
 Bizim Ahıska

ANTALYA İLÇELERİNDE KONFERANSLAR

Yunus Zeyrek, Antalya’nın Kumluca, Fini-
ke ve Elmalı ilçelerinde “Öncesi ve Sonrasıy-
la 1915” konulu konferanslar verdi.

İlk konuşmasını, 9 Nisan Pazartesi günü 
Kumluca Yatılı İlköğretim Okulu salonunda ya-
pan Zeyrek, burada Kumluca orta dereceli okul 
öğrencilerine hitap etti; öğrencilerin meraklı so-
rularına cevaplar verdi.

Zeyrek, aynı günün akşamı Belediye Konfe-
rans salonunda yetişkinlere hitap etti. Muhte-
lif harita ve fotoğraflardan meydana gelen slâyt 
gösterisi eşliğinde verilen konferans, ilgiyle din-
lendi.  

Konferans, Kumluca Kaymakamı Salih Işık’ın 
açış konuşmasıyla başladı. Ardından mikrofona 
davet edilen Zeyrek, seçkin bir dinleyici toplulu-
ğuna hitap etmekten duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek özetle şöyle konuştu:

“Herşey sıcak denizlere inmek, hatta 
İstanbul’a sahip olmak isteyen Rus emelleri-
nin harekete geçmesiyle başladı. Vatandaşla-
rımız ve komşularımız olarak yüzyıllarca bera-
ber yaşadığımız Ermeniler, 1828 yılında cereyan 

eden Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren her sa-
vaşta yurdumuzu işgal etmeye gelen düşmanla 
açıkça iş birliği yapmışlardır. Hangi devlet, han-
gi millet, savaş zamanı düşmanla birlikte gırtla-
ğına sarılanlara müsamaha göstermiştir? 1915, 
neredeyse yüz yıl süren bir ihanetin son perde-
sidir. Ermeniler köylerimizi bastılar. İsyan ederek 
şehir ve kasabalarımızı ateşe verdiler. Ordu ik-
mal yollarını keserek önden ve arkadan bizi vur-
maya davrandılar. 1915 yılı baharında halkı ifsat 
eden elebaşıları tutuklandı. Uslanmadılar. Geçi-
ci bir kanunla stratejik bölgelerden çıkarıldılar. 
Soykırım dedikleri budur. Tabii ki bu bir itham ve 
iftiradan başka bir şey değildir. Ama önemli olan 
bugün gelinen noktadır. Günümüzde bazı dev-
letlerin parlamentolarında çıkarılan soykırım ka-
nunları bizim moralimizi bozmamalıdır. Son yıl-
larda medyada moda haline getirilen ‘Tarihimiz-
le yüzleşelim’ sloganıyla organize hareket eden 
Ermeni lobisinin içimizdeki uzantılarına dikkat et-
memiz gerekir. Asıl yüzleşmeleri gereken kendi 
kirli geçmişleridir.”

Zeyrek, dinleyicilerin anlamlı sorularına ce-
vaplar verdikten sonra plâket töreniyle program 
sona erdi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ile Kaymakam Salih Işık, Zeyrek’e armağan verirken.
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10 Nisan günü Finike’ye 
gelen Zeyrek, gündüz Çok 
Programlı Lisede orta öğre-
nim gençlerine, aynı günün 
akşamı da Akdeniz Üniver-
sitesi Finike Meslek Yükse-
kokulunda yetişkinlere hi-
tap etti. İlgiyle izlenen kon-
feransa Finike Kaymaka-
mı Gökhan Görgülüarslan, 
ilçe mülkî ve askerî erkânı, 
belediye başkanları, dai-
re amirleri, siyasî partilerin 
ilçe başkanları ve davetliler 
katıldı. Tarihte Türk-Ermeni 
münasebetleri üzerinde du-
ran Zeyrek özetle şunla-
rı söyledi: “Rus, Amerikan 
ve Fransızlar tarafından büyük Ermenistan vaa-
diyle kandırılan Ermeni vatandaşlarımız, devle-
te kılıç çekmiş ve sayısını bilemediğimiz kadar 
masum insanımızın kanına girmişlerdir. Bunun-
la yetinmemiş dönemin devlet adamlarını bir bir 
ortadan kaldırmış, 1970’li yıllardan itibaren dip-
lomatlarımızı katletmişlerdir. Görünen o ki, Er-
meniler hâlâ kan istiyorlar. Medyada ve akade-
mik çevrelerde, geçmişle yüzleşme adı altın-
da gençliğimizi zehirleyen odaklara dikkat et-
meliyiz. Bugün aynı zamanda Boğazlıyan Kay-
makamı Kemal Beyin haksız yere idam edildiği 
gündür. Dolayısıyla bu millî şehidimizi rahmetle  

