
Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kültürümüzde 
Dede Korkut Kitabı konulu konferans verildi. 
Kaymakamlık ve Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı 
olarak Yunus Zeyrek davet edildi. 31 Mayıs 
2016 günü Akif Gülle Kültür Merkezi’nde 
verilen konferansa Amasya Valisi İbrahim Halil 
Çomaktekin, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, 
İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başta 
olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. Zeyrek, Dede Korkut Kitabı’nda 
yer alan destanî hikâyelerin konusu, teşekkülü ve 
kültürümüzdeki yerine işaret ederek “Yalnız Türk 

edebiyatının değil dünya edebiyatının bir şaheseri olan 
Dede Korkut Kitabı, genç ve yetişkin herkesin yılda bir 
defa okuması gerekir. Zira en yetkili âlimlerimiz, bu 
eserin bir insanı tek başına donatacak kudrette olduğu 
hususunda ittifak etmişlerdir.” dedi. Zeyrek, büyük 
bir ilgiyle dinlenen konferanstan sonra kendisine 
yöneltilen sorulara cevaplar verdi. Çiçek ve plâket 
takdiminden sonra kendisi tarafından hazırlanıp 
Ötüken Yayınları arasında çıkan kitabını imzaladı.

Not: Yunus Zeyrek’in konferans metni 
dergimizin bu sayısında okuyucularımıza 
sunulmuştur.

Bizim Ahıska

MERZİFON’DA DEDE KORKUT KONFERANSI

Yıllardır beklenen okul Posof’a geldi. Ardahan 
Üniversitesine bağlı olarak açılması plânlanan 
Meslek Yüksek Okulu, üniversite rektörünün de 
iştirakiyle yeni bir binada açılıyor. Rektör Vekili 
Prof. Dr. Gürkan Doğan, açılacak olan MYO 
yöneticileriyle birlikte Posof’a geldi; okul binası ve 
çevrede incelemeler yaptı. MYO’nun, şimdilik Evde 
Hasta Bakımı ve Arıcılık olmak üzere iki bölümle 
öğretime başlayacağı bildirildi. Posof Belediyesinin 
katkılarıyla çalışmaların tamamlandığı belirtildi. 
2016-17 Öğretim yılında öğrenci alarak öğretime 
başlayacak olan MYO, Posoflular tarafından 
sevinçle karşılandı. 

Halil İbrahim Ataman-Posof

POSOF MESLEK YÜKSEK OKULU AÇILIYOR
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Yaklaşık yarım asırdan beri Artvin’in Şavşat il-
çesiyle Ardahan’ın Posof ilçesini birbirine bağlayan 
yol nihayet yapılmaya başlandı. Yıllar önce Posoflu 
ünlü Âşık Sabit Müdamî Ataman şöyle demişti:

Bir yol Şavşat a başlansa,
Tesisatı bağışlansa,
Çıkan madeni işlense,
Kömürü kok’tur Posof’un.

Kömürü henüz çıkarılamamış olsa da Posof-
Şavşat yolunun yapımına başlandı. Öteden beri 
ortalıkta dolaşan bir rivayet vardı: Ardahanlılar bu 

yolun yapılmasını istemiyorlar! Bu dedikodu da 
artık hükmünü icra edemiyor. Zira artık bu yolun 
inşaatı başladı. Ardahan Valisi İbrahim Özefe, bü-
tün imkânlarla bu yolun yapılmaya çalışıldığını ve 
yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi. 
Posof-Ardahan arası 80 km, Ardahan-Şavşat 35 
km’dir. Bu güzergâhtan 115 km olan Posof-Şavşat 
mesafesi, yeni yapılan yolla daha da kısalmaktadır. 
Posof’tan Kol köyüne kadar asfalt olan yola Şavşat 
yolu da eklenince Posof-Şavşat arası 74 km’ye in-
miş olacak. Kol köyü yaylasından geçen yol, Arsı-
yan Dağı’nın etekleri ile Boğa göllerinin civarından 
Şavşat’a ulaşıyor. 

Türkiye’nin Kafkaslara açılan Türkgözü sınır 
kapısı, ara sıra “Türk’ün gözü” olmaktan çıkıyor! 
Posof’u Ahıska’ya bağlayan Türkgözü sınır 
kapısındaki sıkıntıların bir türlü sonu gelmiyor. 
İkide bir kesilen “sistem” den dolayı geçişler 
duruyor; giden ve gelenler gümrük kapısında 
saatlerce bekliyor. Araç kuyrukları kilometreleri 
buluyor. Görevlilerin çabası bir sonuç vermiyor. 
“Sistem arızası” giderilince bu defa kargaşa başlıyor. 
Gümrük çalışanları da zor anlar yaşıyor. Herkeste 
bir stres! Telekom görevlileri, söz konusu sistemle 
ilgilerinin olmadığını söylüyor ve bu “sistem 
arızası” na tesadüf eden zamanı mıntıka temizliği 
yaparak değerlendiriyorlar! Vatandaşlar ise, “ilgisi 
olanların” bu meseleyle yakından ilgilenmesini 
istiyorlar. Sistem çalışmasa da elemanlar boş 
durmuyorlar ve çevre temizliğini yapıyorlar.

Halil İbrahim Ataman-Posof

YILLARIN HASRETİ SONA ERİYOR

POSOF-TÜRKGÖZÜ KAPISINDA SİSTEM ARIZASI!




