
Dergimizin Editörü Yunus Zeyrek, Belçika’da 
iki konferans verdi. Bunlardan ilki Leuven 
şehrinde Ahıska ve Ahıska Türkleri hakkında bir 
konferans verildi. Leuven Türk Öğrenci Derneği 
tarafından düzenlenen Sürgünde Bir Halk: 
Ahıska Türkleri konulu konferans programı, 14 
Nisan 2016, Perşembe günü saat 19.00’da, Blijde-
Inkomststraat 21 adresindeki Leuven Üniversitesi 
konferans salonunda yapıldı. Konferansa 
üniversite öğrencileri ve mezunları yanı sıra 
bazı vatandaşlar, dernek yöneticileri ve şehrin 
Belediye Başkan Yardımcısı katıldı. Konferans 
öncesi, Ahıska Türklerinin Hayatı konulu fotoğraf 
sergisinin slaytları gösterildi. Dernek Başkanı 
Ercan Öztürk’ün takdim konuşmasından sonra 
kürsüye gelen Zeyrek, konuşmaya başlamadan 
önce bu programı düzenleyecek bir şuura sahip 
olan Belçika’da yaşayan Türk ailelerine mensup 
yüksek tahsil gençliğine ve onlara destek olan Türk 
esnafına tebrik ve teşekkür duygularını ifade etti. 
Bu programın diğer ülke ve şehirlerde yaşayan 
vatandaşlarımıza da örnek olması gerektiğini 
söyledi. 

Zeyrek, slayt gösterisiyle Ahıska coğrafyası 
ve tarihî geçmişi hakkında bilgiler verdi ve 
1944 sürgünü üzerinde durdu. 1990 yılından 
itibaren Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Ahıska 
Türklerinin de dağılmaya başladığını söyledi. 
Zeyrek, bugünkü manzarayı gözler önüne serdi 

ve bu manzaranın bir halkın eriyip gitmesine 
yol açacağına işaret etti. Zaman kaybetmeden 
Türkiye’nin devlet ve millet olarak üzerine düşeni 
yapmasının zarurî olduğunu söyledi. Konferansın 
son bölümünde dinleyicilerin birçok sorusuna 
cevaplar verdi ve açıklamalar yaptı. Çok olgun 
bir havada geçen konferansın ardından toplu bir 
fotoğraf çekildi ve kokteyl salonuna geçildi. 

Zeyrek, 15 Nisan akşamı da Ansver Avrupa 
Türk-İslâm Merkezi’nde bir konferansa davet 
edildi. Burada da Ahıska Türkleri meselesi ile 
tarihimiz ve kültürümüz üzerine bir konuşma 
yaptı. Gençlerin bu konularda sorduğu birçok 
soruya cevaplar verdi. 

BELÇİKA’DA AHISKA TÜRKLERİ KONFERANSI
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Yunus Zeyrek, 6 Mayıs Cuma günü akşamı, 
Ankara’da faaliyet gösteren İlmi ve Metodolojik 
Araştırmalar Merkezi’nde Ermeniler ve Ermeni 
Meselesi konulu bir konferans verdi. Yetişkinlerin 
ve gençlerin dinleyici olarak katıldığı konferans 
çok olgun bir havada geçti. Türk-Ermeni 
münasebetlerini tarihî perspektif çerçevesinde 
özetleyen Zeyrek, slayt filmler eşliğinde, meseleye 
çeşitli yönlerden ışık tuttu. Zeyrek özetle, “Türkler, 
Ermenilerle Batı Anadolu’da karşılaşmış ve onlara 
daima en yüksek seviyede hak, hukuk, iş ve çalışma 
hayatı bahşetmiştir. XIX. yüzyıl başlarından itibaren 
Rusya’nın emperyal amaçlarına alet olan birçok Ermeni 
aydını, din adamı ve komitacılar hem bize hem de 
kendi milletine tarifi zor acılar yaşatmışlardır. 1828 
Osmanlı-Rus Harbi’nden itibaren her fırsatta Türk kanı 

dökenler, 1915 yılında cezalandırılmışlar, fakat o gün 
bu gün bitmez tükenmez intikam duygularıyla kanımızı 
dökmeye devam etmişlerdir.” dedi. 

