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Ahıska  Türkleri  toplumumuz da  çok fazla  bilinmeyen,  daha  çok yaşadığı  çilelerle
gündeme gelmiş bir Türk topluluğudur. Ahıska Türkleri tarihten bu zamana dek birçok sıkıntı
yaşamış ve çeşitli eziyetler görmüş sürekli göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu soydaşlarımıza
da kapısını ardına kadar açan yine ülkemiz olmuştur.

Ahıska  Türkleri  1578-1828  yılları  arasında  Osmanlı  Devleti’nin  bir  eyaleti  olan
Çıldır’da  yaşamlarını  sürdürürlerken  1828  yılının  sonunda  Osmanlı  Devleti  burayı  savaş
tazminatı olarak Rusya’ya bırakmış ve Ahıska Türklerinin acı dolu günleri başlamıştır. Ahıska
Türkleri  Rusya  Özbekistan,  Ukrayna,  Kazakistan  ve  Gürcistan  gibi  daha  birçok yere  göç
etmişlerdir. Bu olayların üzerinden yıllar geçtikten sonra SSCB döneminde Stalin’in izlemiş
olduğu  politikalar  Ahıska  Türklerini  zor  duruma  sokmuştur.  Böylece  1944  yılında
Gürcistan’da yaşayan soydaşlarımız Orta Asya ve Sibirya’ya göç ettirilmişlerdir. Bu olayın
Stalin’inin  Karadeniz  kıyılarını  Türklerden  temizleme  operasyonunun  bir  parçası  olduğu
anlaşılmıştır. Fergana olaylarının da etkisiyle yine göç etmek zorunda kalmışlardır. Ahıska
Türkleri coğrafi yakınlıktan dolayı daha çok Azerbaycan topraklarına ve Orta Asya tarafına
yerleştirilmişlerdir. 1992 yılında Turgut Özal döneminde ‘Ahıskalı Türklerin Geri Dönüşleri
ve İskânı’ ile ilgili kanun çıkarılmıştır. Türkiye’ye yerleşen Ahıska Türkleri ilk olarak Iğdır’a
yerleştirildi.  Ahıska Türklerinin buraya yerleşimi sonucu göçler arttı ve buraya ‘’ anayurt’’
dediler. Ukrayna’da başlayan çatışmalar sonucunda Ahıska Türkleri büyük sıkıntı yaşadılar ve
Türkiye  hemen olaya  müdahale  ederek  Ahıska  Türklerini  yavaş  yavaş  Türkiye’ye  getirdi.
Böylece 439 Ahıska Türkü Erzincan’a yerleştirildi.  Daha sonra iki  kafile  halinde yeniden
Ahıska Türkleri Türkiye’ye göç ettirildi. Türkiye bu anlamda soydaşlarına sahip çıkmış oldu.
Fakat bilindiği  üzere Türkiye ne kadar  üzerine düşeni yapmış olsa da ülkemize göç eden
Ahıska  Türkleri  vatandaşlık  konusunda  büyük  sıkıntılar  yaşamışlar  ve  yaşamaktadırlar.
Vatandaşlık hakkı verilmeyen Ahıska Türkleri iş bulma, eğitim gibi konularda büyük sıkıntılar
yaşamaktadırlar.Ahıska  Türkleri  şuanda  yurdumuzun  çeşitli  bölgelerine  yerleştiler.  Ahıska
köyleri diye nitelendirebileceğimiz birçok köy oluştu. Ahıska Türklerinin dil yapıları bizimle
hemen  hemen  aynıdır  bu  yüzden  iletişim  anlamında  sıkıntı  yaşanmamaktadır.  Özelikle
Ardahan  şivesine  çok  yakındırlar.  Şuan  Türkiye’de  yaşayan  Ahıska  Türklerinin  nüfusu
genellikle önceki göçlerden dolayı yaşlı nüfustur. Fakat genç nesil artmaktadır. Amerika gibi
yerlere göç edemeyen Ahıska gençleri Türkiye’de yaşamayı tercih etmişlerdir. Yurdumuzda
yaşanan  hain  terör  saldırıları  sonucunda  özellikle  Doğu  bölgelerinde  güvenlik  tehdidi
oluşmuştur. Bunun sonucunda devletimiz bu hainleri temizlemek için operasyonlar yapmış ve
bölgeyi yavaş yavaş temizlemeye başlamıştır. Fakat bu temizlik sonucu oradaki yerli halk batı
bölgelerindeki şehirlere göç etmişlerdir. Tam bu dönemde Ahıska Türkleri büyük bir önem
kazanmaktadır.  Çünkü  devletimiz  terör  nedeniyle  boşalan  yerlere  Ahıska  Türklerini
yerleştirmiş bir nevi burada iskân politikası izlemiştir. Ahıska Türkleri bu konum itibariyle de
ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.
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Ahıska Türkleri yani kardeşlerimiz tarih boyunca birçok sıkıntıya maruz kalmış çeşitli
eziyetler görmüşlerdir. Ülkemiz olarak olabildiğince kardeşlerimize sahip çıkmaya çalışmışız
ve  şuan  da  sahip  çıkıyoruz.  Fakat  ne  kadar  istemesek  de  bu  kardeşlerimiz  hâlâ  sıkıntı
yaşamaktadırlar.  Ülkemize  gelen  Ahıska  Türklerinin  vatandaşlıkları  olmamasından  dolayı
büyük  sıkıntılar  çekiyorlar  ve  bu  sıkıntıları  aşması  gereken  yine  devletimizdir.  Ahıska
Türklerine  bir  an  önce  vatandaşlık  verilmeli  ve  onların  eğitim,  sağlık  gibi  hizmetlerden
rahatça faydalanmaları sağlanmalıdır. İş imkânları konusunda da bu kardeşlerimize ön ayak
olmalı onları çalışmaya, iş kurmaya teşvik etmeli ve imkân sağlamalıyız. Her ne kadar şuan
için çeşitli sorunlar yaşansa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kardeşlerimizin sıkıntılarını
mutlaka giderecektir.

8


