
50 Kış 2018

Haberler... Yankılar... Haberler... Yankılar...  

Ahıska Türklerinin 1944 sürgün felâketini konu 
alan Salkım Söğütler Gölgesinde adlı roma-
nın yazarı Büyükelçi Fırat Sunel, 14 Aralık 2017 
günü, Gazi Üniversitesinde “Diplomasi ve Edebi-
yat” konulu bir konferans verdi. Gazi Üniversitesi 
Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafın-
dan düzenlenen konferansa milletvekilleri, rektör 
yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferans programı başlamadan önce Gazi 
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri bir 
konser verdi. Konferansın açılış konuşmasını Gazi 
Türkiyat Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel yaptı. Prof. Çengel, 
özetle şu hususları dile getirdi: “Stalin Rusya’sı 
sanat ve edebiyatta belirleyici olmuştur. Bunu bütün 
Türkistan coğrafyasında da görürüz. Kırım ve Ahıska 
sürgün acıları dinmeden bugün Kerkük ve Kudüs’ü 
yaşıyoruz. Büyükelçi Fırat Sunel, Salkım Söğütler Göl-
gesinde adlı romanıyla roman yazarı ilk yazan ilk dip-
lomattır. Bu bakımdan bir ilktir. Bu romanıyla Ahıska 
sürgününü edebiyatımıza kazandırması bakımından da 
bir ilktir. Çetin bir kış günü insanî olmayan şartlarda 
ölüm yolculuğuna çıktılar. Ahıska dinmeyen bir yara-
dır.” Programa iştirak eden zevata teşekkür eden 
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Yunus Zeyrek 
için de şunları söyledi: “Yunus Hocam, siz Ahıska’yı 
çok iyi temsil edenlerden birisiniz. Sizi tanıdıkça say-
gım katbekat artmaya başladı. Ahıska’yı bu kadar iyi 
tanıtan,  doğru tanıtan, bu kadar karşılıksız emek veren 
Yunus Hocamın önünüzde saygıyla eğiliyorum. Ho-
cam size sağlıklı uzun ömür dilerim.”

Kürsüye davet edilen Yunus Zeyrek, Prof. 
Çengel’e teşekkür ettikten sonra özetle şunları 
söyledi: “Hafıza-i beşer nis-
yan ile malûldür, derler. Öyle 
zannediyorum ki bu söz bizim 
için doğru olsa da bütün mil-
letler için aynı şey söylenemez. 
Zira biz yaşadıklarımızı çabuk 
unuturken diğer milletlerin, 
yaşadıklarını unutmadıkları-
nı görüyoruz. Rusları Ahıska, 
Kars ve Erzurum’u işgal et-
tiklerinde şair, yazar ve res-
samları da orduyla beraberdi. 
Biz başımıza gelen felâketleri 
ve yaşadığımız acıları sanat ve 
edebiyata lâyıkıyla taşıdığımızı 
söyleyemeyiz. Son çağın müs-

tesnası Mehmed Âkif’in Çanakkale Destanıdır. Büyü-
kelçi Fırat Sunel, Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün 
felâketini edebiyatımıza taşımış olması bakımından 
fevkalâde önemli bir iş yapmıştır. Bendeniz Ahıska’nın 
tarihini ve yaşadığı felâketleri yazdım. Edebî anlamda 
şiirini de yazdım. Bir de yaşanmış bir hadiseyi anla-
tan Urallarda Bir Çiçek adlı hikâye yazdım. Ahıska 
felâketinin romanın ise Fırat Bey yazdı. Edebî anlamda 
söylenecek çalışmalar maalesef sadece bunlardan ibaret-
tir. Bazı amatör çalışmalar, maalesef bu büyük ve ciddî 
işi sulandırmaktadır. Edebî eser yazarken başta dil ve 
üslûp olmak üzere konunun dayandığı tarih, coğraf-

ya vs. gibi yardımcı unsurları 
da yeteri kadar bilmek ve doğ-
ru işlemek lâzım. Fırat Bey’in 
bunları da yerine getirdiğini 
söyleyebiliriz.” 

Zeyrek, Koçayının On Be-
şinde adlı şiirini de okuyarak 
kürsüden ayrıldı. 

