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Türk Ocakları Genel Merkezi, geleneksel Ocak-
başı sohbetlerinden birini Ahıska Türklerine ayırdı. 
19 Kasım 2016 günü sunulan programın konuşmacı-
sı, Gazi Üniversitesi Türk Dili Öğretim Görevlisi ve 
Bizim Ahıska Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus 
Zeyrek, “72. Yılında Ahıska Türklerinin Bitmeyen Sür-
günü” başlıklı slaytlı bir konuşma yaptı. Ahıska coğ-
rafyası hakkında bilgi veren Zeyrek, Meshet, Cavaxet, 
Borçalı ve Terekeme/Karapapak koridoru, Kür Irmağı ve 
Koblıyan Çayı vadileri ile bu coğrafyanın Türklüğü 
üzerine açıklamalar yaptı. Bölgede Türklüğün eski 
tarihi, hususiyle Kıpçak Atabekleri dönemi üzerinde 
durdu. Gürcistan tarihinde Kıpçakların yerine işaret 
eden Zeyrek, 1828 Osmanlı-Rus Harbi ve sonrasında 
yaşanan Anadolu’ya göçleri anlattı. Zeyrek konuş-
masında özetle şunları söyledi: “Çarlıktan Bolşevik 
döneme geçişte büyük çalkantı yaşayan bölge, Brest-
Litovsk Antlaşması’ndan sonra Türk askerini karşıladı. 
Maalesef Mondros’la çekilmek zorunda kaldık. Nihayet 
Moskova Antlaşması’yla bugünkü kuzeydoğu sınırının 
çizilmesiyle Ahıska Türklerinin felâketi başladı. Sovyet 
diktatörü Stalin tarafından imzalanan 31 Temmuz 1944 
tarihli sürgün kararnamesiyle kış başlangıcında 15 Kasım 
1944 günü başlayan sürgün, birçok insanın hayatını kay-
betmesi ve vatandan ayrılıkla sona ermiştir. Bu sürgünün 
ciddî bir sebebi yoktu. Adi suçlamayla bir bölge ahalisi gö-

rülmemiş bir gaddarlıkla vatanından koparılmıştır. Asıl 
amaç Kars ve Ardahan’ı da işgal etmekti. Türkiye’nin Batı 
Blokuna yönelmesiyle Stalin’in rüyası sona ermiştir. Fa-
kat Ahıska Türkleri bu hayalin kurbanı oldu. Ahıska Türk-
leri vatana dönüş mücadelesi vermiş fakat bugüne kadar 
bir sonuç alamamışlardır. SSCB’nin dağılmasıyla onlar 
da yeniden dağılmışlardır. 1992’den itibaren Türkiye’ye 
gelen 29 bin civarında bir nüfus TC vatandaşı olmuşsa 
da 20 binden fazla göçmen vatandaşlık beklemektedir. 
Bu göçmenlerin çalışma izni olmaması meseleyi daha da 
ağırlaştırmaktadır.” Kalabalık bir dinleyici toplulu-
ğuna hitap eden ve ilgiyle izlenen Zeyrek, konuş-
masından sonra sorulan sorulara cevaplar verdi.    
 
http://turkocaklari.org.tr/video/222/ahiska-turkle-
rinin-bitmeyen-surgunu-yunus-zeyrek.html

Sakarya Üniversitesi Ahıska Öğrenci Topluluğu 
da Sürgünün 72. Yıldönümü dolayısıyla bir anma 
programı hazırladı. Topluluk Başkanı Muhammet 
Bahşi ve arkadaşlarının çok içten çabalarıyla ger-
çekleşen program 9 Aralık 2016 günü Üniversite-
nin Kongre ve Kültür Merkezi’nde sunuldu. Prog-
rama Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas 
ve öğretim üyeleri ile Milletvekili Zihni Açba, il 
yöneticileri, Emekli Vali Şemsettin Uzun ve kala-
balık bir öğrenci topluluğu katıldı. Aynı üniversi-
tenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürsoy Ala-
göz ve Prof. Dr. Azmi Özcan birer kısa konuşma 
yaparak tarihî perspektif hakkında bilgi verdiler. 