Konferansın sonunda soruları cevaplarken bir 
dinleyicinin, “Cumhurbaşkanımızın Ermeniler için 
taziye mesajı yayınlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” 

şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi: “Siyasîlerin 
tasarrufunda cereyan eden işlerle ilgili yorum yapmamız 
gerekmez! Biz tarihte yaşanan gerçekleri, belge ve 
kaynaklar ışığında, ilmî bir dil ve üslûpla anlatırız. 
Ermeniler dünyanın dört bir yanında her fırsatta 
kan kokusu ararken bizim susmamız beklenemez. Biz 
soğukkanlılıkla anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konferans programı, İLMAR Yönetim Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Osman Şimşek’in kısa bir teşekkür 
konuşması ve Zeyrek’e plâket vermesiyle sona erdi.

ANKARA’DA ERMENİ KONFERANSI

Gelecek Sayıda:
Anadolu’da Kurulmuş İlk Cumhuriyet Hükûmeti Olan Cenubigarbî Kafkas 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Cihangiroğlu İbrahim Bey’in Malta Hatıra Defteri…
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Gürcistan’ın Ahıska mer-
kezli Samtskhe-Cavakheti 
Mıntıkası 2 No2Lu Daire 
Başkanı Albay Khaçik Mo-
soiyan, Başkan Yardımcısı 
Albay Bcsik Beridze, Hudut 
Çalışmaları Müdür Yardım-
cısı Üsteğmen İlia Matita-
işvili ve Sınır Koruma Baş 
Uzmanı Yüzbaşı Mamuka 
Atunaşvili ikili heyet görüş-
melerinde bulunmak üzeri-
ne 16 Mart günü Posof’a gel-
di. Posof Kaymakamlığında 
yapılan görüşme sonucunda 
Türkiye ve Gürcistan arasın-
daki sosyal ve ekonomik ilişkilerle Posof ve Ahıs-
ka şehirlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alın-
dı. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Gürcistan 
Hükûmeti ile komşu Türk ve Gürcü halkları ara-
sındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi yönünde nelerin yapılabileceği ko-
nuşuldu. Görüşmelerde ayrıca, turizm faaliyetleri 

ve sınır ticaretinin geliştirilmesi başta olmak üzere, 
tarım, hayvancılık, eğitim gibi konularda çok boyutlu 
işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi yönünde fikir 
alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Ufuk Özen Ali-
beyoğlu, gün boyu devam eden temaslardan sonra 
Gürcü heyetini Türkgözü Sınır Kapısı’ndan uğurladı.

Halil İbrahim Ataman-POSOF

Harika bir coğrafyaya ve bitki örtüsüne sahip olan Posof’ta 
bu sene iki iklim bir arada yaşanıyor. Üç aylarla beraber gelen 
baharda ısınan havalar Posof’ta ağaçlar çiçek açtı, çayırlar 
yeşillendi ve hayvanlar da otlaklara çıktı. Gündüz hayvanlar 

otlaklarda otlarken gece yağan kar her tarafı tekrar beyaza 
bürüdü. Nisan ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen gece 
yağan kar, çiçek açan ağaçlarda ayrı bir güzellik sergilese 
de çiçekleri döktürdü ve tomurcukları da dondurdu. Bu 
sebeple bu yıl da Posof’ta bazı meyvelerin eksikliğinin 

çekileceği tahmin ediliyor.

GÜRCİSTAN HEYETİ POSOF’TA

POSOF’TA BAHAR VE  
KIŞ BERABER YAŞIYOR
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Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesinde Ahıska Türkleri 
ve 1944 sürgünü konulu bir 
konferans düzenlendi. 9 Mayıs 
günü Üniversitenin Tahir 
Karaoğuz Konferans salonunda 
verilen konferansın konuşmacısı 
dergimizin editörü Yunus 
Zeyrek’ti. Kalabalık ve meraklı 
bir öğrenci topluluğunun 
dinlediği konferans çok nezih 
bir havada gerçekleşti. Ahıska 
Türklerinin tarihî vatanları olan 
Ahıska üzerine özet bilgiler veren 
ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Ahıska’da yaşanan sürgün olayı 
üzerinde duran Zeyrek bilhassa 
şu hususa dikkat çekti: “1944 sürgünü bütün 
insanlık tarihinin en trajik olaylarından biridir. Tabi 
olduğu devlete karşı bir suç işlemeyen ve hatta bütün 
varlığıyla savaşa iştirak eden masum ve yüksek ahlâkî 
değerlere sahip bir halk, tabi olduğu ahlâksız bir devlet 
tarafından topyekûn sürgüne tabi tutulmuştur. Bu 
hadiseyi sadece bizim anmamız yeterli değil. Bütün 
Türk dünyası hatta insanlık âlemi bu hadiseyi anmalı, 
anlatmalı ve zalimleri kınamalıdır. Tabi olduğu 
devletin dar günde gırtlağına sarılan Ermeniler haktan 
hukuktan bahsederken böyle bir ayıbı olmayan Ahıska 

