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Derginiz Bizim Ahıska’nın 10. sayısı, okuyucuy-
la buluşuyor. Yaşadığımız günler, geçmişimiz ve ge-
leceğin kurulmasıyla ilgili birbirinden renkli yazıları 
sunuyoruz.

Dolgun bir muhtevayla çıkması için elden gelen 
gayreti gösterdiğimiz derginin bu sayısını da beğe-
neceğinizi, zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

Ahıska Türklerinin vatana dönüş müracaatı sü-
recinin yaşandığı 2008 yılı içinde, Bizim Ahıska, 
kendine düşen görev ve sorumluluğu azami ölçüde 
yerine getirme azim ve kararındadır. Bu kararlılığı-
mızı sayfaları çevirdikçe görecek, takdir edeceksiniz. 
Bu arada bazı hususlarda üzülüp bir şeylere de öfke 
duyduğunuzu görür gibi oluyoruz. Zira bu süreçte 
Gürcistan’ın şüpheli davranışları karşısında sürgün 
ahalinin kaderiyle baş başa kaldığını anlayacaksı-
nız.

Türkiye’nin dış siyasetine şekil verenlerin ve bu 
siyaset mekanizması içinde görev yapanların, Ahıs-
ka Türklerinin vatana dönüş mücadelesindeki yeri-
ni, Yunus Zeyrek’in yazısında açıkça göreceksiniz. 
“Hariciyemiz Hariç mi?” derken, dış siyaset memur-
larımızın, bu meselede dahilde mi hariçte mi faaliyet 
yaptığı tartışılmaktadır. Buradaki düşünceler, müte-
akip iki yazıyla bir bütünlük arz etmektedir. 

Prof. Dr. İlyas Doğan, vatana dönüş sürecini 
olumsuz yönde etkileyecek şuursuz davranışlara işa-
retle vatana dönüş hareketine zarar verecek tutum 
ve davranışlara dikkat çekerek, bu süreci başarıyla 
sonuçlandırmak için nasıl hareket edilmesi gerekti-
ğini anlatıyor.

Arkadaşımız Orhan Uravelli, Ahıskalıların vata-
na dönüş mücadelesinde, Ahıska adını taşıyan sivil 
toplum kuruluşlarını değerlendirmektedir. Herhal-
de bu konu her zaman sorgulanmaya devam ede-
cektir. ABD’den dergimize mektup gönderen Server 
Tedorov’un uluslararası siyasetin merkezlerine gön-
derdiği “Açık Müracaat” bu sayıda yer almaktadır.  

Dergimize Azerbaycan ve Gürcistan’dan yazılar 
gönderen bilim adamları, Ahıska bölgesinin çeşitli 
yönlerine ışık tutmaktadırlar. Bu yazılardaki bazı 
hususların ilk defa derginizin sayfalarında yer aldı-
ğını göreceksiniz. Meselâ Prof. Dr. Asif Hacılı’nın, 

Mektup

Ahıska’nın iktisadî potansiyeli ile geçmişteki sanayi 
ve ticaret hayatını anlattığı yazıyı ilgiyle okuyacaksı-
nız. Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın, Türk âşıklık gelene-
ğinde Gürcistan sahasının renkli bir sayfasını açtığı-
nı göreceksiniz. Dr. Fahri Valehoğlu, Ahıska’yı ana-
vatandan koparan 1828-29 Türk-Rus Harbi’yle ilgili 
yazısı da, bölge tarihi açısından ilgi çekicidir.

Ahıska-Ardahan-Artvin yöresinin Türklük tarihi 
bakımından çok önemli olan bir sayfasını, merhum 
Hocamız  Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun kale-
minden okuyacaksınız.

ABD’den bize röportajlar gönderen Elnara Mura-
dova, bu sayı için Gülseher Nineyle konuştu. Ayfer 
Aksu, geçen sayıda başladığı Ahıska’nın tarih sayfa-
larını çeviren yazısının devamını bu sayıda okuya-
caksınız.

Yunus Zeyrek, Birinci Devre Batum Mebusu Edip 
Dinç’in 1918 yılı günlüğünü veriyor. Bu da Trabzon 
Konferansı’yla Batum’un doksan yıl öncesi bir tarih 
sayfasını aydınlatması bakımından önemlidir.

Harun Bozkurt, Yozgat’ın Akdağmedeni ilçesin-
de Ahıskalıların yerleşmesine ışık tutmaktadır. Ünal 
Kalaycı, Posof ağzında hayvanlarla ilgili argo sözleri 
işlemekte; Ülkü Önal bölgenin farklı bir folklorik 
grubunu teşkil eden Poşaları ele almaktadır.

Dergimizin edebiyat sayfasında Türk âleminin  
ünlü şâiri Şehriyar’ı bulacaksınız. 

Ahıskalı şâirlerin vatan konulu şiirlerini zevkle 
ve biraz da hüzünle okuyacaksınız.

Derginiz, son gelişmeleri, bu arada TBMM’de 
Ahıska Türkleriyle ilgili konuşmaları sayfalarına 
alıyor. Bu sayıda, bize gelen bazı mektuplara da yer 
verdik.

Bizim Ahıska, dünyanın dört bir yanındaki 
Ahıskalılardan ses veriyor. Böylece derginiz, dün-
yanın her tarafındaki Ahıskalıların sesi olduğunu 
açıkça ortaya koymuş oluyor. Bu ilginin devamını 
dileriz. 

Yaz sayısında buluşmak dileğiyle selâm ve mu-
habbetle.

Bizim Ahıska’dan


