
Posof, sonbaharda kışa girdi. havaların se-
rinlemeye başlamasıyla birlikte ekim ayının ilk 
günleri kar da geldi. Gece başlayan kar yağışı, 
Posof a ayrı bir güzellik kattı.

Sonbaharın renk cümbüşüne bir de karın 
beyazı eklenince görünüm daha da canlı hâle 
geldi. Önce Posof vadisinin yükseklerinde gö-
rünen kar,  Posof ilçe merkezi ve bazı köyleri 
de kapladı. Vadinin alçaklarında fazla kalama-

dı, çabucak eridi. Fakat yaylalar artık tamamen 
beyaza bürünmüştür. Yerde çiçeklerden başka 
dalllardaki kuşburnunun üzerine yağan kar ise, 
çk güzel bir tabiat tablosu meydana getirdi. 

Eşsiz bir bitki çeşitliliğine sahip olan Posof’ta 
sonbahar ayrı bir âlemdir. Bu mevsimde de-
reler, dağlar, bahçeler, ormanlar, çalılıklar bir 
renk armonisi arz eder. Şimdi bu tablo karla ta-
mamlanmımıştır. 

Sonbahar mevsiminin gelmesine rağmen 
Posof ta ağaçlar çiçek açıyor.

Posof’ta başka bir iklim yaşanıyor adeta. 
Temmuz’un 20’sinde kar yağmıştı. Eylülün 
5’inde de ikinci kar yağdı. Kar yağışından 
sonra havaların açması ve güneşin ortalığı 
ısıtmasıyla yeni bir hayat ortaya çıktı. 
Sonbahar mevsiminin ağaçlarda değişik 
renkler oluşturmasına rağmen çiçek açan 
ağaçlar da gözlerden kaçmadı. Posof 
Kırmızıtoprak mevkiinde çiçek açan armut 
ağacı görenleri hayrete düşürüyor.     

Halil İbrahim Ataman-Posof

POSOF’TA KAR GÜZELLİĞİ

POSOF’TA AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇIYOR
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Türkiye’nin Ahıska kapısı olan Posof, ilk 
defa bir elma festivaline sahne oldu.

Kocaeli’nde yaşayan Posofluların kurmuş 
olduğu Türkgözü Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği tarafından Posof Türkgözü 
köyünde bu yıl birincisi düzenlenen Ulusla-
rarası Elma Festivali yapıldı. Festival ilk oldu-
ğu için eksiklikler de biraz fazla oldu. Âşıklar 
yurdu olan Posof’tan hiçbir âşık çağrılmazken 
dışarıdan getirilen sanatçılarla halaylar çeki-
lerek festivale gelenler doyasıya eğlendiler. 
Türkgözü’nde yetişen meyvelerin tanıtıldığı 
festivalde Damal ilçesine ait özel kıyafetli be-
bekler de sergilendi. 

Festival programı, 25 Ağustos günü, say-
gı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Dernek 
mensupları konuşmalar yaptı. Türkgözü kö-
yünde yetiştirilen meyvelerle eskiden beri “Ba-
dele elması” adıyla meşhur olan elma cinsleri 

hakkında bilgiler ve-
rildi. 

Posof Kaymaka-
mı ile Damal ve Göle 
Belediye Başkanları-
nın da katıldığı fes-
tivale, Bursa’da yaşa-
yan Posoflu iş adam-
ları da gelmişti. İş 
adamlarının yaptığı 
konuşmalarda halka 
bazı umutlar verildi. Elma güzellik yarışmasıy-
la devam eden festivalde yarışmaya katılan gü-
zellerin hepsine birincilik ödülü verildi. 

Gürcistan’dan gelen sanatçıların okuduğu 
Gürcüce ve Türkçe şarkılarla program sona 
erdi. Ayrıca festivale katkıda bulunan kurum-
lara plâket verildi. Mahallî yemekler tanıtıldı ve 
misafirlere ikram edildi. 

POSOF’TA ELMA FESTİVALİ

Sürekli göç verdiği için nüfusu gitgide 
azalan Posof’ta artık tarım da yapılmıyor. 
Tarlalar ekilmiyor, çayırlar biçilmiyor. Bir 
zamanlar sürülerinin başında kaval çalan 
çobanların gezdiği yaylalar, şimdi ıssız… Posof, 
tarihinin en talihsiz günlerini yaşıyor, denilse 
yeridir. Her tarafı çayırlar ve yaylalarla çevrili 
olan Posof’ta Van, Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan 
gelen samanlar satılıyor!

Posof’un yemyeşil dağları ve yaylaları 
adeta ot deryasıdır. Bir zamanlar bugünkünden 
kat kat fazla olan küçük ve büyük baş hayvanlara 
yeten Posof’un otu ve samanı nereye gitti? 

Birçok köy yıllardır yaylalara çıkmıyor. 
Hâlbuki yaylalara çıkan aileler oldukça 
memnun ve mutlu! Geniş ve sulak otlaklarda 

otlayan hayvanları, otun bolluğu, hayvan 
sahiplerini sevindiriyor. Hele adam boyu otların 
içinde adeta kaybolan hayvanların manzarası 
görülmeye değer. 

Böyle bir varlığın içinde darlık çekenlere 
ne demeli? Uzak şehirlerden tırlarla gelen 
samanlar, beraberinde bazı hayvan hastalıkları 
getirdiği de söylenmektedir. Saman tırlarının 
köy yollarındaki macerası da ayrı bir komedi! 
Elektrik ve telefon tellerine takılmış tırlar, 
devrilmiş direkler görülüyor!

Diğer taraftan çuvallarla alınan 
samanların bazılarının içinden sadece saman 
tozunun çıktığı söylenmesine rağmen bu 
samanları almada adeta yarış ediliyor!