anıyoruz.” dedi. Zeyrek, sorulan sorulara cevap-
lar verdi. Konferanstan sonra Kaymakam Gör-
gülüarslan, Yunus Zeyrek’e çiçek vererek te-
şekkür etti. 

Yunus Zeyrek, 11 Nisan günü Elmalı’ya gel-
di. Kaymakam Mehmet Murat Çekmen’le ilçe-
nin kültür dokusunu oluşturan mekânları gez-
di. Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezin-
de önce öğrencilere, akşam da büyüklere hitap 
eden Zeyrek, özetle şöyle konuştu: “Ermeni me-
selesi, emperyal güçlerin, iç ve dış odaklarla iş 
birliği hâlinde Türk milletiyle hesaplaşmasından 
ibarettir. Bu meselede Türkiye’nin bulunduğu 
jeopolitik konumun önemli rolü var. Malazgirt, 

İstanbul’un fethi ve nihayet İstiklâl 
Savaşı’mızı hazmedemeyen millet-
ler, bu meseleyi kullanmaktadırlar. 
Bu çevreler ne belgeye bakıyor ne 
tarihî kaynaklara! Zira onlar gözle-
rini ve kulaklarını kapatmış, kendi 
hesaplarına göre hareket etmek-
tedirler. Beş yıldan beri gazete ve 
televizyonlarda Hırant Dink cina-
yeti üzerinden milletimize hakaret 
edilmekte, tarihimiz yerden yere 
çalınmaktadır. Bunu yapan medya 
organları ile akademik çevrelere 
dikkat edilmelidir. Unutmamalıyız 
ki bir nevi psikolojik savaş olan bu 
bilgi kirliliğinin yegâne ilâcı, kamu-
oyunu ve gençliğimizi doğru bilgi-
lerle aydınlatmaktır.”

Finike konferansı.

Zeyrek, Elmalı Kaymakamı Çekmen’le bir esnaf çayında.
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 Yusuf SEFEROV

Azerbaycan’da yaşayan Ahıska 
Türklerinin Vatan Cemiyeti, VIII. Ge-
nel Kurulu, 3 Mart 2012 günü Bakü’de 
toplandı. Genel kurula Azerbaycan 
Cumhuriyetini temsilen Muzaffer Ta-
lıblı, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğin-
den İsmail Çalışkan, DATÜB Başka-
nı Ziyatdin Kassanov, Gürcistan’ın 
Bakü Büyükelçiliğinden Gela Geor-
gadze, TİKA Koordinatörü Hacı Bay-
ram Bolat, Saatli Kaymakamlığından 
Lütveli Şıxaliyev, Kurucu Üye Koça-
li Latifov, Rusya Vatan Cemiyeti Baş-
kanı Cavit Aliyev ile cemiyetin eski 
yöneticileri katıldı. Kurultaya 23 ilçe-
den 270 delege iştirak etti.

