
Amasya Üniversitesinde, Ahıska Türkleri sür-
gününün 71. Yılı münasebetiyle bir konferans dü-
zenlendi. Üniversitenin Türkçe Kulübü tarafından 
organize edilen ve 22 Aralık 2015 günü Eğitim Fa-
kültesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konferansın konuşmacısı Yunus Zeyrek’ti. 
Ahıska’nın Osmanlı Devleti’nin bir eyaleti olduğu-
nu belirten Zeyrek, “Ahıska merkezli bu bölge çok eski 
bir Türklük bölgesidir. 1828 savaşıyla Rusların eline 
düşen Ahıska ve çevresi, tarih boyunca yaşanan büyük 
baskı ve göçler sonucu nüfusunu hep dışarıya göndermiş 
ve nihayet 15 Kasım 1944 sürgünüyle yerli Türk ahalisi 
tamamen sürgün edilerek bölge Türk nüfustan arındırıl-
mıştır. Bu, şüphesiz hesabı sorulması gereken büyük bir 
insanlık suçudur.” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Amasya Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Murat Gökdere, teşekkür ederek Yunus 
Zeyrek adına toprakla buluşturulan fidanın koordinat-
larının yer aldığı sertifikayı kendisine takdim etti.

Daha sonra Amasya Valiliğini ziyaret eden 
Zeyrek burada Vali İbrahim Halil Çomaktekin’le 

görüştü. Zeyrek, Validen burada okuyan Ahıskalı 
öğrencilerin elinden tutulması dileğini iletti. Vali 
Çomaktekin, bu dileği memnuniyetle kabul ederek 
gereğini yapacağını ifade etti. 
Not: Daha sonra aldığımız habere göre Vali Ço-

maktekin, Amasya’da okuyan Ahıskalı öğrencileri 
davet ederek kendilerine maddî yardımda bulun-
muştur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Posof’tan yetişmiş ünlülerden Âşık Müdamî, 
Değerlerimizi Tanıyalım ve Tarihe Yolculuk Projesi 
kapsamında bir konferansla anıldı. Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oğuzhan 
Aydın tarafından verilen konferans, Posof 
Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşti. Lise 
öğrencileriyle memurlar ve vatandaşların yoğun 
olarak katıldığı program çok verimli geçti. 
Kaymakam ve Belediye Başkanıyla diğer mülki 
amirlerin de katıldığı konferansın sunuculuğunu 
Âşık Müdamî’nin küçük oğlu Âşık Halil İbrahim 
Ataman yaptı. Konferanstan önce Müdamî’nin TV 
programlarında yayınlanan tanıtımları gösterildi.

Doktorasını Âşık Müdamî’nin hayatı ve eserleri 
üzerine yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, 
konuşmasına eğitimin önemini anlatarak başladı. 
En kuvvetli silahın eğitim olduğunu belirten Aydın, 
öğrencilere tarihini bilmelerini ve kimliklerine 
sahip çıkmalarını tavsiye etti. Âşıklık geleneğinin 
kültür elçileri olduğunu belirten Aydın, Posoflu 
Müdamî’nin hayatı hakkında bilgilerle birlikte 
eserlerinden örnekler verdi. Onun dinî bilgiler 
yanında halk hekimliği yönüne de işaret eden 

Aydın, Müdamî’nin şiirlerinde kullandığı kelime 
kadrosu ve tasnif etmiş olduğu hikâyeler hakkında 
da dikkate değer bilgiler sundu. 

Program sonunda Kaymakam Ufuk Özen 
Alibeyoğlu kendisine teşekkür etti ve Posof Anadolu 
İmam Hatip Lisesinin adının Âşık Müdami İmam 
Hatip Lisesi olarak değiştirileceğini söyledi. 
Aydın’a Posof balı hediye edildi.