Türkleri davası nisyana terk edilmemelidir.” Zeyrek’in 
konuşmasını tamamlamasından sonra üniversiteli 
gençler kendisine bazı sorular yönelttiler. Soru-
cevap faslını müteakip üniversitenin Uluslararası 
Öğrenci Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tevfik Cem 
Akalın’ın Zeyrek’e plâket verdi ve toplu hatıra 
fotoğrafları çekildi. Konferansın çok başarılı 
geçmesi, bütün gençler ve bilhassa burada okuyan 
Ahıskalı öğrenciler arasında büyük bir sevince 
yol açtı. 

ZONGULDAK KONFERANSI
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Dünyada az görülebilecek bir hadise Posof’ta 
yaşandı. Türkiye-Gürcistan sınırında bulunan 
Caksuyu (Yurtbekler) köyünden Süleyman Çelik, 30 
yıldır beklediği sonucu alınca son derece mutlu oldu. 
Posof-Ahıska arasındaki sınır, bazı yerlerde akan 
dereler ve nehirlere göre şekillenmişti. Bunlardan birisi 
de tam sınırda olan Yurtbekler köyüdür. Yaklaşık 30 
yıl önce yağan şiddetli bir dolu sebebiyle sular coşmuş 
ve dere yatağı yer değiştirmişti. Hâl böyle olunca o 
zaman Sovyetler Birliği ile olan sınırda değişiklik 
meydana gelmiş, Yurtbekler köyünden Süleyman 
Çelik’e ait 20 dönümlük arazi, Sovyet Gürcistan’ına 
kalmış, yapılan şikâyetler de değerlendirilmemişti. 
SSCB’den ayrılan Gürcistan devletine Türkiye 

tarafından yapılan görüşme teklifleri nihayet bu sene 
kabul edildi ve görüşmeler başladı. Dokuz yıl süren 
görüşmeler sonucunda Gürcistan devleti sınırın 
yeniden belirlenmesini kabul etti. Gürcistan’dan 
gelen on kişilik heyet, Posof-Türkgözü sınır kapısında 
karşılandı. Posof Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu 
başkanlığındaki Türk heyetiyle İveri Melaşvili 
başkanlığındaki Gürcistan heyeti ilk toplantıyı Posof-
Türkgözü sınır kapısı toplantı salonunda yaptı. Bu 
toplantıdan sonra Caksuyu/Yurtbekler köyüne gidildi. 
Sınırın bozulmasına sebep olan Caksuyu deresinde 
incelemeler yapıldı. Sınır çizgisi, Caksuyu deresinin 
eski mecrasına alınarak mağdur olan Süleyman 
Çelik’e ait arazi kendisine iade edilmiş oldu.

Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılı dolayısıyla Posof’ta 
da kutlama programı yapıldı. Posof kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ve Çanakkale Ruhu 

adlı program Belediye Düğün Salonunda yapıldı. 
Programa Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Dr. Oğuzhan Aydın’la Âşık Zeki Erdalî katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı’ndan sonra Kur’an okundu 
ve dua edildi. Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun 
açış konuşmasından sonra 
davet edilen Oğuzhan Aydın, 
beraberinde Âşık Zeki Erdalî ile 
sahneye geldi. Aydın, burada 
duygulu bir konuşmayla “Asım’ın 
nesli” ifadesi üzerinde durdu; 
Âkif ve Çanakkale ruhunu dile 
getirdi. Âşık Erdalî de sazıyla ve 
sözüyle programa renk kattı.

Halil İbrahim Ataman-POSOF

POSOF’TA ÇANAKKALE ZAFERİ

POSOF-AHISKA SINIRINDA YENİ BİR DÜZELTME