Genel kurulda tüzük değişikliği, vatana dö-
nüş, DATÜB’le münasebetler, teşkilât, merkez 
yönetiminin seçilmesi gibi gündem maddele-
ri müzakere edildi. Bunlara ilâveten TBMM’nin 
1992’de çıkardığı Türkiye’ye göç kanunuyla 
Tiflis’te hapiste bulunan Süleyman Barbakadze 
konuları da görüşüldü. 

Önce divan teşkil edildi. Genel kurul çalış-
maları, Azerbaycan millî marşıyla başladı. Ku-
rultaya gelen misafirler takdim edildi ve alkış-
landılar. Kürsüye davet edilen TC. Bakü Büyü-
kelçiliği temsilcisi İsmail Çalışkan, genel kuru-
lu selâmladı ve idare kurulu seçimlerinin şeffaf 
ve demokratik yapılması gereğine işaretle ku-
rultaya başarılar diledi. DATÜB Başkanı Ziyat-
din Kassanov da bir konuşma ya-
parak başarı ve iyi dileklerini bil-
dirdi. Gündem maddelerinin görü-
şülmesine geçildi. Tüzük değişik-
liği ile ilgili ilk konuşmayı hukuk-
çu Merdali Süleymanoğlu yaptı. 
Bu konuyla ilgili başka konuşma-
lar da yapıldı. Mesxet sözü tartışıl-
dı ve Ahıskalıların Ahıska Türkle-
ri olarak gerçek adlarıyla anılması 
istendi. Mustafa Muzafferov, Şah-
mehemmed Ahmedov ve Melik 

Aslan, tarihî vatana dönüşle ilgili konuşmalar 
yaptılar. DATÜB’le iyi münasebetler kurulması 
görüşü kabul edildi.  

Başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. 
Sırayla Fazli Eşrefov, Cumali Osmanov, Nizam 
Hasanov, İbrahim Memmedov genel kurula hi-
tap ettiler. Seçimlere geçildi. 263 delegenin oy 
kullandığı seçimde 151 oyu alan Ziyaoğlu İbra-
him Memmedov başkanlığa seçildi. Memme-
dov, delegelere teşekkür etti. 

Yönetim Kuruluna seçilen 25 isim şunlardır: 
İbrahim Memmedov, Yusuf Seferov, Ali Bay-
raktarov, Cemil Müheddinov, İlham Ahmedov, 
Cemeseddin Ahmedov, Osman Aslanov, Halit 
Rahimov, Kerem Koçiyev, Süleyman Şadma-
nov, Rüstem Halilov, Feteli Süleymanov, İsa El-

lezov, İsmayıl Besetov, Halid Hali-
lov, Şemseddin Serverov, Kemal 
Beridze, Mikayıl Aliyev, Mustafa il-
yasov, Alican Azizov, Nayim Şah-
men, Şahismayıl Zabitov, Köşeli 
Merdiyev, Bayram Şehriyev, Etem-
şah Mecidov. 

Olgun bir havada genel kurul 
çalışmalarını gerçekleştiren ve yö-
netime gelen hemşehrilerimizi teb-
rik eder, çalışmalarında daimi ba-
şarılı dileriz.

AZERBAYCAN’DA VATAN CEMİYETİNİN 
VIII. KURULTAYI

49Bahar 2012

İsmail Çalışkan.

HABERLER



 Halil İbrahim ATAMAN
Gürcistandaki kullanılmayan tarihi camilere 

HAÇ dikiliyor.
Bir zamanlar Müslüman Türk yurdu olan 

Ahıska, Adigön, Abastuban ve diğer köylerde-
ki mabedlere Gürcüler HAÇ dikiyor.

Adigön bölgesinde bulunan Kaxaret köyün-
deki tarihî caminin sadece duvarları duruyor. 

Gürcistan devleti yetkilileri, burayı kilise yapmak 
için cami duvarlarından daha yüksek haç dikti.