                           Halil İbrahim Ataman-POSOF
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Gördes Kaymakamlığı tarafından düzenle-
nen Bir Facia Bir Zafer Bir Ah/Sarıkamış Çanak-
kale ve Ahıska konulu konferansın konuşmacısı 
Yunus Zeyrek’ti. 14 Ocak günü Gördes Kültür 
Sarayı Konferans Salonu’nda verilen konferansa, 
ilçe yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Biyografisinin okunmasından sonra mikrofona 
gelen Zeyrek, ünlü edip ve diplomat Ahmet Hik-
met Müftüoğlu’nun Ayşe Kızla Vato hikâyesini 
hatırlatarak Gördes halı san’atının bir zamanlar 
dünyada tanındığına işaret etti. Konuşmasına 
tarihte Türk-Rus ilişkilerini özetleyerek devam 
eden Zeyrek, Rusların, 1552 yılında Kazan’ı iş-
galleriyle başlayan süreçte eski Altınordu top-
raklarını istilâ ettiklerini ve Türk coğrafyasında ilerle-
diklerini, bu yürüyüşle doğudan Erzurum ve batıdan 
İstanbul kapılarına dayandıklarını anlattı. Birinci Dün-
ya Savaşı’nın Osmanlı ülkelerini paylaşma projesiyle 
kapımızı çaldığını, tarafsız kalmamızın da mümkün 
olmadığına işaret eden Zeyrek, zamanın Başkuman-
dan Vekili Enver Paşa’nın haksız ithamlara maruz kal-
dığını belirterek Sarıkamış’ta ordumuzun kahramanca 
savaştığını, fakat birçok imkânsızlıklar ve kumanda 
kademelerinde yaşanan problemler yüzünden muha-
rebenin faciayla sonuçlandığını örneklerle açıkladı.

Çanakkale Zaferi’nin de aynı Başkumandan ta-
rafından idare edildiğini, dünyanın en güçlü donan-
masının Çanakkale’yi geçemediğini söyleyen Zey-

rek, “Çanakkale bizim zaferimiz olduğu gibi aynı 
zamanda Rus İmparatorluğunun da sonunu getirmiş-
tir. Böylece yüzyıllardan beri Osmanlı ülkelerine saldıran 
ve azınlık halkları azdıran bir dev yıkılmıştır. O sırada son 
karargâhının bulunan Erzincan’dan başlamak suretiyle iş-
gal etmiş olduğu Doğu Anadolu illerimizden de def olup 
gitmiştir.” dedi. 

Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Ahıska Türk-
lerinin, 1944 yılında, tarihî vatanları olan Ahıska ve çev-
resinden topyekûn sürgün edildiğine işaret eden Zey-
rek, sürgünde yaşanan acılara örnekler verdi. Avrupa 
Konseyi süreci ve bugünkü durumlarını anlattı. 

Konferanstan sonra Gördes Kaymakamı Turgay 
Hakan Bilgin, teşekkür ederek Zeyrek’e bir Gördes 
halı seccadesi armağan etti. 

Doğu Türkistan Vakfı öncülüğünde kurulan Türk 
Dünyası Sivil Toplum Platformu Ankara’da toplandı. 
“Türk Dünyasında Güçlü bir lobi oluşturulabilir mi?” 
düşüncesinden hareketle, Vakıf koordinatörlüğünde 
14.06.2015 tarihinde Ankara Rixos Hotel’de 21 Sivil 
Toplum Kuruluşu yetkilileri, akademisyenler, strateji 
ve düşünce kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bir 
çalıştay gerçekleşmiştir. Yapılan müzakereler netice-
sinde, Türk Dünyasında eksikliği fazlasıyla hissedilen 
“Lobicilik” konusunda ciddî çalışmaların ortaya çıka-
bileceği ve sonuç almaya yönelik çalışmaların yapılabi-
leceğine dair ortak kanaat oluşmuştur. Platform Daimi 
Genel Sekreteryasına Doğu Türkistan Vakfı Başkanı 
Eser Türkistanlı Saka’nın getirilmesine karar vermiştir.

19 Aralık 2015 tarihinde Ankara, İlci Residan-
ce Hotelde “3.Türk Dünyası Sivil Toplum Platformu 
Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda çeşitli 
hususlar müzakere edilmiş ve gerekli düzenlemeler ya-
pılarak “Türkstp Çalışma Usul ve Esasları” belirlenmiş-
tir. Katılımcıların dilek ve temennileri doğrultusunda, 

lobi faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin sürdürülebilme-
si için Platformun şu an resmi bir yapıya kavuşması-
nın erken olduğu görüşüne varılmıştır. Zira bunun 
çalışmaları yavaşlatacağı, Platformun hareket kabiliye-
tini arttıracak bir yapıda teşkilatın yapılandırılması, ile-
tişimi sağlayacak ve ortak bir zeminde buluşma noktası 
oluşturacak bir haber portalının acil olarak kurulması 
noktasında ortak düşünceler ortaya çıkmıştır. 

Bizim Ahıska

TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM PLATFORMU TOPLANDI

MANİSA-GÖRDES’TE 
SARIKAMIŞ KONFERANSI

Bizim AHISKA

56 Kış 2016

HABERLER




