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SOVYETLER DÖNEMINDE KAFKASLARDAKI MÜSLÜMAN TÜRK NÜFUZU1 

      
      Musa HACIYEV 

 

Sayın Başkan.  

Deyerli  katlımcılar. 

Hepnizi Sayğı ile selamliyorum. 

Benden önce ki, arkadaşlarmız Bölgemizdeki eğitim ve yayin ile ilgili 

konulara deyindiler.  

Bildiğniz üzre Sovetler devrinde kafkaslarda yaşayan müslüman türk 

nüfüzünün kendi inancını yaşaması ve yaşatması neredeyse imkansız idi. Şu 

kara pulutlarin üzermizde oldugu devirde Gürcistanda yaşayan türk müslüman 

halkıda bir çok ızdırab ve çilelere maruz kaldılar. Nitekim bu devirde, 

Camilermiz ve  medreseler kapandı. Bazilarini yiktilar bazılarınıda depo kibi 

kullandılar. 

Ezan sesleri duyulmaz oldu. 

Kuran okuyan ve İbadet edenler ya tutuklandı veya öz ana vatanı olan 

topraklardan sürgün (o devirde kendi imkanları ile muhafızaker bir çok kişi ve 

aileler Turkiyeye kaçmak zorunda kaldılar) edildi. Bir çok din böyüklermizi  

insanlarmızın  gözü önünde kurşuna dizdiler. Bu baskının sonucu olarak 

insanlarmız milli – manevi deyerleri hep iclerinde yaşatmak zorunda kaldılar. 

Her firsatda bunu görmek münkün idi. 

70- yillik sovet rejminin amacı insanlarmızı dinsiz ve kendi 

deyerlerinden uzak bir toplum yapmak idi. Ama bunu başara bilmediler. Bütün 

bu zorluklara rağmen insanlarmız geceler bodrumlarda, gizli yer altı 

tunellerinde  kendi din ve kültürnü yaşamak ve yaşatmak icin çaba harçladılar. 

Ve bu cabanın sonuçu olarak da bu deyerleri genc nesile ulaşdırmayı başardılar.  

Malesef esgi sovet resjiminin baskısı ile bir çok insanlarmlz sadece isim 

olarak müslüman kaldı, bir çok insanlarmızda  türk kökenli bir nesil olduğunu 

unutuldu. 

                                                 
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 
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 Tabi ki , bu rejim şunu unutdu ki, iman ancak kalbde yer alir. Onlar her 

ne kadar Akıllari pozmak ve değişmek isteselerde ancak asla kalibdeki imana 

tokuna bilmediler.  

 

Değerli Katılımcılar, 

Gürcistan kendi bağımsızlığnı kazandıkdan sonra bir sıra referomlar 

yaparak demokrasi bir ülke olma çabası ile bazı  kanunlar kabul etdi. Bu 

kanunlardan birisi de din ve vicdan hürrüyeti oldu.  

Gürcistan henuz yeni yeni yükselme ve kalkınma kayt ederken,  bizim 

insanların kaliblerinin derinliğinde olan o iman cevheri tekrar canlanmağa 

başlamış oldu.  

Kapanan camilerin kapıları tekrar iman erlerinin üzerine acildi, susmuş 

azan sesleri tekrar gönülleri okşadı. 

Başta Türkiye olmak üzre kardeş ellerin yardımı ile medreselermiz 

canlanmağa, genclermiz iman ve islamla buluşmağa başladılar. Tabi ki, derin 

bir  sussuzluk var bölgemizde. Şu an bile yapmamız ve yapamadığmız bir çok 

işler var. Bunların  başında gelen en önemli problemlermizden birisi 

yetişmekde olan gençlermizdir. 

 

Globalaşan dünyamızda  gençlermiz  ahlaksızlığın, uyuşturucunun ve 

alkol kibi kötü alışkanlıkların müptelası olmuşlar.  Gençliğin böyele bir çamur 

içinde olduğnu gören bir kaç arkadaş bir araya gelerek genç arkadaşlara yardım 

etmek amacı ile sene  2006. de “GÜRCİSTAN GENÇLERINE YARDIM VE 

MAARIFLENDIRME DERNEĞI” nin kurduk. 

 

    Derneğimizin  kuruluş amacı eğitim, sosyal, kültürel ve insani yardım 

alanlarında faaliyetler  yapmak, azınlık konumunda olan Türkdilli Müslüman 

halkın yetişmekte olan gençlerine ve insanlarımıza milli ve manevi değerlere 

bağlı kalarak gelişmelerine katkı sağlamaktır. 

 

Derneğimiz  Gürcistanda 2006 yılından itibaren milli, manevi, sosyal, 

kültürel ve insani yardım faaliyetlerini, hayırsever insanların desteği ile 

başarıyla sürdürmektedir. Nitekim  derneğmizin ilk feailiyeti Gürcistanın  

Qardabani, Marneuli, Bolnisi, Telavi, Dumanisi gibi ilçelerde yaşayan Türk 
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kökenli  Müslüman halkın  dini, içtimai, ilmi, anenevi olarak bilgilendirmek 

için Azeri TURKCESİ ( latin alfabesi) ile iki ayda bir basılan “UĞUR” dergisi 

2006 yılından bu yana öz faaliyyetini yürütmektedir. 