Kaxaret köyünde oturan ve Ğorze köyün-
de imamlık yapan Osman Hoca, bu uygulama-
ya karşı çıkmış fakat Gürcü yetkililer ona olum-
lu cevap vermemişler. 1944 sürgünü önce-
si tamamen Müslüman Türk ahali sürüldükten 
sonra köye Hristiyanlar da gelmiş. Bugün 85 
hane olan köyün sadece 20 hanesi Müslüman. 
Hükûmet yetkililerinin tutumu çoğunluk olan Hı-
ristiyanlardan taraf. “Komşularınız istemiyor.” 
diyerek caminin onarılmasına da müsaade et-
miyorlar. İmam Osman Hoca, Türk yetkililerin-
den yardım istiyor. Kaxaret köyünün hâkim bir 
tepesinde bulunan caminin açılmasını isteyen 
Müslüman köylüler, bu caminin onarılarak iba-
dete açılacağı günü bekliyorlar.

Ahıska’da Türk mimarlık eserlerinden biri 
olan tarihî Ahmediye Camii’nin tamiratı devam 
etmektedir. Şehre hâkim bir tepede yer alan 
kale surları içerisindeki Ahmediye Camii, Çar-
lık Rusya’sı devrinde bir ara kiliseye çevrilmiş-
ti. Gürcistan devleti tarafından müze olarak kul-
lanılan Ahmediye Cami ve yanındaki medre-
se adeta harabe hâline geldiğinden İspanyol 
mühendislerin gözetiminde tamir çalışmaları-
na başlandı. Kışın da devam eden çalışmalar-
la duvarların yıkılan yerleri aslına uygun olarak 
yapılmaktadır. Tamir faaliyeti cami, medrese ve 
kale surları üzerinde devam etmektedir. Fakat 
bu çalışmanın bir restorasyon mu yoksa sade-
ce ayakta kalması için tamir mi olduğunu bilmi-
yoruz.

Hâlbuki Ahmediye Külliyesi tamir çalışmaları, 
Türkiye Kültür Bakanlığının da bilgisi dâhilinde 
yapılmalıydı. Van’da Ahtamar Kilisesine göste-
rilen ihtimam Ahmediye’den esirgenmemeliydi.

Cevap bekleyen sorular şunlardır:
1. Bu cami kilise mi, müze mi olacak? Yoksa 

cami olarak mı yeni bir çağa başlayacak?
2. Caminin Çarlık devrinde yıkılan minaresi 

yapılacak mı?
3. Minare yerine inşa edilen çan kulesi mu-

hafaza edilecek mi?
4. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının 

bu çalışmadan haberi var mı? Herhangi bir giri-
şimi olmuş mudur? 

GÜRCİSTAN’DA ESKİ CAMİLERE 
HAÇ DİKİLİYOR

AHMEDİYE KÜLLİYESİNDE 
TAMİRAT ÇALIŞMALARI! 

Kaxaret Köyü Camii!
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 Halil İbrahim ATAMAN

Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan 
çok önemli kapılarından biri olan Posof, tarihî 
geçmişi bakımından da araştırılıp incelenecek 
değerlere sahiptir.

Türk ordularının buradan geçerek Anadolu’ya 
girdiğini unutmamalıyız. Posof, Alp Arslan ve 
Melikşah ordularının muharebelerine de sahne 
olmuştur. 1080 yılında Posof’un Kol Köyü düz-
lüklerinde Bizans ve Gürcü/Bagratlı ordularının 
yenildiği Selçuklu zaferinin yıldönümünü 2010 
yılında yine burada parlak törenlerle kutlamıştık. 

Kol Zaferi’nin kutlandığı alanda bugüne ka-
dar fark edilemeyen bir taş, Posof Orman İşlet-
mesinde çalışan Atilla Güngör tarafından fotoğ-
raflandı. Tamamen bir insan portresinden mey-
dana gelen bu kayanın, incelenmeye değer ol-
duğu düşünülmektedir. 

POSOF’UN KOL KÖYÜNDE BİR GARİP KAYA!

Düzenlemiş olduğunuz şölene davetinizden dolayı 
çok teşekkür ederim. 

