Haberler... Haberler... Haberler... Haberler...
ERZİNCAN’DA ULUSLARARASI
AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU

Erzincan Valiliği, Erzincan Üniversitesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) işbirliği ile 1112-13 Mayıs 2017 günleri Erzincan Üniversitesinde
“Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum düzenlenmesinin başlıca
amacı, ‘Ahıska Türkleri üzerine disiplinler arası bir
perspektifle çalışan araştırmacıları bir araya getirmek’ şeklinde ifade edildi.
Söz konusu sempozyum programı, 11 mayıs
günü mehteran gösterisiyle başladı. Açılış törenine
vali, milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı ilgilileri,
Dünya Ahıska Türkleri Birliği yöneticileri, mahallî
yöneticiler, akademisyenler ve çok sayıda davetli
katıldı. Üç gün süren sempozyumda Ahıska Türklerinin tarihî, edebî, kültürel ve diğer sosyal potansiyellerini ortaya çıkarma yanında, yaşanan güncel
sorunlara yönelik çözümler geliştirmenin hedeflendiği bildirildi.
Açılış konuşmasında Ahıska’nın Anadolu ve
Türkiye için bir kilit olduğunu belirten Rektör Prof.
Dr. İlyas Çapoğlu, Ahıskalıların vatanlarına dönme
arzusunda olduklarını ve bu arzuları için birtakım
bedeller ödediklerine dikkat çekti. Prof. Dr. Çapoğlu, sempozyumdaki fikirler ve tartışmalar sonucunda bir şuur oluşması ve bu şuurun da hayata
geçirilmesi temennisinde bulundu.
Daha sonra bir konuşma yapan Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Güney Kafkasya ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Gökhan Turan,
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Ahıskalıların Kazakistan’dan Ukrayna’ya uzanan
geniş bir bölgeye dağıldığını ve bakanlık olarak o
coğrafyadaki dış ilişkilerden sorumlu elçilerle onların vatanlarına dönüş sürecinde büyük çaba sarf
ettiklerini belirtti.
Sempozyumda protokol konuşmalarından sonra bilim adamları konuyla ilgili birçok bildiriler
sundular. Bunlar arasında dergimiz Bizim Ahıska
ve Editörümüz Yunus Zeyrek’le ilgili tebliğler de
sunulmuştur. Bu tebliğleri dergimizin sayfalarında
okuyabilirsiniz.
Ahıska Türkleri Sempozyumu 9 farklı alanda
25 ayrı oturumda 178 araştırıcı 138 bildiriyle katılmıştır. Başarılı geçen sempozyumda bir sosyolog
akademisyenin Ahıska Türklerinin bir gece içinde
topyekûn ölüm yolculuğuna çıkarıldığı 15 Kasım
1944 sürgününü “Soykırım” olarak nitelemeden
imtina etmesi üzüntüyle karşılanmıştır. Üstelik bu
sosyoloğun, “O zaman Ermeni soykırımını da ifade etmemiz gerekir.” şeklindeki sapık ve cahilâne ifadesi
tepkilere yol açmıştır. Üzüntülerini telefonla dergimize bildiren bazı Ahıska STK yöneticileri, böyle
bir kafanın Ahıska Türkleri arasında itibarı olmayacağını ifade etmişlerdir.
Not: Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, rahatsızlığı dolayısıyla sempozyuma katılamayan Yunus
Zeyrek’i telefonla arayarak üzüntüsünü ve geçmiş
olsun dileklerini iletmiştir. Kendisine teşekkür ederiz.
Bizim Ahıska
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AHISKA’YA DÖNEN SÜRGÜNLERE EV
TİKA Gürcistan’da temsilciliği ile
Tiflis Büyükelçiliğimiz, Ahıska’ya dönen Ahıska Türklerine yardımlarını devam ettiriyor. Zalim Stalin döneminde
ata yurtları Ahıska’dan sürgün edilen ve
şimdi Ahıska’ya dönen Ahıska Türklerinden 94 yaşındaki Seyfettin Dursunof,
imkânsızlığından dolayı yıkık bir ev satın
almış fakat orada yaşayamadığı için Posoflu birisinin Vale’de aldığı evde yaşamaya başlamıştı. Bundan haberdar olan Tiflis
Büyükelçimiz Zeki Levent Gümrükçü ve
TİKA Temsilcisi Hüseyin Şanlı bu durumdan haberdar olunca ilgilenmiş ve viran
haldeki evi onarıp modern bir ev haline
getirerek Seyfettin Dursunof’a teslim ettiler. İki katlı, üç oda ve bir salonla mutfağı
olan evin kaloriferleri de döşendi. Fakat
henüz gaz verilmediği için şimdilik sobayla idare edecekler.
Büyükelçi Gümrükçü ile birlikte Ahıska’nın Vale
kasabasına gelen heyette TİKA Temsilcisi Şanlı, Din
Hizmetleri Müşaviri Nebi Gümüş de vardı. Heyet,
onarılan evi gördükten sonra rahatsızlığından