Avrasya Yazarlar Birliği Baş-
kanı Dr. Yakup Ömeroğlu, Ahıs-
ka Lobisi Başkanı Hayati Başa-
ran ve TBMM İdare Âmiri ve Ço-
rum Milletvekili Salim Uslu’nun 
konuşmalarından sonra Fırat 
Sunel konferansa başladı. 

Gazi Üniversitesinde  
FIRAT SUNEL “DİPLOMASİ VE EDEBİYAT”  

KONULU KONFERANS VERDİ
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Sunel konuşmasına, “Diplomasi ve edebiyat bir-
birinden çok farklı alanlar değildir.” diyerek başladı. 
Konuşması ilgiyle dinlenen Sunel özetle şunları 
söyledi: “Romana ilk ilgim ilkokul sıralarında okudu-
ğum Robinson Crusoe ile başladı. Bir diplomatın ede-
biyatla ilgilenmesi bazıları için garip görünse de çok 
normaldir. Diplomatlar “ciddî” oldukları kadar aynı 
zamanda romantik kişilerdir. Onlar ülke ülke gezseler 
de memleket özlemiyle daima bir nostalji yaşarlar. Bu 
da romantizmin kaynağıdır. Kaldı ki diplomatlardan 
birçok yazar ve şair yetişmiştir, bizde de bunun örnek-
leri vardır.” Dedikten sonra romanının ilk çalışmaları 
hakkında şunları söyledi: “Ben 2003-2006 yıllarında 
Tiflis Büyükelçiliğimizde müsteşar olarak görev yap-
tım. Orada sürgünü yaşamış Ahıskalılarla tanıştım. 
Hatta bu yaşlı sürgünlerle bir otobüs tutarak Ahıska’ya 
gittik. Şehir ve köyleri gezdik. Onların hikâyelerini din-
ledim ve bolca malzeme topladım. İşte Salkım Söğütler 
Gölgesinde adlı romanımı bu incelemeler sonunda ka-
leme aldım. TRT TV’sinde gösterilen Büyük Sürgün 
Kafkasya adlı dört bölümlük dizi de bu romandan yola 
çıkılarak hazırlanmıştır.” 

Konuşmasının bu bölümünde bu diziden görün-
tülere de yer veren Sunel, son bölümde, sorulan so-
rulara cevaplar verdi; daha sonra da Salkım Söğüt-
ler Gölgesinde ve İzmirli adlı kitaplarını imzaladı. 
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Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’da-
ki ilgili Ahıska Türkleri Derneğine umre için kayıt 
yaptıran 45-80 yaş arasındaki toplam 100 Ahıska 
Türk’ü, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının deste-
ğiyle kutsal toprakları ziyaret ettiler. Müslümanla-
rın hayatında oldukça anlamlı ibadetlerden biri olan 
Umre programı (27.04.2017-11.06.2017) için kendi 
memleketlerinden yola çıkan Ahıskalı ihtiyarlar ve 
refakatçileri, önce Atatürk Havalimanında bir araya 
geldiler ve ardından da Medine Yanbu Havaalanı’na 
doğru hareket ettiler.

Ankara’dan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ka-
file sorumluları Tahir Mehtioğlu ve Nermin Çolak, 
İstanbul’dan da Ahmet Turanlı ve Rasim Şakiroğlu, 
kendilerine yardım ve destek amacıyla onlarla birlik-
te kutsal topraklara ayakbastılar. 

Yanbu Havaalanı’nda Diyanet görevlileri tarafın-
dan karşılanıp otele yerleştikten sonra heyecanla bek-
lenen an geldi. Otelden yürüme mesafesi uzaklığında 
olan Mescid-i Nebevi’de ilk sabah namazı kılındı. Re-
simlerden, televizyonlardan, kitaplardan gördükleri, 
okudukları Hz. Muhammed (sav) Peygamberimizin 
ve arkadaşlarının inşa ettiği ve peygamberimizin 
türbesinin içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi’de 
ilk namazlarını kılma heyecanını yaşadılar. Ardın-
dan cuma namazı ve beş vakit namazlarını dört gün 
boyunca orada eda ettiler. Gözyaşıyla dua eden, 
Kur’ani Kerim’i elinden bırakmayan büyüklerimiz, 
ziyaret edilecek tarihi mekânları da merakla gezdiler. 