Aranızda olmayı çok arzu ettiğim halde üniversite-
deki derslerim ve konferans programlarım dolayısıyla 
iştirak edemedim. 

Bu tür şölenler, hemşehrilerimizin bir araya gelme-
leri, görüşmeleri ve tanışmaları bakımından fevkalade 
önemlidir. Zira bu toplantılarla, eski seyranlarımız ve 
şenliklerimiz de hatırlanmaktadır. Bu şölenlerin, yeni 
nesillerin tanışıp kaynaşmalarına vesile olduğunu da 
hatırdan çıkarmamalıyız.

Naçiz bir kardeşiniz olarak sekiz yıldan beri 
Ankara’da Bizim Ahıska adlı kültür dergisini çıkar-
maktayım. Bütün Posofluların ayrılmaz bir parçası hat-
ta ata dede yurdu olan eski vilâyetimiz Ahıska, 1828 
yılından beri millî sınırımız dışında bulunmaktadır. Yerli 
Müslüman ahalisi olan Ahıskalı kardeşlerimiz de 1944 
yılı kışında topyekûn sürgüne gönderilmiştir. Bu hadi-
se, bütün insanlığın vicdanını kanatan, unutulmaz bir 
felâkettir.  

Bizim Ahıska dergisi, siyasî sınırların ayırdığı fakat 

gönüllerimizden koparamadığı Ahıska ve Acara coğ-
rafyasının tarihî macerasını günümüze taşımaktadır. 

Aziz hemşehrilerimizin ve bilhassa yeni yetişen ne-
sillerimizin, atalarının yaşadığı toprakların tarihî hatırla-
rını öğrenmeleri için Bizim Ahıska dergisinin her eve 
girmesinin gereğini hatta zaruretini hatırlatmak iste-
rim. Zira takdir edersiniz ki dereler ve ırmaklarla bes-
lenmeyen göllerin kuruduğu gibi, dinî ve millî değer-
leriyle beslenmeyen dimağlar da bir gün kaybolup gi-
decektir. Allah, bizi bu akıbetten muhafaza buyursun. 

Eskiler, “Ağaç kökünden su içer.” demişler. Kökün-
den kopanın akıbeti meçhuldür. Bugün Lünen’in de 
içinde bulunduğu eyalette, Posof’ta yaşayan nüfustan 
fazla bir Posoflu nüfusunun yaşamakta olduğunu bili-
yorum. Bu muazzam kitle Posof’un yerli-tarihî kültürü-
nü ne derece muhafaza ediyor? Bunu en iyi sizler bi-
liyorsunuz.   

Bu duygu ve düşüncelerle bu şölenden dolayı siz-
leri tekrar tebrik eder, yediden yetmişe bütün hemşeh-
rilerimi en samimî duygularla selamlarım.

Yunus Zeyrek / Bizim Ahıska Dergisi Editörü  

ALMANYA’YA MEKTUP
LÜNEN POSOFLULAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
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5. Ege illeri tanıtım günleri ve etkinlikleri, 19-
23 Nisan 2012 tarihin de Ankara’da Atatürk Kül-
tür Merkezinde gerçekleşti.

İzmir Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Der-
neği de bu program çerçevesinde bir stand açtı. 

Katıldığımız bu organizasyonda Ahıska Tükle-
rini dünü ve bugünüyle tanıtmak amacıyla tablo-
lar ve fotoğraflar sergiledik. 

1944 Ahıska Sürgünü ve 1989 Özbekistan sür-
günüyle ilgili yazılar ve 
fotoğraflar, ziyaretçile-
rin ilgisini çekti. Tanıtım 
amaçlı olarak Derne-
ğimiz tarafından hazır-
lanmış olan bir sayfalık 
Ahıska Sürgününün 68. 
Yıl Dönümü başlıklı yazı-
dan 1000 adet ve 2012 
yılı takviminden de 100 
adet ziyaretçilere dağı-
tıldı. 