Yeniden yapılan ev.

dolayı yeni eve gelemeyen Seyfettin dedeyi kaldığı evde ziyaret ederek müjdeyi verdi. Heyet daha
sonra Ahıska valisi ve üniversite yetkilileriyle de
görüşerek Ahıska’dan Tiflis’e döndü.
Halil İbrahim Ataman - Gürcistan

Büyüklçi Gümrükçü’nün ziyareti.
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RAMAZAN AYI POSOF’A KARLA GELDİ
Posof’a önce bahar geldi. Posof
Vadisi rengârenk çiçeklerle donandı.
Ağaçlar çiçek açtı. Fakat Mayıs’ın son
haftasında mübarek Ramazan ayını
karşılamaya hazırlanırken bir gece vakti kış çıkageldi. Baharın üzerinde kış,
yeşillikler üzerinde kar…
2550 rakımlı Ulgar Dağı, tamamen beyaza bürünürken yükseklerdeki köyler de kar altında kaldı. Bazı
köylerin bir kısmı beyaza bürünürken
bir kısmı yeşillikler içinde onlara gülümsüyor gibiydi. Neyse ki Posof vadisine kar yağmadı, çiçekler üşümedi.
Dolayısıyla meyve bahçeleri rahat bir
nefes aldı.
Beklenmedik bir anda yağan
kar, değişik tablolar sergilese de Ulgar
Dağı’ndaki sis görüş mesafesini iyice
daralttığından sürücüler zorda kaldı.
Posoflular bu hadiseyi, mübarek
Ramazan ayında serinde oruç tutacağız
tahminiyle hayra yordular…

POSOF’TA KÖYLER AYILARA KALDI

Posof’ta tabiat koruma altında, fakat kalan
insanlar tehlikede!
Göç hareketleri Posof’u adeta boşalttı. Bazı
köylerde insanlar çok azalınca evler vahşi hayvanların mekânı hâline geldi. Bunlardan birisi de
Arılı köyünün Zedezümde Mahallesi. Burada sadece dört hanenin bacası tütmekte, diğer evler tamamen boş haldedir. Bu boş evler şimdi ayıların
uğrak yeri oldu. Bu olay tek örnek değil, Posof
köylerinde yaşanan hadiselerin neredeyse günlük bir parçasıdır.
Köyde kalanlar hayvancılıkla geçimini
sağladıkları için köpek de beslemek zorunda kalıyorlar. Arılı köyü muhtarı İsmail Demir bunlardan biri. Aldığı Kangal köpeği gece ayı tarafından
yaralandı. Muhtarın kapısında bağlı olan köpeğe
ayı saldırıp yaralayınca köpeğin havlamasını duyan muhtar kapıya çıktı ve ayı ile karşılaştı. Ayıyı
uzaklaştırmayı başarsa da köpeğinin karnından
ağır yara aldığını fark etti.
Bir ayı öldürmenin cezası 17 bin lira olduğu için kimse öldürmeye cesaret edemiyor ve bu

56

sebeple de ayılar çoğalmaya devam ediyor.
Köpeği yaralanan muhtar köpeğini ilçede veteriner hekime götürerek tedavi ettirfi.
Halil İbrahim Ataman-Posof
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