Tabi artık Umre ibadetlerini yerine getirme günü 
gelip çattı. Kafile başkanlarının yaptığı Umre ile il-
gili toplantının ardından hazırlıklar başladı. Her-
kes ihrama büründü ve otobüslerde yerlerini aldılar. 
Mekke’ye doğru yola çıkıldı ve ihrama girmek için  

mikat sınırlarından biri olan Zül-Huleyfe’de (Âbâr-ı 
Ali) Umre için niyet ve dua edildikten sonra telbiye tek-
birleri, salavat-ı şerifeler getirilerek yola devam ettiler. 

Mekke’de konaklayacakları otelde eşyalarını 
yerleştirdikten sonra Müslümanların kıblesi olan 
Mekke-i Mükerreme’ye otobüslerle gidildi. “Alah’ın 
evini ilk görenin duası kabul olur” bilinci içinde ih-
tiyarlarımız heyecan ve sevinçle, yanıp tutuşan kalp-
lerinden gelen dualarıyla Mekke-i Mükerreme’yi 
gördüler. Kelimelerle anlatılmaz o anı yaşayan ihti-
yarların mutluluğu her şeye değerdi. 

Bu heyecanla Hacerü’l-Esved hizasından başlaya-
rak Kâbe’nin etrafını dualar eşliğinde 7 kez dönerek 
tavaflarını tamamladılar. Tavaf yapmak için grup 
halinde giren ihtiyarlar tavaf sonrasında kalabalık ol-
ması nedeniyle üçer dörder gruplara dağılmış şekil-
de Safa ve Merve tepesine gidildi ve Sa’y ibadetlerini 
de yerine getirerek Merve tepesinde buluştular. Saç 
kestirme ibadetini de yerine getirerek topluca kafile 
başkanları tarafından dua edildi. Böylece ihramdan 
çıkılmış, ibadetleri yerine getirmiştiler. 

İlk ibadetin ardından ihtiyarlarımız kendileri 
birkaç kez Umre yaptılar. Grup halinde tarihi 
mekânlar gezdiler. Kendilerini heyecanla bekleyenler 
için bir nevi alışverişlerini yaptılar. 

Gelgelelim muhtemer ünvanını alan ihtiyarları-
mız Mekke’den İstanbul’a doğru yolculukları için 
hazırlıklarını yaptı ve ilgili havaalanlarına gidilerek 
uçuşlarını gerçekleştirdiler. 

Tabi İstanbul’a kadar gelip bu tarihi şehri de gezme-
mek olmazdı. İki gün İstanbul’un tarihi mekânlarını da 
ziyaret ettikten sonra kendi ülkelerine yolcu edildiler.

Rasim Şakiroğlu

AHISKALI İHTİYARLARIN UMRE HEYECANI
Haberler... Yankılar... Haberler... Yankılar...  
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Değerli Bizim Ahıska oku-
yucuları, 

Benim için Ahıska davası 
eşittir Yunus Hoca! Çünkü bu 
dava için bütün ömrünü ada-
mış bir akademisyen olarak çok 
sayıda kitap yazmış, konferans 
vermiş ve konuşma yapmış, yeri 
çok zor doldurulacak bir insan-
dır. On dört yıldan beri kendi-
sinin öncülüğü ve editörlüğü ile 
çıkan Bizim Ahıska dergisinin 
de ayrı bir yeri ve önemi olduğu 
açıktır. Bu derginin 48. sayısın-
da okuyuculara hitaben içten 
yazılan mektubuyla ilgili bazı 
görüşlerimi yazmaya cür’et edi-
yorum.

Biz Ahıska’yı Yunus Hoca’nın 
kitaplarından, sohbetlerinden 
ve konferanslarından öğrendik. 
Ayıca söylemem lâzım ki Ahıska davasıyla yanıp 
tutuşan bu insan, bütün Ahıskalı Türkleri bir araya 
getirmek için (2004-2007 yıllarında) AHDEF (Ulus-
lararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu) Başkan-
lığını başarıyla yürüttü. Fakat yeterli siyasî desteği 
bulamayınca ayrılmak zorunda kaldı.

Yunus Hoca’nın geçen sayıda çıkan mektubu-
nu okuyunca birkaç satır yazmayı uygun buldum. 
Dolayısıyla bu yazıyı kaleme almama Sayın Yunus 
Hoca’nın mektubu sebep olmuştur. Sayın Hocamı-
zı iyi bilen ve tanıyan birisi olarak o mektuba kayıt-
sız kalmak olmaz düşüncesindeyim. 