DATÜB’ün hazırladı-
ğı Türkçe ve İngilizce 8 
sayfalık Ahıska broşü-
rüyle yazarımız Yunus 
Zeyrek’in çıkarmakta 
olduğu Bizim Ahıska 
dergisinden 100 adet dağıtılmıştır. Yine yazarları-
mız Yunus Zeyrek ile Mircevat Ahıskalı’nın kitap-
ları da ziyaretçilere arz edilmiş ve ilgi görmüştür. 

Standımızı ziyaret edenler Ahıska Türkleri ile il-
gili sorular sordular, biz de cevapladık. Bu sorula-
rın başlıcaları şöyleydi: “Ahıska Neresidir? Ahıska 
Tükleri kimdir? 1944-Ahıska sürgünü nasıl ve ni-
çin olmuş?” Bu sorulara cevap verirken ifade ettik 
ki: Bir gece vakti 120.000 insan silah zoruyla hay-
van vagonlarına doldurularak Özbekistan, Kaza-
kistan ve Kırgızistan çöllerine sürgüne gönderil-
diler. Açlıktan, soğuktan ve hastalıktan 17.000’i 
çocuk 30.000 insan hayatını kaybetti. 1989 yılın-
da Özbekistan’da KGB provokasyonları sonu-
cu Fergana Faciası yaşandı. Bu olayla yeni bir 
sürgün yaşadık. 100.000’den fazla insan Rusya 

 ve Ukrayna çöllerine mecburî göçe maruz kaldı-
lar. Rusya, 1999 yılında Ahıskalılara vatandaşlık 
hakkı tanımadığından üçüncü bir sürgün alarmı 
çalmaya başladı. Heimatlos (vatansız) konumu-
na düşen hemşehrilerimiz kendilerini kabul ede-
cek memleket aramaya başladılar. Sonunda ABD 
tarafından göçmen olarak kabul edildiler. 12.000 
civarında Ahıskalı ABD’ye göç etti. 

Bütün bunlara rağmen 1944’ten beri 68 sene-
dir büyük bir ümitle Ahık-
sa topraklarına geri dön-
me mücadelesini sürdü-
rüyoruz. Bütün Ahıskalı-
ların tek dileği anavatan 
Ahıska’ya kavuşmaktır. 
Bu şerefli ve haklı dava-
mızı sürdürmekte kararlı-
yız.

Ege illeri tanıtım gün-
lerinde biz de kendimiz 
böylece tanıtmaya gay-
ret ettik. 

Dört gün süren tanı-
tım günlerinde standımı-
zı ziyaret edenler arasın-
da birçok insan standımı-
zı ziyaret etti. Bunlardan 

bazıları şunlardır: Ulaştırma Bakanı Binali Yıldı-
rım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Grup 
Başkan Vekili Oktay Vural, MHP Muğla Milletve-
kili Mehmet Erdoğan, Ak Parti İzmir Milletvekilleri 
Rıfat Sait, Ali Aşlık, Hamza Dağ; DATÜB Başkan 
Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan ve Koordinatör Sadir 
Eybov, Yazar Yunus Zeyrek. 

Yine bu arada Ege Bölgesi Dernek Başkan-
ları ile binlerce Ankaralı ve Ankara dışından ge-
len ziyaretçiler standımızı ziyaret ettiler. Derne-
ğimizin bu faaliyeti için gerekli zemini ve imkânı 
hazırlayan DATÜB Meclis Üyesi Prof. Dr. Hamit 
Hancı’ya teşekkür borçluyuz.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı 
Dr. İbrahim AGARA