Programa konuşmacı olarak davet edilen Yunus 
Zeyrek, yaptığı konuşmada Ahıska Türklerinin 
tarihî macerasını kronolojik bir akışla anlattı ve 
1944 sürgünüyle sonrası üzerinde durdu. “Türkiye, 
bugün birçok ülkede dağınık olarak yaşayan hemşehri-
lerimizin derdine deva olmalı; vatana dönüşleri veya 
Türkiye’ye gelişlerinde ne gerekiyorsa yapılmalıdır.” 
dedi. Bir öğrenci tarafından okunan Zeyrek’in Ben 
Ahıska’yım adlı şiiri dinleyicileri duygulandırdı. 
Program, Sakarya mahallî basınında da yer aldı. 
 
http://www.sakaryahalk.com/m-sau-de-ahiska-
surgunu-2227.html
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Ahıska Türkleri sürgününün 72. Yılı 
anma programlarından biri de 22 Aralık 
2016-Perşembe günü Balıkesir’de Salih 
Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
yapıldı. Ahıskalı Üniversite öğrencileri ile 
Uluslararası Öğrenciler Derneği tarafından 
düzenlenen program, şehitlere saygı duruşu 
ve İstiklâl Marşı’yla başladı. Ramazan 
Lazgiyev’in Kur’an tilâvetinden sonra Dernek 
Balkanı Abdullah Saga ile Ahıskalı Öğrenciler 
Temsilcisi Yunus Aliyev takdim konuşmaları 
yaptı. “Balıkesir Ahıska Türklerini ne kadar 
tanıyor?” konulu sokak röportajlarından sonra 
konuşmasını yapmak üzere Gazi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve dergimizin editörü Yunus Zeyrek 
mikrofona davet edildi. Zeyrek, son günlerde İstanbul, 
Kayseri ve Suriye’de şehit olan asker ve polislerimizi 
rahmetle anarak konuşmasına başladı. Slayt gösterisi 
eşliğinde Ahıska ve Ahıska Türklerinin tarihî dönüm 
noktalarına işaret etti ve 1944 sürgününün sebep ve 
sonuçları üzerinde durdu. Zeyrek, “Bu insanlık faciasının 
asıl sebebi, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunun göründüğü 
bir zamanda Stalin’in Kars ve Ardahan üzerine yürüme 
arzusuydu. Ahıska Türklerinin yiğitliğini bilen Stalin, 
bu sürgünü bir yol temizliği amacıyla gerçekleştirmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye sınırında yaşamanın bedelini ağır 
bir sürgünle ödeyen Ahıska Türklerine vefa borcumuz ve 
sorumluluklarımız vardır. Unutmayalım ki Türkiye’nin 

NATO serüveni de aynı tarihlerde başlamıştır.” dedi.
Kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından ilgiyle 

dinlenen bu konuşmadan sonra sahneye gelen Nilüfer 
İbrahimoğlu, Yunus Zeyrek’in “Ben Ahıska’yım” 
adlı ünlü şiirini seslendirdi. Servel Ulfanov, Zeyrek 
tarafından yazılan ve her zaman ilgiyle izlenen Hürriyet 
adlı monoloğu başarıyla sundu. Zeyrek’in, 

Bir gül mevsiminde seyrine gittim,
Hani goncan, hani gülün Ahıska?
Baktıkça hâline kahroldum, bittim,
Korlanır mı bir gün külün Ahıska?

dörtüğü ile başlayan Ahıska adlı bir başka şiirini 
Alaaddin Alibey türkü formunda okudu. Her bir 
sunumu coşkun alkışlarla kesilen program, plaket 
töreni ve toplu fotoğraf çekilmeyle sona erdi.

Muhtelif şehirlerde olduğu gibi 
Ankara’da da sürgünün 72. Yıldönü-
münde bir anma programı düzenlendi. 
Gazi Üniversitesi Araştırma Toplulu-
ğu tarafından düzenlenen ve 15 Aralık 
2016-Perşembe günü İİBF Kültür Merke-
zinde icra edilen programa öğretim üye-
leri, üniversite yönetiminden bazı tem-
silciler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 
Program, Topluluk Başkanı Hüseyin 
Mardanov’un açış konuşmasıyla başladı. 
Ahıska Gençler Birliği Genel Başkanı 
ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Orman 
Ulfanov, 15 Kasım 1944 sürgününün 
hukukî boyutu konulu bir konuşma yap-
tı; sürgün sırasında yaşanan faciaların 
bir soykırım hüviyetinde olmasına dik-
kat çekerek bu hadisenin hukukî açıdan 

değerlendirilmesi gereğini söyledi. Gazi 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Bizim 
Ahıska Dergisi Genel Yayın Yönetme-
ni Yunus Zeyrek de Dünden Bugüne 
Ahıska Türkleri konulu konuşmasında 
Ahıska Türklerinin bölgenin tarihî yerli-
leri olduğuna işaret ederek 1944 sürgü-
nünün büyük bir insanlık faciası oldu-
ğunu ve bu sürgünün hâlâ sona ermedi-
ğini belirterek bu yaranın sarılması için 
devlet, kurum kuruluş veya şahıs olarak 
herkesin sorumlulukları olduğunu söy-
ledi. Zeyrek, dinleyicilerden gelen soru-
lara cevap vererek konuşmasını bitirdi. 
Programın son bölümünde Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi öğrencisi Servel 
Ulfanov, “Hürriyet Ne Güzel Şey!” isimli 
monoloğu sundu.
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Yunus Zeyrek, 3 Aralık 2016 günü Ankara’da 
Gönüllerde Birlik Vakfı’nda Ahıska Türkleri ko-
nulu bir konuşma yaptı. Çoğu üniversite öğren-
cilerinden meydana gelen dinleyiciler, Zeyrek’in 
konuşmasını ilgi ile izlediler. Programın sonunda 
Zeyrek sorulan soruları cevapladı. 