Aslında çoktandır bizim dergimize destek ola-
madığım için üzülüyorum. Çünkü lenfoma hastalı-
ğından dolayı kemoterapi almaktayım.

On beş sene önce geldiğimde ilk tanıştığım in-
sanlardan biri de Yunus Hoca’ydı. Yunus Hoca’yı 
ilk defa 30 Aralık 2002 tarihinde tanıdım. Kendisi, 
bizi Ankara otobüs terminalinde arabasıyla karşı-
lamıştı. O gün bu gündür dostluğumuz devam et-
mektedir. Güzel ailesini de iyi tanırım. Allah’ıma 
şükürler olsun ki bu tanışma dostluğa dönüştü.

 Aslında Yunus Hoca bir kahramandır, çünkü 
bir seneden beri amansız bir hastalıkla mücadele 
ederek büyük bir ameliyat geçirmiş ve ağır kemo-
terapi almasına rağmen aktif faaliyetten çekilme-
miştir. Bu sayededir ki dergi yayın hayatına de-
vam etmektedir. Hatta konferanslar vermektedir.  
İşte Ahıska sevdası budur. 

Ahıska veya Ahıskalı adlarını bugünkü günde 
çok önemsiyorum. Çünkü Ahıska, 1828 Osmanlı-
Rusya Savaşı sonrası ne yazık ki savaş tazminatı 
uğruna Rusya’ya terk edilmiş ve o zaman bizim 
trajedimiz başlamıştır. Böylece Ahıska ana vatan 
Türkiye’den koparılmıştır. Daha sonra yaşadığımız 
sürgün felâketleri mâlumdur.

TBMM’nin 02.07.1992 tarih ve 3835 sayılı Ahıs-
ka Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun’a göre 
Iğdır’a yerleştirilme yanlış olmuştur. Yahut da yan-
lış uygulanmıştır. Bundan dolayı da oraya yerleşen 
Ahıskalıların büyük çoğunluğu sonradan Bursa 
ve İnegöl’e göç etmişlerdir. 2003’ten beri muhtelif 
yayın organlarında yazdığım yazılarda bu konu-
yu dile getirmeye çalıştım. Ahıska’ya komşu ve 
nüfusunun büyük bir kısmı göç etmiş olan Posof’a 
yerleştirilmelerini arzu ediyorduk. Eski Sovyetler 
Birliğinde birçok dili bilen Ahıskalılar, devletler 
arasında köprü rolünü üstlenebilirdi.

Genelde tarım ve hayvancılıkla geçinen bu in-
sanların bu alanlarda iskânı, bugün Türkiye’de pi-
yasaya da olumlu yönde etki yapardı. En önemlisi, 
para kazandıktan sonra Ahıska’dan toprak ve ev 
satın alarak vatan Ahıska’ya yerleşirlerdi. Tıpkı İs-
rail devleti Filistin’de yer satın alınarak kurulduğu 
gibi! Bugün bile geç değil; yeter ki devlet aklı bun-
ları düşünsün.

Prof. Dr. Mevlüt Ferhat

YUNUS HOCA’NIN MEKTUBU ÜZERİNE
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Sevgili Yunus Bәy, 
Məktubunuzu oxudum. İlk öncə ürək ağrısı ilə 

onu qeyd edim ki, yaxalandığınız xəstəlik xəbərinə 
çox üzüldüm. Uca Allahdan sizə şifalar diləyirəm. Ya-
radan sizi bizlərə çox görməsin. Çünki, siz bu millətin 
gerçəktən yanan bir məşəlisiniz. Məşəl sönərsə aydın-
lıqlar zülmətə qərq olar. “ Bizim Ahıska”nın 41-ci sa-
yındakı məktubumda da tam səmimi olaraq bu ifadəyi 
işlətmişdim. Yenə də eyni fikirdəyəm.