İZMİR AHISKALILAR DERNEĞİ ANKARA’DA

52 Bahar 2012

HABERLER



Geleneksel olarak her sene yapılan Ahıska-
lı öğrenciler buluşmasının 9. Programı Ankara’da 
gerçekleşti. Türkiye’de muhtelif şehirlerde yüksek 
tahsil gören Ahıskalı gençler, bu program çerçe-
vesinde bir araya geliyor, tanışıyor, konuşuyor ve 
eğleniyorlar. 4-6 Mayıs tarihlerinde Ankara’da bir 
araya gelen Ahıskalı üniversite öğrencileri, ilk gün 
Anıtkabir’i ziyaret ederek programa başladılar. Bil-
gi yarışması, futbol, satranç, dama, bilek güreşi 
vs. gibi müsabakalar yaptılar. Altınpark, Saman-
yolu Koleji ve Turgut Özal Üniversitesinde devam 
eden programlar çok olgun bir havada 
ve verimli bir şekilde tamamlandı. 

5 Mayıs Cumartesi günü akşamı Tur-
gut Özal Üniversitesi Konferans Salo-
nunda yapılan ana programda, konuş-
malardan sonra şiir ve şarkılar söylendi, 
skeçler ve folklor gösterileri sahnelendi. 

Bu programda Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Erol Oral’dan sonra kürsüye 
davet edilen Bizim Ahıska Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek, özetle 
şunları söyledi: 

“Sizler, Türk devletinin serhatlerini 
bekleyen şanlı bir ecdadın hatıralarısınız. 

Bir araya geldiğiniz böyle güzel bir günde atalarınızı  
unutmamalısınız. Yurdumuzu anavatandan kopa-
ran ve 200 yıldan beri ıstırap çekmeye mahkûm 
eden 1828 Savaşını ve bu savaştaki eşsiz kahra-
manlıkları tarihe geçen şehit ve gazilerimizi unut-
mamanızı istiyorum. Onların ruhunu şad edecek 
bir abide dikmemiz gerektiğini sizlere hatırlatmak 
istiyorum. Sizler, darmadağınık yaşayan hemşehri-
lerimizin alın yazısını değiştirmek azim ve kararlılığı 
içinde olmalısınız. Bütün gayretinizi bu hedefe yö-
nelterek çalışmalı ve mutlaka başarılı olmalısınız.” 

AHISKALI ÖĞRENCİLERİN ANKARA BULUŞMASI 

ABD’nin Ohio Eyaleti Dayton şehrinde ya-
şayan hemşehrilerimizden bir grup Ankara’da 
dergimizi ziyaret etti. Hasan İskender, Enver 

Şevket, Yusuf Mahmudov ve Sultan Mahmu-
dova, 4 Mayıs 2012, Cuma günü, Bizim Ahıska 
bürosuna geldiler. ABD’deki Ahıska Türkleri ile 
Türkiye’ye gelen hemşehrilerin problemlerinin 
nisbeten az olduğunu ifade eden hemşehrile-
rimiz, bilhassa Rusya ve Ukrayna’da yaşayan-
ların birçok sıkıntıları olduğunu söylediler. Va-
tana dönüşle ilgili gelişmeleri merakla takip et-
tiklerini ifade eden hemşehriler, ABD’de çocuk-
ların millî değerlerine sahip olarak yetişmeleri-
ni arzu ettiklerini belirttiler. Büroda Genel Yayın 
Yönetmeni Yunus Zeyrek’le görüşen hemşehri-
ler, Bizim Ahıska dergisini beğendiklerini fakat 
düzenli olarak takip edemediklerini söyleyerek 
bundan sonra derginin adreslerine gönderilme-
sini istediler.

ABD’DEN DERGİMİZE ZİYARET
TRT-AVAZ televizyonu da Yunus Zeyrek’le bir mülâkat yaptı.
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ESKİŞEHİR’DE KONFERANS
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Tıpta Açık Düşünce Kulübü ile Ahıskalı öğ-
renciler tarafından düzenlenen Ahıska Türklüğü-
nün Kaderi başlıklı konferansa konuşmacı olarak 
Yunus Zeyrek davet edildi. Prof. Necla Özdemir 
Konferans Salonundaki konferansa Osman Gazi 
Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesinden öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program çok samimi 
bir havada geçti. 