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ve başkanlığını 
emekli öğretmen Celâl Kaya’nın yaptığı Ahıska Kültür 
Derneği, Doğuda İki Acı: Sarıkamış ve Ahıska konulu bir 
konferans düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin de deste-
ği ile düzenlenen program 21 Ocak günü akşamı Necip 
Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde icra edildi. Konuşma-
cı olarak davet edilen Yunus Zeyrek, Birinci Dünya Savaşı 
ve Sarıkamış Harbi ile ilgili bilgiler verdi. Sılaytlı olarak 
konuşmasına devam eden Zeyrek, Ahıska Türkleri, 1944 
sürgünü ve bugünkü problemleri üzerinde durdu.

Bizim Ahıska

Yurdumuzun Ahıska’ya ve Kafkasya’ya açılan kapısı 
olan güzel Posof, yaşanan göçler yüzünden günden güne 
tenhalaşmaktadır. Bu durum neredeyse bu eski sancak 
merkezini ilçe olmaktan da çıkarmaya doğru gitmektedir. 
2550 m yükseklikteki Ulgar Dağı kışın ulaşımı kesiyor, 
dünyayla bağı koparıyor. Bu problem olmasa herhalde 
Posof ilçe olma özelliğini de kaybederdi!

Posof’un 49 muhtarlığı ile 56 yerleşim yeri bulunmak-
tadır. Yıllardır devam eden göç sebebiyle bütün köylerle 
beraber bugünkü nüfus 6,820 kişiden ibarettir. Hâlbuki 
nüfus kayıtları incelendiğinde Posoflu nüfusunun 215,602 
kişi olduğu ifade edilmektedir.

 Meselenin en hazin tarafı, bir zamanlar çocukların 
cıvıl cıvıl kaynadığı köy okullarının birer birer kapanma-
sıdır. Daha da kötüsü bu okul binalarından bazıları ahır 
olarak kullanılmaktadır. Vaktiyle 52 okulu olan Posof’ta 
şimdi sadece iki okul açık bulunmaktadır. Bu okullardan 
biri ilçe merkezinde, diğeri de Arile/Süngülü köyündedir. 
Diğer köylerde yeterli öğrenci olmadığı için öğrenciler ta-
şımalı olarak ilçeye gelmektedirler.

Dört mahalleden meydana gelen Demirdöven köyünde 
birkaç sene öncesine kadar üç okul bulunmaktaydı. Şimdi 
hepsi kapalıdır. Âşık Zülali köyünde Bölge Okulu olarak ya-
pılan okul kapanmış, diğer okul da ahır olarak kullanılmak-
tadır. Bütün köy okullarının durumu bundan farklı değildir. 
Posof’ta kimse çobanlık yapmadığı için başka illerden gelen 

çobanlar, köy okullarını ev olarak kullanmaktadır.
Köylerde hane sayısı günden güne yok oluşa doğru 

gidiyor. Meselâ 40 hane olan Varxana/Uluçam köyünde 
bugün sadece üç baca tütmektedir. Bunlardan birinin de 
gitme hazırlığında olduğu söyleniyor.

Posof’ta eskisi gibi ekip biçme olmasa da kaliteli hay-
vancılık yapılabilmekte ve para gelmektedir. Bu şekilde 
gayet güzel bir hayat yaşandığı hâlde şehirde yaşamanın 
cezbesi kendini ağır şekilde hissettiriyor. Köylerde yaşayan 
gençler evlenemiyor. Hâlbuki bir şehre gitse, asgarî ücretle 
boğaz tokluğuna çalışsa, istediği kızla evlenebiliyor!

Posof’ta köy yolları asfaltlanıyor, yüksekokul açılı-
yor, yeni hastahane yapılıyor! Bunlar güzel şeyler, ama 
nüfusunu kaybeden bir memleketin geleceği ne olur? Her-
kes bunu soruyor.

Halil İbrahim Ataman-Posof

GÖNÜLLERDE BİRLİK 
VAKFI’NDA KONUŞMA

KAHRAMANMARAŞ’TA KONFERANS

GÖÇLER POSOF’U YOK OLMAYA GÖTÜRÜYOR

Aşık Zülali Köyü’nün bir zamanlar cıvıl cıvıl olan 
Bölge Okulu’nda şimdi in cin top oynuyor!
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