Əziz Yunus Bəy, sizinlə ikinci dəfədir ki 
məktublaşıram. Sizə cavab yazmağıma gəlincə isə, 
məlum məktubunuzu oxuduqdan sonra içimdən gələn 
fəryadım səbəb oldu. Bir anlıq düşündüm. Ömrünü, 
gününü millətin yolunda şam kimi əridən, cəfakeş bir in-
sanın əməlini görməzdən gələnlər gerçəktən kor, fitnəçi 
və vicdansızdırlar. Yanlış zamanda yanlış şeylər danışa-
raq millətin düşüncələrini qarışdıranlar bəllidir ki, sa-
vadsız və paranın əsiridirlər. Paraya satılan insanlardan 
isə hərşeyi gözləmək mümkündür. Bu arada ötəbəri ya-
zılarla tanınan həmin o ixtiyarın əməlinə gəlincə isə , onu 
demək istəyirəm ki, bir başqasının beyninin məhsulunu 
öz adına çıxartmaq oğurluq (hırsızlık) sayılır.

Dəyərli Yunus Bəy, Ahıska Türklərinin Osman-
lı fəthindən sonra Orta Anadoludan gətirilib oralara 
yerləşdiyini yazan həmin ixtiyar məlumdur kı, tariximizi 
bilmir. Ona xatırlatmaq yerinə düşər ki, Osmanlı fəthinə 

qədər oralarda Türk tayfaları yaşamış və Makedoniyalı 
İsgəndərin Qafqaza yürüşü zamanı o, hətda bu tayfala-
rın Türk dilində danışdıqlarını ifadə etmişdir. (Yunus 
Bəy bən bu bilgiləri sizin Ahıskalıların tarixindən bəhs 
edən kitablarınızdan və Azərbaycanda yaşayan Ahıs-
kalı tarixçi Tahircan Kukulovun Ahıska Türklərinin 
Tarxinə bir nəzər kitabından almışam). Bənim fikrimcə 
tarixi bilmədən danışmaqdansa susmaq daha faydalıdır. 
Çünki, ən azından yanlış düşüncə ilə başqalarını da özü 
kimi düşünməyə vadar etməz.

Hörmətli Yunus Bəy, sürgün tarixinin mübahisəsinə 
gəlincə, bən sizinlə tam razıyam. Ona görə ki, bən sizin 
qədər olmasa da Ahıskalıların acı sürgün tarixini araş-
dırmışam. Əlimdə onlarla Ahıskalıların tarixinə aid 
məqalələr, kitablar, jurnallar var. Hətda, Berianın Stalinə 
yazdığı sirli məktubu, sürgün siyasətinin bütün incə de-
tallarını açıqlayan sənədlər var. Bütün bu yazışmalarda 
sürgün tarixinin başlanması 15 Noyabr (Kasım) olaraq 
göstərilir. Kimlərinsə bu tarixi dəyişdirməyə çalışması 
həqiqətən də düşündürücüdür. Bunların məqsədi nə?

Sevgili Yunus Bəy, səsləndiyiniz Ahıskalılardan biri ola-
raq səsinizə səs verdiyim üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. 
Mən də məktubumu bitirərək sonda sizə uzun ömür, can 
sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm.

Vaqif Ramizov
Azerbaycan-Beyləqan Rayonu, Türkər Kəndi

Sayın Yunus Hocam,

Çıkarmakta olduğunuz Bizim Ahıska dergisinin 
şanı, sınır tanımamaktadır. Biliyoruz ki kıtalar ötesine 
kadar ulaşan bu dergi, bizim mazlum halkımızın kültü-
rünü oralara taşımaktadır. Yine biliyoruz ki bu dergi biz 
Ahıska Türklerinin kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini 
ve geleceğe dair yapılması gerekenleri en güzel ve objek-
tif şekilde yazan ve yansıtan tek dergidir.

Bu derginin bu güne kadar devam etmesindeki kişisel 
emeğinizin ölçülemeyecek kadar fazla olduğunu biliyoruz. 
Yaptığınız fedakârlıklar bir kişinin işi değil, er kişinin işi-
dir. Ailenize ve çocuklarınıza ayırmanız gereken zamanları, 
Ahıska konusunda araştırma ve okumalara harcadığınızı 
da biliyoruz. Bu nedenle sizin her zaman yanınızda bulu-
nan ailenize, alelhusus hanımınıza minnetdar olduğumuzu 
bildirmek isterim.

Bu zaman zarfında birçok şaheser ortaya koyduğunuzu, 
değer biçilmez şiir ve bilimsel kitaplar yazdığınızı, Ermeni 
zulmünü gösteren nice dosyaları kaldırdığınızı, kökümüzü 
Dede Korkut’umuzu yeniden ele aldığınızı biliyoruz.

