milleti’nin Orta 
Asya’daki uzantısı olarak görüyorlar. Yaşadıkla-
rı devletlerin anayasalarına ve kurallarına bağlı 
kalmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
kendileri için bir hâmi/koruyucu olarak görü-
yorlar. Meselâ 2010’da Kırgızistan’da yaşanan 
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saldırılar esnasında Ahıska Türkleri Türkiye’nin 
desteğini beklemiş; Türkiye’nin geçici Kırgız hü-
kümetiyle görüşmesi sonrası gecikmeli de olda 
güvenlik güçleri olaylara müdahale etmiştir. 
Ukrayna’nın doğusunda meydana gelen son ça-
tışmalardan Ahıska Türklerinin de doğrudan et-
kilenmesi sonucu, Ahıska Türkleri kendi başının 
çaresine bakmak zorunda kaldılar. Hâlbuki sınırlı 
da olsa Türkiye’nin desteğini umut ediyorlardı.

Türkiye’nin iç ve dış siyaseti, ekonomik du-
rumu gibi konular üzerinde gerçekleştirdiğimiz 
uzun sohbet sonra başka bir konuya geçiyorlar. 
Ahıska Türklerinin Türkiye’deki durumu ve ge-
leceğiyle ilgili şeyler konuşuluyor. 2009’da çıkartı-
lan yasayla birlikte Ahıska Türklerinin Türkiye’de 
ikamet izninin alınması ve vatandaş olunmasının 
önündeki engellerin sebeplerini soruyorlar. Bu 
kararların neden Ahıska Türklerine karşı uygu-
landığını anlamakta zorluk çektiklerini söylüyor-
lar. “Biz Türk değil miyiz? Kazakistan dışarıdan gelen 
Kazaklara, Ruslar dışarıdaki Ruslara vatandaşlık, ev 
ve arazi verirken neden Türkiye bizim vatanımız olan 
Türkiye’ye yerleşmemizi engelliyor?” diye soruyorlar. 

2014 yılında çıkarılan kanunla ikamet tezke-
relerinde Ahıska Türkü tabirinin çıkartılmasını da 
duymuşlar. Türkiye’nin Ahıska Türklerini diğer 
yabancılarla bir tutmasını anlamadıklarını söylü-
yorlar. İkamet almak için müracaat ettiklerinde 
temin edilmesi çok zor belgeler istenmesini çok 
garip karşılıyorlar. Meselâ, “Kim onların eline bir 
sürgün belgesi vermiş ki sen istiyorsun?” diyorlar. 
Diğer bazı evrakın tercümesi ve onaylanması, 
zannedildiği kadar kolay değil. Bu insanların na-
sıl geçindiği bile düşünülmeden çok masraflı olan 
özel sigorta gibi ek belgeler talep ediliyor! 

Ahıska Türklerinin Türk vatandaşlığına baş-
vurması için beş sene beklemeleri konusu en so-
runlu hususlardan biridir. Türkiye’ye gelmiş veya 
gelecek olanlar, Türkiye’den, Rusya’nın Ruslara, 
Kazakistan’ın dışarıdan gelen Kazaklara tanıdığı 
kolaylıklar ve fırsatlar olmasa da, 2009’dan sonra 
getirilen zorlukların kaldırılmasını beklemektedir. 
Hatta Türkiye her sene Ahıska Türklerine vatan-
daşlık verecek umuduyla yaşamışlardır. Fakat bu 
bekleyiş hiç sona ermemektedir!

Ahıska Türklerinden herkesin mutlaka bir 
kimsesi Türkiye’ye gelmiştir. Yani ya kendi çocu-
ğu, ya amca, hala çocuğu, ya da yakın aile dostla-
rından biri, eğitim için yahut burada yaşamak için 
Türkiye’ye yerleşmiştir. Özellikle ailelerin böyle 
bir karar almalarının sebebi, bir gün dara düş-
tüğünde sığınacak yerinin olması düşüncesidir. 

Meselâ, 2010’da Kırgızistan’da, 2014’ten beri 
Ukrayna’da yaşananların, yani yerli halk tarafın-
dan saldırılılara maruz kalması veya siyasî krizle-
rin çıkması durumunda iki ateş arasında kalınca, 
yanına gidebileceği bir yerin olması... 

Türkiye’ye tahsil yapmak için gelen ya da 
Kırgızistan ve Kazakistan’da farklı sebeplerle iş 
imkânı bulamayarak Türkiye’ye taşınan Ahıska 
Türkü gençlerin Türk vatandaşlığı alamaması, 
bu ailelerin umutlarını suya düşürmektedir. Dü-
şünün ki ailelerinin sürgün yaşadığı ülkelerden, 
bir yerlerden Türkiye’ye gelmiş. Burada başarıy-
la lisans eğitimini tamamlamış. Hatta lisansüstü, 
hatta doktora yapmış. Bu insan nereye gidecek? 
Geldiği ülkeye gitse kimse ona tahsiliyle mütena-
sip bir iş vermeyecektir! Hayatının baharını yaşa-
dığı, eğitimini aldığı ve hatta umutlarını bağladığı 
Türkiye de ona kapıyı göstermektedir. Böyle bir 
şey akıl kârı mı?

Gözleri ve umutları Türkiye’de olan Ahıska 
Türkleri, iki arada bir derede kalmışlar. Bu sefer 
onları daha karamsar gördüm. Eskiden hayalleri 
vardı, şimdi hayal bile kurmakta zorlanıyorlar. 
Zira Türkiye onlar için gitgide bir duvar hâline ge-
liyor. Zira 2000’lerin sonlarına kadar Ahıska Türk-
leri için Türkiye, “Kavuşulacak ana vatan” olarak 
görülüyordu. Bugün ise ana vatanlarına dönüşün 
zorlu bir yol, kendileri de istenmeyen yabancı bir 
halk oldukları düşüncesine kapılıyorlar.

Ahıska Türkleri, sürgün öncesi ata yurdu olan 
Ahıska’yı da akıllarından çıkarmıyorlar. Ama 
Gürcistan’ın uyguladığı politikanın Ahıska’ya 
dönmelerinde zorluklar çıkaracağını düşünüyor-
lar. Ahıska’nın tarihî vatanları olduğunu unut-
muyorlar. Ama SSCB’nin dağılmasından sonra 
gündeme gelen vatana dönüş mücadelesinde bek-
ledikleri siyasî desteği göremediklerini söylüyor-
lar. Dolayısıyla bu yolda arzu edilen noktaya gele-
mediklerini düşünüyorlar. Vatana dönüş fikrinin 
okumuş genlik arasında gelişmesi gerekirken git-
gide sönmekte olduğu da bir gerçek… Bu konuda 
da Türkiye’nin maddî ve manevî desteği olması 
lâzım gelirdi. Ancak, Türkiye’nin bu gençlere de 
mesafeli olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Kırgızistan ve 
Kazakistan’da görüştüğüm Ahıska Türkleri, 
Türkiye’nin Ahıska Türkleriyle daha da güçle-
neceğine inanıyorlar. Onlar, Türkiye’nin Ahıska 
Türklerine yaklaşımından memnun olmadıkları-
nı, Türkiye’ye gidenlerin yaşadığı zorluklardan 
da üzüntü duyduklarını, kırgınlık yaşadıklarını 
gördüm.
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