
Bizim Ahıska dergisi, 
2004 yılından beri sayın 
Yunus Zeyrek’in üstün 
gayret ve fedakârlıkları 
ile yayın hayatını devam 
ettiriyor. Geçen 15 yılda 
çıkan 53 sayının ne güç-
lük ve zorluklarla yayım-
landığını yakından bili-
yoruz.

Ben, Yunus Zeyrek’i 
1970’li yılların ortaların-
da Erzurum’da, bir şair 
olarak tanıdım. Nitekim 
Millî Eğitim Bakanlığı 
yayınları arasında çıkan 
ilk şiir kitabında Erzu-
rum yıllarının duygula-
rını dile getiren şiirleri 
de var. Yaklaşık 45 sene 
öncesinden kalan birkaç 
siyah beyaz fotoğraf, eski 
yılların tanığıdır. Bir yaz 
günü Erzurum Köşk Aile Çay Bahçesinde çekilen 
resimlerde şair Emin Alper ve Kürşad Kırzıoğlu da 
yer alıyor.

Yunus Zeyrek kimdir? 15 Ocak 1956 günü 
Posof’ta doğan, Erzurum’da Atatürk Lisesini bi-
tirdikten sonra yüksek tahsilini Erzurum’da ya-
pan edebiyat ve tarih araştırmacısı ve yazarı. 
Yüksek sesle konuşmayı becerir, çünkü söyleye-
cek sözü olan kişilerdendir. Halen Gazi Üniver-
sitesinde öğretim görevlisi ve Bizim Ahıska der-
gisi editörü. Millî Kültür, Divan, Doğuş ve Türk 
Edebiyatı gibi birçok dergide yazı ve şiirleri çıktı.  
Eserlerinden bazılarını şöyle sayabiliriz: Kafkas 
Yollarında/Hatıralar ve Tahassüsler (Yeni harflere 
çevrilmesi), Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü, Bu 
Yolda (şiirler), IV. Sultan Murad’ın Revan ve Tebriz 
Seferi Ruznâmesi, Gürcistan, Acaristan ve Türkiye, 
Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Acaristan ve 
Acarlar, Hanaklı Mazlûmî Hayatı-Sanatı-Eserleri, 
Târîh-i Osman Paşa, Ali Akış-Hayatı ve Faaliyeti, 
Posof’un Çizgileri, Posoflu Zülâlî Hayatı Eserleri 
Karşılaşmaları ve Millî Faaliyeti, Ahıska Araştır-
maları, Amasya’nın Altın Tarihi, Selçuklu Fethinin 
930. Yıl Dönümünde Posof-Kol Zaferi, Bu Dosyayı 
Kaldırıyorum (Ermeni meselesi üzerine), Yunus’a 
Doğru, Erzurum’un Kara Günleri (Erzurumlu  

Tellibeyzade Hacı Faruk Efendi’nin, Rus ve Erme-
ni işgal dönemi hatıraları), Kitâb-ı Dedem Korkud 
(Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân), Ahıska Gül İdi Gitti.

Derginin ilk sayısında çıkış hedefleri şöyle be-
lirlenmişti: “Bizim Ahıska, Ahıska Türklerinin kültürel 
değerlerini ön plânda tutacaktır. Bunun yanında Türk 
millî kültürünün temel taşlarını sayfalarına yansıtarak 
uzun yıllar anayurttan ayrı düşmüş olan halkımızın 
Anadolu Türklüğü ile kucaklaşmasına -karınca kararın-
ca- yardım edecektir. Federasyon ve derneklerimizin fa-
aliyetleri de sayfalara yansıyacaktır. Böylece dergi, hem-
şehrilerimizin hem kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek 
hem de gündemi takip etmelerine yardımcı olacaktır. 
Bizim Ahıska, halkımızın tarihî hukukunu savunacak, 
bu hukuku tanımayanlara hak ettikleri cevabı verecektir. 
Gürcistan ve Ermenistan sınır boylarını teşkil eden Ku-
zeydoğu Anadolu, basınımızda lâyıkıyla yer almayan bir 
bölgedir. Bu bölge üzerine yazılanlar, turizmle sınırlı 
kalmakta, bazıları da yalan üzerine kurulmuş birtakım 
etnik kışkırtmadan öteye gidememektedir. Ahıska’nın 
da içinde bulunduğu bu coğrafya, Bizim Ahıska’nın ilgi 
alanına girmektedir. Dolayısıyla bu ilk sayıdan itibaren 
bölgeyle ilgili yazılara yer vermeyi arzu etmekteyiz.” 