Şiir demişken onların her biri birer eser mahiyetindedir. 
Hele hele Ben Ahıska’yım adlı şiiriniz, tarih ve duygu 
dolu, gerçekçi, asil bir şiirdir. Ahıskalıların tarihî 

yaşantılarındaki merhaleleri yansıtan, bazen şahlanan, 
bazen mütevazı, gerçekleri haykıran, bazen de haksızlığa 
isyan eden, asaletinden ödün vermeyen, dürüst ve 
dirayetli duruş sergileyen, sadık milletin anlatımıdır bu 
şiir. 

Saygıdeğer Yunus Muallim, duydum ki bu yoğun 
çalışma sizi biraz yormuş ve sağlığınızı da etkilemiş. 
Azerbaycan’da ve dünyada yaşayan Ahıskalılar adından 
ve kendi şahsım adından tez bir zamanda iyileşmeni Yüce 
Allah’dan diliyorum.

Biz Ahıskalılar olarak sizin emeğinizi ödeyemeyiz. 
Allah sizden razı olsun. Biz sizden razıyız. 
Yıllardır bedelsiz göndermiş olduğunuz 
bu dergileri alarak bilgi sahibi olmanın 
bedeli olarak teşekkür etmek 
istiyorum. Elleriniz dert görmesin. 
O azimli ve emektar ellerinizden 
öperiz. 20.02.2018

Azerbaycan-Smada  
Kent Şennigi Adına 

Hamza Nedimoğlu (Xeroli)

MEKTUPLAR
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TÜRKLƏR KƏNDİNDƏ GƏNCLƏR 
TƏŞKİLATI QURULDU

Azərbaycan Respublika-
sının Beyləqan rayonunun 
Türklər kəndi 1961-ci ildə 
Ahıskalıların Azərbaycana köç 
etmələrindən sonra salınmış və 
yarım əsirdən artıqdır ki Ahıs-
kalılar burada rahat şəkildə 
yaşayaraq ömür sürürlər. 
300 təsərrufatı olan Türklər 
Kəndində 1700-dən artıq əhali 
yaşayır. Kənddə şəhidimiz 
Abdulla Həmzəyev adına 
tam orta məktəb, Mədəniyyət 
evi, Kitabxana, Ambulatoriya 
mərkəzi, Poçt, ATS (Telekom-
munikasiya), Bələdiyyə və 
İcra nümayəndəliyi fəaliyyət 
göstərir.

Ötən ay Türklər Kəndinin 
tarixində bir ilkə imza atıldı. 
Belə ki, kəndin mərkəzi 
küçələrinə asılmış elanlardan 
gənclər Türklәr Kәnd Gәnclәr 
Tәşkilatı’nın ilk təsis yığıncağına dəvət olunurdu-
lar. Nəhayət, vaxt-vədə yetişdi. 2018-ci ilin yan-
var ayının 22-də kənd klubuna yığışan gənclər 
həqiqətən də birlik nümayiş etdirərək boş yerləri 
doldurdular. Türklər kənd ziyalılarının təşəbbüs və 
təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn yığıncaqda Bələdiyyə 
Sədri Sabir Yunusov, kəndin imamı Hacı Gülalı 
Əflatunov, “Uğur” hazırlıq kursunun müdiri Ülfən 
Ülfənov, valideyinlər və digər ziyalılar da iştirak 
edirdilər.

İclasın aparıcısı Vaqif Ramizov gəncləri 
salamladıqdan sonra onlara təşkilatın yaranma 
səbəbini, məqsədini və onun fəaliyyət proqramı 
haqqında məlumat verdi. Təşkilatın nizamnaməsi 
ilə də tanış edərək bildirdi ki, Türklәr Kәnd 
Gәnclәr Tәşkilatı’nda elmi, mədəni, bayram, id-
man, içtimai və tərbiyəvi-əxlaqi tədbirlər bölməsi 
fəaliyyət göstərəcək. Tədbirdə çıxış edən ziyalılar-
dan Bayram Əhmədov, Bəxtiyar Xəlilov, Sabir Yu-
nusov, Ülfən Ülfənov gəncləri yeni yaranan Türklәr 
Kәnd Gәnclәr Tәşkilatı münasibətilə təbrik etdilər 
və onlara uğurlar arzuladılar. Kəndin imamı 
Gülalı Əflatunov da təbriklərini söylədikdən sonra 

