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Selamun aleyküm Sayın Yunus Zeyrek Hocam. 
Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hocam, Bi-

zim Ahıska dergisine üye olmak istiyorum. 
Ayrıca Ahıska Araştırmaları, Ahıska Bölgesi 
ve Ahıska Türkleri adlı kitaplarınızı büyük bir 
zevk ve aynı zamanda gözlerimden sık sık yaş 
akarak okudum. Kitapların sayfalarında halen 
gözyaşlarımın izleri bulunmaktadır. Sizden 
Allah razı olsun. Ahıska Türkleri adına büyük 
çalışmalar yapmaktasınız. Meseleye ilmî yön-
den yaklaşıyorsunuz. Üzerinizdeki yorgunluğu 
ve baskıları az çok tahmin edebiliyorum. Ben 
bütün kalbimle inanıyorum ki Türk Dünyası 
bahçesine diktiğiniz bu Ahıska ağacı en yakın 
zamanda meyve verecek. 

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar di-
liyorum.                          

  18 Mayıs 2008 Pazar 
               Emin Ağalı
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Sayın Yunus Zeyrek Hocam;
Yunus ZEYREK hocamdan gelen mektubun 

daha ismini gördüğümde duygularımı anlata-
mayacak kadar çok sevindim. Kitaplarınızı oku-
duğumda size ulaşabilmek, “Bu derdi bitmeyen 
Ahıska Türklerinin hakkını arayıp ve bizlere 
önderlik ettiğiniz için sizden Allah razı olsun” 
diyebilmek için çok çaba sarfettim. Kısmet bu 
mektubumaymış. Mektubumu okuduğunuz, 
hatta duygulanarak ve sevinerek okuduğunuz 
ve bana cevap yazdığınız için çok teşekkür ede-
rim. Beni ve benim gibi nicelerini kardeşiniz 
ve dava arkadaşınız olarak görmeniz, bu dava 
uğrunda daha samimi adımlar atmamıza vesi-
le olacaktır. Ben bütün kalbimle inanıyorum ki 
bu dava uğrunda sizin gibi birkaç büyüğümüz, 

hocamız, ilim adamımız olsa Allah’ın izniyle 
sırtımız kolay kolay yere gelmez.

Biz 1994 yılında Azerbaycan’dan geldiğimiz-
de  ben henüz altı yaşındaydım. 12  yaşıma kadar 
kendimi Azeri biliyordum. Aileme soruyordum 
fakat fazla bilgi veremiyorlardı. Daha sonradan 
Ahıskalı olduğumuzu öğrendim. Bana “Nereli-
sin?” diye sorduklarında, “Ahıska Türküyüm” 
diyordum ama daha fazla bir şey bilmiyordum. 
18 yaşımdan sonra şükürler olsun, Allah sizden 
razı olsun, sizin kitaplarınızla tanıştım ve ar-
tık bana, “Nerelisin?” diye sorduklarında an-
latacak çok şeyim var. Ahıska denilince Yunus 
Zeyrek Hocamız var  diyebiliyorum. 

Benim gibi çoğu Ahıskalı gençler, henüz 
tarihini bilmiyorlar. Hatta kendi çapımda ufak 
bir anket yaptım. “Ahıska sürgünü ne zaman 
oldu? Ahıska nerededir?” sorularını sorduğum 
46 Ahıskalı gençten 12’si bu sorulara net cevap 
verebildi. Yani  % 74’ü tarihinden habersiz! 

Size soracak çok sorum, ilminizden faydala-
nacağım çok konu var, ama sizi daha fazla meş-
gul etmek istemiyorum. 

Şunu unutmamanızı rica ediyorum; bir gün 
çabalarınızın, çalışmalarınızın karşılığını inşal-
lah alacaksınız ve sizi tanıyan Ahıskalı Türkle-
rinin hep dualarında yer alıyorsunuz ve alacak-
sınız. Size gerek maddî gerek manevî her türlü 
destekte bulunmak boynumuzun borcu. Size 
mektubumu ulaştırabilmem ve cevap almam 
beni çok gururlandırdı. Hocam, sizden Allah 
razı olsun. Çalışmalarınızda başarılar, sağlık ve 
huzur diliyorum.

İnşallah önümüzdeki ay derginize üye olaca-
ğım. Bilgilerinizden, tecrübelerinizden faydala-
nabilmem temennisiyle, selam ve dua ile...