Konuşmasına Ahıska Türklerinin hayatını 
yansıtan slâyt-fotoğraf gösterisiyle başlayan Zey-
rek, konuşmasını da slâytlarla sürdürdü. Ahıs-
ka Türklerinin tarihi, kültürü ve medeniyetine te-
mas eden Zeyrek, sözü günümüze getirerek Ahıs-
ka Türklerinin karşı karşıya bulunduğu zor şartlara 
işaretle şunları söyledi: “1828 felâketiyle Osman-
lı Devleti’nden ayrı düşen yurdumuzun insanları da 
1944 sürgün felâketiyle köklerinden koparılmıştır. 
Şimdi bin bir diyarda hayat mücadelesi veren hem-
şehrilerimizin bu acı kaderine seyirci kalmamalıyız. 
Vatana dönüş meselemiz Gürcistan’ın keyfine bı-
rakılmış görünmektedir. Gürcistan Ahıska’ya ge-
len birkaç aileye dahi tahammül edememekte ve 
onlara açıkça zulmetmektedir. Bu gidişe son veri-
lemezse halkımızı acı bir yok oluş beklemektedir. 
Zira SSCB zamanı hiç olmazsa kalabalık topluluk-
lar hâlinde yaşayan halkımız, şimdi Rusya, Ukray-
na ve ABD gibi büyük coğrafyalara savrulmuştur. 
Türkiye’deki mevcut ika-
met ve vatandaşlık mev-
zuatında, Ahıska Türk-
lerine mahsus yenilik-
lere acilen ihtiyaç var. 
Sivil toplumu temsil et-
tiği zannedilen şahıs-
lar şurada burada gör-
kemli toplantılar yapı-
yor. Bu faaliyetler halkın 
yarasına derman olma-
dığı gibi medyada ha-
ber olarak bile yer alma-
maktadır. Rusya ve Uk-
rayna çöllerinde bizden 
haber bekleyen hem-
şehrilerimizi sevindire-
cek işler yapmalıyız.”

Zeyrek konuşmasında şu hususa da işaret 
etti: “Yüzyıllarca Osmanlı serhatlerini kahramanca 
savunmuş olan ecdadımızı hatırlatacak bir âbide 
bugüne kadar dikilmemiştir. Bizi bir araya getiren 
sembolik eserlere acilen ihtiyacımız var. Bütün mil-
letlerde var ama maalesef bizde hâlâ yok.  Nerede 
yaşarsak yaşayalım ama vatan ve millet uğruna ka-
nını canını feda etmiş olan ecdadımızı ve vatanımızı 
unutmayalım, unutturmayalım. Bunun için de mer-
hum Ahmed Muhtar Paşanın 1926 yılında kitabında 
kaydettiği ve metnini dergimizin bu sayısında oku-
yacağınız “Ahıska Şehitler Âbidesi” dileğini mut-
laka gerçekleştirmeliyiz.”

Konferanstan sonra Mühendislik Fakül-
tesi Öğrencisi Naira Kulayeva Zeyrek’in Ben 
Ahıska’yım adlı şiirini okudu. Öğrenci temsilci-
leri Abuzer Suliyev ve Orhan Ulfanov, birer kısa 
konuşmayla Zeyrek’e teşekkür ettiler. Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Ünal, heye-
canlı bir kapanış konuşması yaparak Zeyrek’e 
plâket verdi. Toplu hatıra fotoğrafı çekildikten 
sonra hep beraber Eskişehir Azerbaycanlılar 
Derneğinde Ahıskalı kız öğrencilerin hınkal sof-
rasına gidildi. Burada Yunus Zeyrek ve Dernek 
Başkanı Eczacı Cavit Aydın, Eskişehir Türk Oca-
ğı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ve Prof. Dr. Hil-
mi Özden gençlerle sohbet ettiler.
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