tərbiyəvi-əxlaqi mövzuda vaizləri isə gənclərin 
diqqət və marağına səbəb oldu. Tədbirin ən yadda 
qalan məqamlarından biri isə istedadlı gənclərin 
əl işlərinin nümayişi oldu. Belə ki, Daşdəmir 
Nüfərovun adi odun parçasını yonaraq üzərində 
“Allah ” kəliməsini yazması, Aslan Suliyevin isə 
“Qız Qalası” nın portretini yaratması böyük coş-
quya səbəb oldu. Hər iki gənc əl işlərini Türklər 
Kənd Gənclər Təşkilatı’na hədiyyə etdilər. Son-
ra, təşkilata sədr seçmək üçün açıq səsvermə yolu 
ilə seçki keçirildi. Alternatifsiz olaraq gənc Paşalı 
Paşalıyev iki il müddətinə təşkilata sədr seçildi. 
Bölmələr üzrə rəhbərlər də açıq səsvermə yolu ilə 
təyin olundular. Mədəni tədbirlərə Ümüd Şükri-
yev, bayram tədbirlərinə Fərid Seydullayev, içti-
mai tədbirlər bölməsinə Murad Təmindarov, elmi 
bölməyə Ramiz Ramizov, idman bölməsinə isə 
Elşən Dursunov seçildilər. Beləliklə, 2018-ci ilin 
yanvar ayının 22-si Türklər kəndində bu maraqlı 
anlarla yadda qaldı.

Vaqif Ramizov
Azerbaycan / Beyləqan - Türklər Köyü
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TÜRKLƏR 
KƏNDİNDƏ 
“GƏNÇLƏR 

GÜNÜ” QEYD 
OLUNDU

Fevral ayının ikisi Azərbaycanda “Gənclər 
Günü” kimi qeyd olunur. Beyləqan rayonu Türklər 
kəndində də bu əlamətdar gün ilk dəfə olaraq geniş, 
təmtəraqlı bir şəkildə qeyd olundu. “Türklər Kənd 
Gənclər Təşkilatı”nın təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn 
tədbirdə gənclər öz bayramlarını qeyd etdilər. 
Gənclər gününə həsr olunmuş tədbirdə Türklər 
kənd tam orta məktəbinin direktoru İbrahim 
Şövkətov, bələdiyyə sədri Sabir Yunusov, “Uğur” 
hazırlıq kursunun müdiri Ülfən Ülfənov, kənd 
imamı Hacı Gülalı Əflatunov, kənd mədəniyyət 
müdiri Bayram Əhmədov və valədeyinlər iştirak 
edirdilər. “Türklər Kənd Gənclər Təşkilatı” nın 
sədri Paşalı Paşalıyev “Gənclər Günü” nə həsr 

olunmuş tədbiri açıq elan edərək onları təbrik etdi 
və “Gənclər Günü” nün tarixi ilə bağlı məlumat 
verdi.

Rəsmi hissədən sonra Adil və Aqil Hüseynov 
qardaşlarının ifasında Azərbaycan xalq mahnıları 
ifa olundu. Kənd gənclərindən ibarət “Halay 
Qrupu” nun üzvləri Rafail, Ömər Rüstəmov 
qardaşları, Kamal Şükriyev, Sərxan Seyfulov, 
Orxan Sarıyev “Gənclər Günü” nə həsr olunmuş 
bayram tədbirində maraqlı çixişları ilə tədbirə rəng 
qatdılar.

Vaqif Ramizov
Beyləqan-Türklər Köyü

POSOF-TÜRKGÖZÜ SINIR KAPISINDA BİR YENİLİK
Posof-Türkgözü sınır kapısında bir 

yenilik oldu. Artık burada güvenlik 
görevlilerine yardımcı olmak üzere 
eğitilmiş bir köpek de iş başındadır. 
Gürcistan’dan giriş yapan bazı 
yolcular, kaçak malzemeyle bilhassa 
içki ve sigarayla geliyorlar. Türkgözü 
kapısında hizmet binalarında yapılan 
değişikliklerle beraber uyuşturucu 
kontrolünde uzman olan Laço adında 
bir köpek de gümrükte göreve 
başlatıldı. Üç yaşında olan Laço, 
daha önce Gürbulak’ta görev yapmış, 
tecrübeli bir hayvan. 

Halil İbrahim Ataman-Posof