20 Mayıs 2008
Emin Ağalı

ba

Bizim Ahıska’ya Mektuplar
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ABD’DEN

Arizona-ABD, 18 Mayıs, 2008

Sayın Yunus  Zeyrek,

Sizin adresinizi ancak şimdi bulabildim. 
Amerika’daki Ahıska Türkleri Derneği adın-
dan sizinle beraber bir yönetimde çalışmanın 
faydalı olacağını ve zaman kaybetmeden kanun  
ve  adalet yoluyla lazım gelen teşkilatlara, BMT, 
ABD, AB, Türkiye ve Gürcistan’a bizim  hak-
larımızı tanıyan ve dönebilmeyi hak ve ga-
ranti veren  kanunu talep etmemiz gerektiğini 
desteklersiniz  diye sizi   diyaloga çağırıyorum. 
Çünkü Gürcistan  kanunu, bize hiçbir hak ve 
garanti vermiyor; mevcut kanun, adalete aykı-
rıdır.

Ne yazık ki Vatan vs. derneklerin liderle-
ri arasında yeterli derecede birliğin olmayışı  
işe zarar veriyor. Bizim zaferimiz ancak  birlik-
le mümkündür. Bu  yolda en kısa zamanda bir-
leşmemiz lazımdır. 17.02.2008’de ABD’de ya-
şayan Ahıska Türklerinin birinci birleşme  kon-
feransını düzenledik. Bu çağrıyla herkese ses-
leniyoruz. 

Biz geçen sene derneğimiz resmen faaliyete 
başlarken, Gürcistan’a vs. teşkilâtlara müra-
caatımızı gönderdik. Hakkımızı tanıyıp sürül-
müş Türklerin Ahıska’ya dönebileceğine  imkân 
veren gerçek  kanunu  talep ettik. Ama şimdiye 
kadar olumlu değişiklik olmadı.

Size de müracaat ediyorum ve bu kanunun 
Rusça analizini gönderiyorum. Sizinle devamlı 
konuşmak ve görüşmek isteğimi bildiriyorum. 
Bu mektubumuzu alınca fikrinizi bize  hemen 
bildirmenizi rica ediyoruz.

 Selâm ve saygılarımla.
Ahıska (Meskhetian) Turks Organization 
of Amerika  
Başkan Tedorov Sarvar Mürsaloglu
(Kldeli Tödöregilin (Işıkgil)
Server Mürseloğlu)
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ABD’DEN

Yunus Bey,

Merhaba. Önce sizden özür dilemek istiyo-
ruz. Teknik bir aksaklıktan dolayı siteyi yapan 
arkadaşlar, Ahıska Türkleri Tarihini yazarken si-
zin adınızı ve yazının dipnotlarını yazmamışlar. 
Sitemizi düzenlerken bunları mutlaka düzelte-
ceğiz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum, 
yazdığınız tarih, gerçekten çok doyurucu. Bü-
yüklerden kime okuttuysak hepsi çok beğeni-
yor. Sizin web sayfanıza da link verelim. Tabii 
Ahıska Türkleri sadece dünyada değil ABD’de 
de  oldukça dağınık bir vaziyette yaşıyorlar. Za-
man zaman bize akrabalarımızı bulmakta yardım 
eder misiniz diyenler oluyor. Buna yönelik bir 
çalışma yapamaz mıyız? Acaba eski sayılarınız-
dan bize gönderemez misiniz? Buradaki kardeş-
lerimiz de sizin çalışmalarınızdan istifade eder-
ler. Hayırlı çalışmalar dilerim.

       21 Mayıs 2008

Ekrem Çavuş
Ahiska Turks Cultural Center

1415 Hill Ave Wheaton,IL 60187-USA

ba
GÜRCİSTAN

Yunus Bey,
Son dokuz aydır Gürcistan’da iç politik du-

rum çok gergindir. Sık sık mitingler filan olu-
yor. Sonra polisle çatışmalar… Bildiğiniz gibi 
3 Ocakta cumhurbaşkanı seçimleri geçirildi. 
Şimdi de 21 Mayısta parlamento seçimleri var. 
Ayni zamanda Abhazya ve Osetya ile ilgili de 
gerginlik azalmıyor. Rusya-Gürcistan ilişkileri 
çok zor durumdadır. Bütün bunlar Gürcistan’ın 
siyasi gündemini meşgul eden meselelerdir. 
Bunlar arasında Ahıskalılar meselesi yok! Yani 
ne kamuoyu ne de medya başka yoğun sosyal 
ve siyasi hadiselerden dolayı Ahıska konusuyla 
ilgilenmiyor. Gelecekte bu konuda bir şey olur-
sa size göndereceğim.

Selam ve hürmetler. 16 Mayıs 2008.

Faxri Haciyev-Tiflis