Bu amaçlar doğrultusunda geçen 15 yıl… 
Editörün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadan, 
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yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dergi faaliyeti-
ne ara vereceği anlaşılıyor. İlk sayısından beri ya-
yın kurulu üyesi olarak yer almaktan gurur duy-
duğumuz bu dergiyi, son 15 yılda verdiği hizmeti 
yakından görmüş bir kişi olarak önemsiyoruz. Ger-
çekten dünyanın dört bir tarafında dağılan Ahıska 
Türklerinin sesi olan bu dergide insanlar kendile-
rini dil, tarih, edebiyat, toplumsal ilişkiler gibi pek 
çok sahada ifade etme imkânı buluyorlardı. Dergi 
koleksiyonu incelenirse Ahıska halkının kullandığı 
“kaçakaç günleri”, 1944 sürgünü, maniler, türkü-
ler ve hatt a argo kelimelere kadar pek çok konuda 
okuyucu bilgi edinebilir. Bunları okumak öyle ko-
lay ki, arama motoruna “Bizim Ahıska” yazın, der-
gi koleksiyonu eksiksiz ve tam olarak karşınıza çık-
sın. Bölgemizin Rus ve Ermeni işgalindeki durum 
ve kurtuluş çabaları üzerine hatıralar, ordumuzun 
Bakü’ye ulaşarak buraları kurtarması ve bölgede 
cereyan eden buna benzer yakın tarih olayları gibi 
birçok bilgiye de buradan ulaşılabilir.

Dergide zaman zaman yazıları yer alan Mer-
hum Prof. Dr. Fahrett in Kırzıoğlu, sanıyoruz ki ar-
şivinde yer alan bazı bilgi, belge, bu arada, bizzat 
topladığı halk edebiyatı derlemeleri gibi bazı notla-
rı da kendisine vermişti. O ve Yunus Zeyrek, hoca 
ve öğrenci. Kırzıoğlu, onun öncüsü çok çalışkan bir 
insandı. Sayın Yunus Zeyrek de bu uğurda parma-
ğını değil kendini örsün altına koyanlardan olarak 

Kuzey Doğu Anadolu’nun daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla hocası gibi, pek çok eserler verdi. Çoruh 
boyları ve Yüksek Yayla (Erzurum- Kars) kendile-
rine müteşekkirdir. 

Kısaca Sayın Zeyrek, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türk Milleti için çaba sarf eden değerli bir insan-
dır. Bu yolda çabalarını Türkiye dışında, Gürcistan, 
Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna ve Almanya gibi 
ülkelerde de devam ett irmiştir. 

Ahıska’ya iki kere gitt ik. Sadece kasabayı gör-
dük ve kaleye çıktık. Bu gezilerimizde Bizim Ahıs-
ka dergisinden hatırladığımız bilgiler çevreyi daha 
iyi tanımamıza yardımcı oldu. Bizim Ahıska der-
gisi koleksiyonu bütün kütüphanelerde yer alması 
gerekli olan temel bir eserdir. Yurdun dört köşe-
sinde konferanslar veren, bilimsel toplantılarda 
tebliğler sunan, radyo ve televizyonlarda konuşan 
Yunus Zeyrek, yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf 
sergileri de açtı. Bu uğurda yazdığı “Ahıska” şiiri 
bestelenmiştir.  Kendisi Ahıska davasının yılmaz 
savaşçısıdır ve elbett e bu gayretler durmayacak, 
unutulmayacak, devam edecektir.

Sayın Yunus Zeyrek’ten daha yeni eser ve faa-
liyetler beklediğimizi bildirirken, dergimizin vere-
ceği fasılanın kısa sürmesini temenni ediyor, aziz 
dostumuza geçmiş olsun derken şifa diliyoruz.

AHISKALI HEMŞEHRİLERDEN 
ZEYREK İÇİN DUA

Azerbaycan’ın Saatli ilçesine bağlı 
Şirinbeyli köyü camisinde Editörümüz 
Yunus Zeyrek için dualar edildi. 
Köyün öğretmenlerinden Şair Cabir 
Halidov ve Muhiddin Halilov, 
Zeyrek’in Ahıska ve Ahıska Türkleriyle 
ilgili çalışmalarına dair takdirkâr 
konuşmalar yapmışlardır. Caminin 
imamının da iştirakiyle vaaz sonrası 
cuma namazından önce Zeyrek için 
dua edildi. Aynı şekilde Azerbaycan’ın 
diğer bazı yerlerinde, Kazakistan  
ve Rusya’da da hemşehriler toplu 
olarak Zeyrek için dualar etmişlerdir. 
Bu haberlerden büyük memnuniyet 
duyan Zeyrek, hemşehrilere şükran 
duygularını ifade etmiştir. Muhiddin Halilov Cabir Halidov
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