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Haberler... Haberler... Haberler... Haberler... 

Kuzeydoğu Anadolu’nun serhat ilçesi Posof, 
yıllardan beri sürekli göç vermekte, köyler boşal-
maktadır. 49 köyü olan Posof’un mahallelerle be-
raber 56 yerleşim yeri var. Yakın zamana kadar 
52 okula sahip Posof’ta bugün sadece biri merkez 
diğeri Süngülü köyünde olmak üzere sadece iki 
okulda zil çalmaktadır. Buna rağmen Posof’ta bir 
de yüksekokul açıldı. Normalde kayıtlı nüfusu 
215.000 olmasına rağmen Posof’ta yaşayan nüfus 
6.930 kişiden ibarettir. Yani sessiz sadasız vatanı-
mızı terk ediyoruz!

En çok Posoflunun yaşadığı şehir Bursa (15.578); 
İstanbul’da 7.970 Posoflu var. Sonra İzmit, Ankara, 
İzmir gibi şehir… 

Posof’ta artık tarlalar ekilmiyor, çok yerde 
çayırlar da biçilmiyor. Yaban hayatı koruma 
etkinliğinden dolayı artık köyler yabani hayvanların 
korkusu altında kaldı. Ayılarla domuzlar adeta 
hayvanat bahçesi gibi serbest dolaşıyor.

Şimdi gelelim olumlu gelişmelere. Posof’ta şim-
di yüksekokul açıldı, duble yolun yapılması devam 
ediyor ve Ulgar Dağı tüneli çalışmaları başladı. Do-
nanımlı ve 15 yataklı devlet hastanesi tamamlanmak 
üzere. TOKİ’nin başlattığı 150 ev yapımından başka 
belediyenin ve hükümetin yardımlarıyla lojmanlar 
yapılmaya devam ediyor. Yıllardan beri projesi 
bekleyen hayvan pazarı yapımı devam ediyor. Eski 
hastanedeki diyaliz ünitesi daima görevde. Bazı 
köy yolları asfaltlandı ve asfaltlanma devam ediyor. 
Köylere kilittaşı döşendi ve kanalizasyon sistemleri 
kuruldu. Yaylalar tamamen şose yollu ve elektrikli 
durumdalar. Hiçbir yaylanın su sıkıntısı yok. 
Devlet hayvancılığı teşvik için her türlü yardımı 
yapıyor. Yani ineği aşılatana para verirken ineği 
doğum yapana da para veriyor. Diğer bir güzellik 
ise bir dana altı bin liraya satılıyor. Köylerde çoban 
bulamadıkları için Damal’dan çoban tutuluyor.

Yeni bir proje ise Türkiye’de bir ilk olacak. Bazı 
şehirlerde huzur evleri var. Annesine, babasına 

bakmayanların anne ve babalarının kaldığı evler. 
Posof’ta ise huzur evi değil. Huzur köyü yapılacak. 
Yani esas köy olarak ama her türlü imkânlara sa-
hip, tek katlı evler ve bahçeleri olacak. Canı sıkılan 
ihtiyar eline çapasını alsın ve bahçesini çapalasın, 
istediğini eksin. Yemekler ise yine devletten ve üç 
vakit olacak. Eğitim konusunda Posof TEOG sına-
vında Ardahan il birincisi oldu.

Bu güzelliklere rağmen köylerimizin durumu 
şöyle: Sarıdarı, Sarıçiçek ve Satlel köylerinde 4’er 
hane, Çakırkoç’ta 5 hanenin bacası tütmektedir. 
Uluçam’da sadece muhtarın evi var; o da iş yeri 
merkezde olduğundan köy bomboş… Yurtbekler 
köyünde yapılan organik bahçe, mesire alanındaki 
düzenlemelerden başka bir de mescit yapılacak. 
Tanap boru hattı münasebetiyle değişik hizmetler 
de devam ediyor. Ulgar Dağı’ndaki çeşme yeniden 
yapılıyor.

Yazılacak çok şey var ama genelde zaruri ihti-
yaçları karşılayacak çalışmalar hakkında şimdilik 
kısa bilgiler sunmaya çalıştım. 

Ardahan Üniversitesine bağlı Posof Meslek 
Yüksekokulunda Acil Tıp Teknikerliği Bölümü açı-
lacak. Ayrıca Posof’ta bir Enerji Lisesinin açılacağı 
da konuşulmaktadır. 

Halil İbrahim Ataman - Posof

POSOF, POSOFLULARI GERİ ÇAĞIRIYOR
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“Saklı Cennet Posof” ta ar-
tık hayvanları güdecek çoban 
da bulunmuyor. Genç nüfusu 
şehirlere göç eden Posof’un 
nüfusu günden güne azalıyor 
ve geride yaşlılar kalıyor… Bu 
durum memleketin tabiî sosyal 
hayatını derinden etkiliyor. 
Artık cıvıl cıvıl yaylalar ve yay-
lacılar yok, önünde sürüsü ka-
val çalan çobanlar yok, davullu 
zurnalı seyranlar ve düğünler 
yok…

Bu olumsuzluklara rağmen 
bazı köylerden tek tük yaylaya 
çıkanlar da var. Fakat onların 
buzağılarını güdecek çoban 
yok! Dana/buzağı sahibi birkaç 
yaylacı sırayla otlatıyorlar. Bun-
lardan biri Yurtbaşı köyünden 
İlhan Doğru. Bir zamanlar her 
yaz 16 pare köye kucak açan 
meşhur Urama yaylasına çıkan 69 yaşındaki Doğ-
ru, eşiyle yaylaya çıktı ama diğer yaylada olanlar 
gibi onların da çobanı yok ve danaları kendileri 
otlatıyor. İnegöl’de yaşayan kızı, Babasına yardım 

etmek için memlekete gelmiş.
Tabiatın güzelliği, havanın temizliği ve o dana-

ların sesleri ayrı bir güzellik sergileseler de maale-
sef herkes bu güzelliği göremiyor.