 

 “UĞUR” Dergisinin kısaca içeriği şudur: İnsanlarımızın dinlerini, dini 

akidelerini islamın  geleneği çizgisine uygun şekilde öğrenmeleri, dini 

vecibelerini ve İslami pratikleri doğru şekilde öğrenip uygulamaları, İslam’da 

olmayan yanlış veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi ve bunları yaparken de dini 

ve milli bilincin tesis edilmesi gayelerini güden konulara yer vermektedir. Bu 

yayınlar güncele uygun olmaları yanında daima gündemde olmaları açısından 

da dikkat ve özen gösterilen biçimde halkımıza sunulmaktadır.  

Dergimizin Ramazan, Kurban, Hacc gibi gündeme göre özel çıkarılan 

sayıları sayesinde, ilgili konulardaki İslam dininin doğru hüküm ve öğretileri 

Müslüman-Türk halkımıza aktarılırken, bir yandan da uzun yıllar İslam’dan 

koparılmış ve bilgisiz olmaktan gelen yanlış bilgilerin düzeltilmesi için uğraş 

verilmektedir.  

Değerli Katılımcılar 

Hakikaten de ilçelerde ve köylerde yaşayan Müslüman halkımızın dini 

ve milli açıdan bilgilendirilmeye ihtiyacının olduğu çok açıktır. Dernegmiz hem 

halkımızı bu konularda bilgilendirmek, hem de onlarda dini ve milli şuurun 

oluşması ve korunması, yeni yetişen nesillerin Müslüman- Türk bilinciyle 

bilinçlendirilmesi açısından bu ihtiyaca kendi imkanları ile cevap vermek 

hususunda bir katkıda bulunmayı gaye edinmiştir.  

    

 Globallaşan şu dünyamızda Gürcistan’da  Müslüman ve Türk olan 

halkımız özellikle genç nesil alkol, uyuşdurucu ve ahlak dışı şeylerin düşgünü 

haline karşı karşıya olduğu bu zamanda  insanlarmız  misyonerlerin hedefi 

haline gelmiş. 

 misyonerler gençlerimize uzanmaya çalışmakta ve bunda da maalesef 

kısmende olsa istediklerini  elde etmektedirler. Özellikle maddi yardım, yurt 

dışı eğitimi, iş gibi imkanları da kullanarak, gençlerimizi ve halkımızın kafasını 

pozmaya çalışmaktadırlar.  misyonerler faaliyetlerini çok rahat ve kararlı bir 

şekilde yürütürlerken, halkımıza ve gençlerimize İslam’ı anlatacak, 
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misyonerlerin aldatmalarına karşı onları bilinçlendirecek  bir kaç tane 

merkezler oluşdurmuşuk.  

 

 Şuan Gardabani bölgesinde ki, bir eğitim merkezmiz 2007- ci seneden 

bu yana Gürcüce, İngilisce, bilgisayar kurslari ve bunun yanında din ve ahlak 

dersleri vermekle birlikde  senede yılda 80-90 genc bu merkezden istifade 

etmektedir.Bu kurslardan çikan öğrenciler unversitet hayatinda ve özel 

hayatlarinda cok başarlı olmaktadırlar. 

        

Değerli Katılımcılar 

 

       Derneğmizin eğitim alanında ki,  diğer bir feailiyeti ise Tiflisin farıklı 

universitetlerde okuyan gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı kalmalarını 

sağlıyacak, eğitimli, donanımlı ve kültürlü nesillerin yetişmesine katkı sağlıyacak bir 

ortam  hazırlamaktır. Bu  amacla  Tiflisde  4- senedir yurt feailiyyeti  yapılmaktadır.  

      İki ayrı binada  80 erkek 20 kiz öğrenci olmakla toplam100 öğrenci  bu 

hizmetden faydalanmaktadır. Her ne kadar etraf  köy ve kasabalardan Tiflise 

unversitet okmak icin gelen öğrenci saymiz iki bin civarinda olsada biz sadece olarak 

az bir kisma hizmet vere bilyoruz. Gürcistan’daki Müslüman-Türk varlığımızı devam 

ettirmek için acil olarak önlemlerin alınması çok elzem haldedir. Biz bunun için yola 

çıktık ve elimizden geleni yapmanın gayreti içindeyiz.  

         

             Derneğmiz bu güne kadar eğitim feailiyyetlerle beraber aynı zamanda insanı 

yardım ve sosyal rifahın iyileşmesi yöndende bir sıra projeler uyğulamaktadır. 

Bunlardan bazıları şu şekilde acıklıya biliriz. 

