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Bizim Ahıska dergisi, ülkeden ülkeye, kıtadan 
kıtaya ulaşıyor; şanlı ve bir o kadar da hazin geçmi-
şimizi okuyucuya hatırlatıyor.

Her sayısı merak ve heyecanla okunan dergi-
mizle ilgili önceki sayılarımızda bazı okuyucularımı-
zın düşüncelerini sizlere sunmuştuk. Bu sayımızda 
da ABD ve Kırgızistan’ın farklı bölgelerinden aldığı-
mız röportajları veriyoruz.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde ve Kırgızistan’ın 
Şamaldı-Say ilçesinde yaşayan hemşehrilerimizle 
konuştuk; dergimizle ilgili duygu ve düşüncelerini 
aldık. İşte onlardan bazıları.

Ahıska’nın Çoxda köyünden olup ABD-
Pensilvanya’da yaşayan hemşehrimiz Nureddin 
Rustamov (50)’a dergimizi nasıl bulduğunu sorduk: 

“İnsanımızı tanıtmak adına çok güzel bir dergi, 
çok memnunuz. Sevgili Yunus Zeyrek’ten ve dergi 
için emek sarf edenlerden Allah razı olsun.” diyor. 

Derginin hak ettiği ilgiyi görüp görmediği şeklin-
deki sorumuza da şu cevabı veriyor: 

“Her sayısında derginin değeri ve önemi daha 
da artıyor. Tabii bu konuda gençlerimizin ilgisini 
arttırmak gerekir. Çünkü bu dergi hepimiz için çok 
önemli! Tarihimizi ve kültürümüzü yazıyor. Dünyanın 
farklı yerlerindeki Ahıskalı hemşehrilerimizi tanıma-
mıza yardımcı oluyor. Onların geçimlerini, yaşayış-
larını anlatıyor. Davamızı dünyaya duyuruyor. Nere-
den nereye geldiğimizi ve neler çektiğimizi anlatıyor. 

 Bu yüzden dergimizin geleceğini çok iyi görüyo-
rum ve zamanla daha da çok ilgi çekeceğine ina-
nıyorum.”

“Dergideki gençlerimizin yazılarını nasıl bu-
luyorsunuz?” diyorum. Nureddin amca cevap 
veriyor: 

“Gençlerimizin dergiye gösterdikleri çaba ve 
değer beni çok mutlu ediyor. Çünkü onlar bizim 
geleceğimizdir. Eğer onlar bizim geçmişimizi, tari-
himizi doğru öğrenmezlerse, bizim geleceğimiz ka-
rarır. Bu dergi yarınlara onların eliyle ulaşacaktır.”

ABD-Pensilvanya’da yaşayan Gortubanlı Rı-
zali Kamberov (75) diyor ki, “Bizim Ahıska der-
gisini çok güzel ve faydalı bir çalışma olarak görü-
yorum. Her sayısını takip ediyorum ve yeni sayıları-
nı adeta hasretle bekliyorum. Bu dergiyi çok seviyo-
rum. Davamızı tanıtmak uğrunda bugüne kadar çı-
kan yayınların şüphesiz en mükemmeli ve en uzun 
soluklu olanıdır.”

Rızali amcaya, “Bu derginin daha başarılı ola-
rak devam etmesi için ne yapmalı?” diye sor-
dum. “Dergimiz daha fazla insana ulaşmalı. Bütün 
dünyadaki Ahıskalılara ulaştırılmalı. Çünkü bu, vata-
nımızı unutmadığımızın ve ondan vazgeçmeyeceği-
mizin ispatıdır.” diye cevapladı. 

Ona, dergideki yazıları nasıl bulduğunu da sor-
dum. İşte cevabı: “Gerçekten çok başarılı, dolu ve 
faydalı buluyorum. Gençlerimiz gerçekten çok ye-
tenekli ve dergiye ayrı bir güzellik katıyorlar. Dergi-
mizin yayın kurulu da nitelikli insanlar. Böyle güzel 
dergi çıkardıkları için onları kutluyorum.”

Amerika’da bir tekstil fabrikasında çalışan 
Şurdolu hemşehrimiz Hidayat Muradov (48)’un 
söyledikleri de özetle şöyledir: “Bizim Ahıska 
dergisi, milletimizin dünyaya tanıtma yolunda ger-
çekten büyük işler yapıyor. Dünyanın dört bir yanına 
dağılmış halkımızın haberlerini, durumlarını, duygu 
ve düşüncelerini bu dergiden öğreniyoruz. Bizim 
Ahıska dergisi insanımızı birbirine bağlıyor. ABD’de 
yaşamama rağmen Kırgızistan’da, Azerbaycan’da, 
Kazakistan’da ve diğer ülkelerde neler yaşandığı 
buradan öğreniyorum. Derginin içi de tek kelimeyle 
muhteşem! Hemen her alanda yazılar yazılmaktadır.  