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır 
Kapısında, bayram sebebiyle rekor geçiş 
yaşandı. Türkiye’nin hemen her yerin-
den gelenlerden başka İran’dan gelenler 
de çok… Ramazan bayramın birinci günü 
1142 kişi geçiş yaparken ikinci gün 1850 kişi 
ve üçüncü günde ise 1700 kişi geçiş yaptı. 
Toplam üç günlük bayramda 4692 kişi ge-
çiş taptılar. Eleman azlığından kuyruklar 
da uzadı. Diğer bir sıkıntı da normalde 
Sarp Sınır Kapısından geçmesi gereken tır-
ları, Gürcistan’ın Haşur şehrinde durduran 
polisler, Sarp kapısının yoğun olduğunu ve 
bu sebeple Posof Türkgözü Sınır Kapısın-
dan geçmeleri için istikamet değiştirerek 
Türkgözü kapısına yönlendirmektedir. An-
cak ilgililerden alınan bilgilere göre tırların 
taşıdığı yüklerin, kanunlara göre Sarp ka-
pısından geçmesi gerektiği için geçiş veril-
medi ve tırlar dört gündür Türkgözü sınır 
kapısında bekletildi. Halil İbrahim Ataman - Posof

POSOF’TA ÇOBAN BULUNMUYOR!

TÜRKGÖZÜ SINIR KAPISINDAN REKOR GEÇİŞLER
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Edebiyatımızda Leyla ile Mecnun hâlâ canlılı-
ğını koruyan bir hikâyedir. Ancak haberimizdeki 
Mecnun başka bir Mecnun! Çünkü onun Leylâ’sı 
vatan! Onun hasretiyle yaşamış ve nihayet kavuş-
muş…

Zalim Stalin tarafından Ahıska’dan sürgün 
edilen Ahıska Türklerinin vatan sevdası devam 
ediyor.  1947’de Özbekistan’da dünyaya gelen 
Mecnun Emirşahoğlu, annesinden ve babasından 
dinlediği vatan Ahıska’ya gelmek için yıllarca mü-
cadele etmiş ve sonunda başarmış. 

Özbekistan’da yaşarken 1989 Fergana olayla-
rından dolayı Özbekistan’ı terk ederek Ahıska 
ya geldi. Ancak o dönemde Ahıska sürgünlerinin 
Ahıska’ya gelmeleri yasak olduğu için fazla kala-
madan tekrar Özbekistan’ın Sairmiye köyüne dön-
müş. Fakat o bir Mecnun olduğu için Leyla’sından 
vaz geçemeyerek mücadelesine devam etmiş ve 
şimdi Ahıska’da ev alarak ata yurdu Ahıska’ya 
yerleşmiş. 

Mecnun Emirşahoğlu, çocukları ve torunlarıyla 
beraber Ahıska’daki evine döndüğünde etraftaki  

Müslümanlarla beraber evinde Kuran ve mevlit 
okuttu. Yapılan dualardan sonra misafirlerine zi-
yafet verdi. 

Halil İbrahim Ataman-Gürcistan

BU MECNUN BİZİM MECNUN
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Posof’tan sürekli göç, arazileri de işlenmez hâle 
getirdi. Ne ekilen biçilen tarla var ne değirmen, 
ne dirgen ne tırmık… Narenciye hariç yetişmeyen 
meyve olmamasına rağmen meyvecilik de öldü. 

Hayvancılığa gelince koyun kuzu, keçi, manda 
ve kaz unutuldu. Günümüzde bunların hepsinin 
yerini sığırcılık aldı. Ba’de harâbi’l-Basra kabilinden  

olsa da devlet göçü önlemek için köylüye sığır da-
ğıtmaya başladı. Ücretsiz sığır almak için müraca-
atçıların 18-40 yaşları arasında olması şartıyla iste-
yen köylüye düve verilmektedir. Teşvik için buzağı 
başına da para ödenmektedir. 

Halil İbrahim Ataman - Posof

İnsanlardaki hayvan sevgisi, hayvanları da in-
sana bağlıyor. Son zamanlarda yurdun çeşitli yer-
lerinde hayvanlara eziyet edildiği hatta vahşiyane 
bir şekilde öldürüldüğü haberlerinin dolaştığı bir 
zamanda Posof’tan farklı bir haber konusu çıktı. 
Kuzusunu doğururken ölen koyunun kuzusunu 
kamyon şoförü Doğan Boy aldı. Anasız kuzuyu 
biberonla besleyip büyüttü. Kuzu büyüdü ama 
asla sahibinden ayrılmıyor. Sahibi Doğan Boy, her 
yere kuzuyla birlikte gidiyor. Çarşıda dolaşırken 
dahi sahibinden ayrılmayan kuzuyu görenler hay-
retler içinde kalıyor ve selfi fotoğraflar çekiyorlar. 
Adını da İsmet koyduğunu belirten Boy, adeta her 
yerde bir yol arkadaşı ve can dostu olarak kuzuy-
la geziyor. İsmet acıkınca da hemen şişedeki sütü 
veriyor.

POSOF TAN GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN SIĞIR DAĞITILIYOR

BU KUZU BAŞKA KUZU