 Her sene kurban bayramı munasibeti ile bir sira dernekler ve hayirsever iş adanları 

ile birlikde iki bin beşyüz yoksun, fakir ve ihtiyac sahibi ailelere teze et yardımı 

yapılmakta bununla beraber  erzak ve giyim kuşam yardımları da derneğmizin 

feailiyetleri arsında yer almaktadır. Derneğmiz ayni zamanda kültürel ve sosyal 

feailiyetlerde yürütmekde dir.  
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Sayın Başkan ve Değerli Katılımcılar 

 

 

Türkiye’ye okumaya giden ve burada İmam- Hatip liselerinde ve 

İlahiyat fakültelerinde burslu okutulan gençlerimiz bulunmaktadır. Lakin bu 

gençlerimiz okulları bitip, ülkelerine döndüklerinde ülkemizde resmi görevlerde 

çalışa bilmemekdedirler, çoğu aldıkları eğitime uygun işler dışında çalışmakta 

çoğunlukla da çiftçilik yapmak zorunda kalmaktadır. Bu durum hem bu 

gençlerimize yatırım yapan, Türkiyedeki ilgili kurumların hem de ideallerini bu 

yatırıma bağlayan gençlerimizin maddi ve manevi gayretlerinin zayi olup, ziyan 

olmasına sebep olmaktadır. Bunun için biz Gürcistan vatandaşı olan Müslüman 

Türk ahali bir şeyler yapmak üzere sivil örgütlenmeye ve sesimizi, taleplerimizi 

iletmeye çalışıyoruz. Ancak bizim haklarımızı ve taleplerimizi uluslar arası 

kamuoyunda dile getirecek yardım ve desteklere ihtiyacımız vardır.  

 

Gürcistan’daki Müslüman-Türk halkımızın karşı karşıya olduğu başka 

bir tehlike de bölgede faaliyet gösteren  Radikal kurublardır. Bunlar kendi 

mezheplerini Ehl-i Sünnet olan halkımızın arasında yaymaya gayret 

etmektedirler. Biz Ehl-i Sünnet Müslüman Karakalpak Türkleri, bu 

propagandacılara karşı hem ehil ve bilgili hocalar yönünden, hem de maddi 

imkanlar yönünden yetersiz ve çaresiz kalmaktayız. 

Hem halkımızın ihtiyacı olan bazı dini hizmetlerini yürütebilmek, hem 

de kendi Ehl-i Sünnet inancımızı insanlarımıza öğretip yaşatabilmek için, bizler 

“GÜRCİSTAN MÜSLÜMANLARI VAKFI” isminde bir vakıf kurduk. Ama ne 

yazık ki, imkansızlıklardan dolayı bu vakfın henüz fazla bir faaliyeti yoktur. 

Derneğimiz ve vakfımız eli ile yaptığımız bazı faaliyetlerimiz olmuştur.  

 

   Biz Gürcistan’da yaşayan Müslüman Türkler olarak, siz Türkiye 

Cumhuriyyeti Devletinden ve yetkili  kurumlardan  yukarıda anlatmaya 

çalıştığımız hususlara dikkat buyurmalarını, Gürcistan’da sivil insiyatif ile 

başlattığımız bu hizmetlerimizi devam ettirebilmemiz ve diger ihtiyac duyulan 

bölgelerdeki ihtiyacları karşılamak  için maddi ama daha önemlisi ve önceliklisi 

manevi yardım ve desteklerini istirham ve talep etmekteyiz.   
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   Bu taleplerimize ve istirhamlarımıza verilecek olan olumlu yanıtın, 

Türkiye ve başta Gürcistan olmak üzere Kafkas Müslüman Türk halkları 

arasında kardeşlik duygularının pekiştirilmesi, maddi ve manevi bağların 

güçlenmesi, tarihte kopan ve zayıflayan ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde 

kurulup, sürdürülmesinde çok büyük katkılarının olacağını, ümit etmenin 

ötesinde, gerçekleşecek bir netice olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. 

Bu taleplerimizi, dindaşlık, soydaşlık bağları yanında, ortak tarih, ortak 

kültür ve ortak menfaatlerle bağlı olduğumuz için siz Türk kardaşlarımıza ve 

onların siz değerli büyüklerine iletmekten başka bir çıkar yolumuzun 

olmadığını düşünüyoruz.  

 

 Bu vesile ile Şu programı düzenliyen , emeği keçen başda Türkiye ve 

Gürcistan Devlet erkanları olmak üzre  Gürcistan’da yaşayan 500 binin  

üzerinde  Müslüman Türk’ün selam ve dualarını iletmek isteriz. Türkiye’nin 

değerli büyükleri, Müslüman Karakalpak Türklerine vereceğinizden emin 

olduğumuz destek, bir milleti yok olmaktan kurtaracaktır.  

 

   Ne bizler, ne tarih, ne de Allah ve Resulü bu kutlu davamızda bize 

yardım edenleri unutmayacaktırlar. Allah’ın yardım ve inayeti sizler, Türkiye, 

Türk kardeşlerimiz ve insanlık üzerine olsun. Bir kez daha halkımız adına 

sizlere teşekkürler eder, işlerinizde başarılar dileriz. 

Hürmetlerimizle…….. 

 

    

 
                                                                   “Gürcistan Gençlerine Yardım Ve 
Maariflendirme Derneği” 
                                                                                   
                                                                                     BAŞKANI 

                                                                   Musa HACIYEV 
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