Rızali Kamberov.
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Gerek değerli büyüklerimizin gerekse de gençle-
rimizin yazıları çok güzel. Gençlerimiz milletimizin 
geleceğidir; onların bu dergiye sahip çıkması çok 
önemli. Diğer taraftan da başta Yunus Zeyrek ol-
mak üzerek çok başarılı bir yayın kurulu var. Böy-
le zor zamanda milletimizin ve davamızın arkasın-
da durdukları için onlarla gurur duyuyorum. Onla-
ra bütün Ahıskalılar adına çok teşekkür ediyorum. 
Bizim Ahıska dergisi, vatanımıza giden yolun ka-
pısı hatta anahtarıdır. Özbekistan’da, Rusya’da ve 
Kırgızistan’da yaşanan olaylar, insanlarımızı derin-
den üzmüştür. Bu dergi de insanlarımızın neler çek-
tiğini anlatıyor; Ahıskalılar olarak birbirimize ve top-
rağımıza bağlanmamızı ve tutunmamızı sağlıyor.” 

 Kırgızistan’da yaşayan Mugaretli Yaşar 
Dervişov (50)’a, “Ahıska Türklerinin medya 
alanında karşılaştıkları en önemli problemler 
nelerdir?” diye soruyoruz. Cevabı şöyledir: “Gü-
nümüz dünyasında medya çok önemli bir rol oy-
nuyor. Devletler, toplumlar, kurumlar vs. kendile-
rini gösterme ve kimliklerini tanıtmak için bütün 
medya organlarından yararlanıyorlar. Nerede ne-
yin olduğunu medyayla öğreniyoruz. Bugün Ahıs-
ka Türklerinin fazla tanınmamalarının en büyük se-
bebi medya alanında zayıf olmamızdır. Eğer etki-
li yayın araçlarımız olsaydı, bugün Ahıska Türkleri 
daha farklı yerde olacak ve farklı çerçevede görü-
lecekti. Ne zaman bir yerde bir olay olsa, yani ne 
zaman ölürsek ancak o zaman Ahıska Türkleri ha-
beri yapılıyor! O zaman TV kanallarında onları gö-
rebiliyor ve gazete sayfalarında okuyoruz. Oysa-
ki bizim geçmişte yaşadıklarımız çok daha acıy-
dı. Bunlar ne zaman anlatılacak ve yazılacak? Bu 
yüzden bugün en büyük eksiğimiz güçlü yayın or-
ganlarımızın olmamasıdır. Ahıska Türkleriyle ilgi-
li bazı gazete ve dergiler çıkmaktadır. Fakat bun-
ların bazıları ne faydalı ne de etkili de olabiliyor. 
Bazı gazeteler var ki birkaç insan ve olay dışın-
da bir şey göremiyoruz, hatta bu yayın organları 
bazı insanların reklam aracı hâline gelmiş durum-
da. Ahıska Türkleriyle ilgili haberlerden çok bazı 
insanlar konu oluyor; reklâm ediliyor! Boy boy da 
fotoğrafları bastırılıyor! Böyle yayın organının ne 
faydası olur ki…”

Yaşar Dervişov Bizim Ahıska dergisine ayrı bir 
yer veriyor: “Ahıska Türklerinden bahseden bazı ya-
yın organları olsa da bunların hepsinin başarılı ve et-
kili olduğunu söyleyemem. Ahıskalılara en iyi şekil-
de hitap eden yegâne yayın aracı Bizim Ahıska’dır. 

Bugüne kadar birçok dergi ve gazete çıktı fakat hiç-
biri Bizim Ahıska kadar sürekli, etkili ve verimli ol-
madı. Bu dergide gerek tarih olsun, gerekse yaşan-
mış hikâyeler, kültür, siyaset yani her alanda yazı-
lar buluyor, zevkle okuyoruz. Bundan dolayı bütün 
emeği geçenlere minnettarım.”

Yaşar Dervişov iyi dileklerini de ilâve ediyor: 
“Bütün Ahıskalıların dergisi olan Bizim Ahıska’ya 
yayın hayatında başarılar diliyorum. Umarım daha 
uzun yıllar Ahıska Türklerine hizmet eder. Çünkü 
hepimizin buna ihtiyacı var. Başta Yunus Zeyrek ol-
mak üzere bütün emeği geçenlere çok teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Kırgızistan’da yaşayan Enver Nazımoğlu 
(49)’nun görüşleri de şöyle: “Bizim Ahıska der-
gisi, bugüne kadar tanıdığım en iyi dergilerden bi-
ridir. Ahıska Türklerinin hayatını, kimliğini, nereden 
gelip nereye gittiğini yansıtıyor. Her sayısını ayrı bir 
lezzetle okuyoruz. Doyurucu yazılarla tarihimizi, kül-
türümüzü, sanatımızı ve edebiyatımızı yeniden öğ-
reniyoruz. Bu dergi, hem gençlerimiz için, hem de 
Ahıska tarihini bilmeyenler için çok önemli bir kay-
naktır. Başarının en önemli sırrı birlik ve beraberlik-
tir. Dergimizin başarıyla yoluna devam etmesi, bize 
ışık saçması için halkımız, birlik ve beraberlik içinde 
dergiye destek olmalı ve sahip çıkmalıdır.”

İşte hemşehrilerimizin duygu, düşünce ve dilek-
leri böyle. Bu konuda bizim ilâve edeceğimiz sa-
dece bir şey var: Bunlar çok samimî ve hoş söz-
ler. Bütün hemşehrilerimizin de bu duygu ve dü-
şünceleri paylaşarak Bizim Ahıska’ya hayat ver-
melerini diliyoruz. Dergimize destek çıkalım, abo-
ne olalım. Unutmayalım ki Bizim Ahıska’yı yaşata-
cak olan bizleriz.

Yaşar Dervişov - Enver Nazımoğlu...
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