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Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyaettin İsmihanoğlu Kassanov 

ile Söyleşi

 

 
Soru: 24 Mayıs 2010 tarihinde kurulan “Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin” (DATÜB) 

amaçları hakkında bilgi verebilir misiniz? Böyle bir birliğin oluşturulması tamamen Ahıska 

Türkleri derneklerinin kendi inisiyatiflerinden mi kaynaklandı? Yoksa Türkiye perde 

arkasından bu olaya müdahil oldu mu? 

 

Z.İsmihanoğlu: DATÜB’nin kurulması fikri bizden çıktı ancak Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da desteklendi. 1980’lerden sonra buna benzer 

şekilde Gürcistan’a geri dönüş yollarını arayan “Vatan Cemiyeti” adını verdiğimiz başka 

bir örgütümüz bulunuyordu. Bu cemiyetin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine on farklı 

ülkede yaşayan soydaşlarımızın benzer sorunlarına çözüm bulmak ve onları mümkün 

mertebe birleştirmek amacıyla 2008 yılında başlayan çalışmalarımız 2010 yılında 

DATÜB’nin kurulmasıyla sonuçlandı. Bu birliğin kurulmasına hem Gül hem de Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan destek verdi. Gürcistan, Ahıska Türklerinin geri dönüşüne sıcak 

bakmamaktadır. Gürcü hükümeti özellikle Türkiye sınırına yakın yerlere Ahıskalıların 

yerleşmesini tehlikeli olarak görmektedir. Ayrıca, Türk ve Müslüman nüfusun Gürcistan’ın 

geleceği açısından tehlikeli olarak görüldüğünü söylemeliyim.  Diğer yandan Gürcistan 

yönetimi Ahıskalıların tazminat taleplerine de olumlu bakmamaktadırlar.  Bizim tazminat 

olarak beklentilerimiz;  arsa ve ev tahsisi ile vatandaşlık hakkı tanınması yönündedir. 

Bizim bunu istemeye hakkımız vardır. Gürcistan’da Gürcüler için hak hukuk var ama 

Türkler için yok maalesef. Biz bu haklı taleplerimizi Avrupa Konseyine de götürdük ve 

AB’den destek aldık. 

Biz toplum olarak çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. İçinde yaşadığımız 

devletlerde güçlü toplum olmak istiyorsak eğitim seviyemizi yükseltmek zorundayız.  Ben 

Kazakistan’da yaşayan vatandaşlarıma kendilerini yetiştirerek bu ülkede kalmalarını 

geleceklerini “ata vatanımızda” kurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizi sürekli olarak 

destekleyen devlet başkanımız Nursultan Nazarbayev ayrımcılık yapmayan bir liderdir. 

Türkiye ile de ilişkilerimizin iyi olduğunu söyleyebilirim. Örneğin TİKA’nın yardımıyla 

Kazakistan’da Talgar Lisesi yapıldı.  Ayrıca Türkiye’de on üniversiteyle özel bağlarımız 

bulunmaktadır. Şu anda 225 öğrencimiz burslu olarak Türkiye’de okumaktadır. Devlet 

üniversitelerinin haricinde özel üniversitelerle de ikili ilişkilerimiz oldukça iyi düzeydedir. 

Söz gelimi Bahçeşehir Üniversitesi Ahıskalı öğrencilere yüzde 75 oranında indirim 

uygulamaktadır. 

Turgut Özal döneminde Türkiye, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye gelişlerini kolaylaştırmak 

için bir dizi kanun çıkarmıştı. Örneğin, Ahıska Türkleri Türkiye ile Kazakistan arasında 

gümrüksüz olarak mal ve eşya ticareti yapabiliyordu. 1992’de 350 Ahıska Türkü ailesi 

Iğdır’a yerleştirildi. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki, Özal sonrası Ahıska Türklerinin 

sorunlarına ilgi azaldığından bu devam ettirilemedi. Başbakan Erdoğan’ın bizim 

sorunlarımızla ilgilendiğini söyleyebilirim. Örneğin Ahıskalı soydaşlarımız 2002 öncesine 

göre Türkiye’de daha kolay çalışma ve oturma izni alabilmektedirler. Türkiye’de ikamet 

iznine sahip olanlara 2011 yılında vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Ahıska Türklerine 

yardımlarını esirgemeyen Türkiye, Gürcüler nezdinde yaptığı görüşmelerde de 

sorunlarımızı gündeme taşımaktadır.   
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