            Halil İbrahim Ataman-Posof

POSOF’A YAKIŞMAYAN BİR TABLO!

Bizim AHISKA
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Küllü Köyü, Gavurdağlarının başında, 
Gaziantep’in, Antakya’nın ve Osmaniye’nin 
sınırındadır. Bu köyde 93 Harbi-Ahıska 
muhacirleri yaşamaktadır. 

Küllü köyünde 2013 Ağustos’unda 
bir Ahıskalılar toplantısı yapıldı. Teravih 
namazından sonra köy meydanında yapılan 
toplantıya yaşlı genç Küllü köyü halkı katıldı. 
Dörtyollu Emekli Öğretmen ve Araştırmacı 
Kadir Aslan’ın önderliğinde yapılan toplantıya 
Osmaniyeli Emekli Adana Müze Müdürü ve 
Araştırmacı İsmet İpek de katıldı. 

Ahıska tarihi hakkında bilgi veren Kadir 
Aslan bir konuşma yaptı. Ahıska, Ahıska 
Türkleri ve muhaceret hakkında bilgi verdi, 
bugün Osmaniye ve Dörtyol’da yaşayan 
Ahıskalıların 3.000 civarında bir nüfusu 

olduğunu belirtti. Aslan, Türkiye’de Ahıska 
ve Ahıska Türklerinin tarihi, edebiyatı ve 
kültürüyle ilgili esaslı araştırma ve yayınların 
Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus 
Zeyrek tarafından yapıldığını ifade ederek 
yine onun tarafından yayınlanan Bizim Ahıska 
dergisini tanıttı. 

Kendi atalarının da Ahıskalı olduğunu 
söyleyen İsmet İpek de Ahıska ve Ahıskalılar 
üzerine bir konuşma yaptı. Kendi ailesinin 
muhaceret hikâyesini anlattı. İpek, “Merhum 
babamızdan ve anamızdan dinlediğimiz göç hikâyeleri 
kulaklarımızda hâlâ bir ninni gibi durmaktadır. 
Atalarımızın tarihî yurdu olan Ahıska toprakları, 
bizim sevdamızdır. Yeni nesiller atalarının tarihî 
hatıralarını unutmamalıdır.” dedi. 

İsmet İpek-Osmaniye

KÜLLÜ KÖYÜ’NDE AHISKA TOPLANTISI

Bizim AHISKA
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Şampiyonluklarla dünyada adını duyuran 
Ahıska Türkü Gururumuz Ferit Osmanlı, 
yıllardır sürdürdüğü Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olma mücadelesini kazanmanın 
mutluluğunu yaşıyor.

Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan Ferit 
Osmanlı, Türk kimliğini aldıktan sonra çıktığı 
Rusya Federasyonu’ndaki Moskova Lotoşimo 
Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ABD, Ukrayna 
ve Rusya’nın ünlü bilek güreşçilerini yendi ve 
yurda şampiyon olarak döndü. Ferit Osmanlı, 
dünya şampiyonasına hazırlandığını ve burada 
Türk bayrağını dalgalandıracağını söyledi.

Uzun yıllar Özbekistan’da yaşadıktan 
sonra ailesiyle birlikte 2004 yılında Türkiye’ye 
geldiklerini ifade eden Osmanlı, o dönemlerde 
Osmanov olan soyadını Osmanlı olarak 
değiştirdiğini söyledi.

Türk vatandaşı olmak için uzun yıllar 
mücadele ettiğini, sonunda amacına ulaştığını 
belirten Ferit Osmanlı, şunları söyledi:

“Bir Ahıska Türkü ve Özbekistan 
vatandaşıydım. Türkiye vatandaşlığına yeni geçtim. 
Bu yıldan başlayarak, uluslararası turnuvalarda 
hep Türkiye adına yarışacağım. Ağır sıklet dünya 
şampiyonluklarını yine kazanacağım. Türk’ün 
gücünü bütün dünyaya göstereceğim. Bilek güreşi 

sporuna 2000 yılında Özbekistan’da başladım. 2003 
yılında ilk dünya şampiyonasına 95 kiloda katıldım 
ve şampiyon oldum. 2004, 2005, 2006 dünya 
şampiyonalarında da dünya birincilikleri aldım, altın 
madalyalar kazandım. Denizli’de bana yardımcı olan 
bir spor kulübünde şampiyonalara hazırlanıyorum. 
Amacım bilek güreşinde Naim Süleymanoğlu gibi 
olmak, ilimin, ülkemin ismini dünyaya duyurmak.”

Ferit Osmanlı, bilek güreşinde sponsorun 
büyük önemi olduğunu ve bu konuda Türk 
firmalarından destek beklediğini ifade etti. Ağır 
sıklet bilek güreşi şampiyonu Ferit Osmanlı, 
“Bizim on günde bir masa antrenmanı yapmamız 
gerekiyor, ancak Türkiye’de rakibim olmadığı için 
sıkıntı çekiyorum.” dedi.

4-7 Eylül 2013 tarihleri asında Polonya’nın 
Gdynia şehrinde düzenlenen dünya bilek güreşi 
şampiyonasında Ahıskalı Ferit Osmanlı Dünya 
Birincisi oldu. Sol kolda dünya birincisi ve sağ 
kolda dünya ikinciliği kazanarak Türkiye’nin ve 
Ahıskalıların yine gururu oldu. Türk bayrağını 
yine dalgalandırdı.

Genç sporcumuzu kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

Vatan Aliyev

Not: Bu haber yazısını bize gönderen Vatan 
Aliyev de Taekwondo sporuyla ilgilenmektedir. 
Kendisine başarılar dileriz.     
    Bizim Ahıska 

BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU
AHISKALI FERİT OSMANLI
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