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Derginiz Bizim Ahıska’nın yaz sayısı biraz gecikmeyle size ulaştı. Araya uzun bir yaz tatili girdi.
Ahıska’nın da içinde bulunduğu coğrafyada süregelen gerginlik bir savaşa dönüştü. Gelişmeler, biraz beklememizi gerektirdi. Dolayısıyla iki sayıyı
birlikte sunmuş oluyoruz.
Memnuniyetle ifade edebiliriz ki, dergimiz
dünyanın dört bir tarafına ulaşmakta, yolu gözlenmekte ve merakla okunmaktadır. Buna paralel
olarak, bütün zorluklara rağmen web sayfamız da
ilgiyle ziyaret edilmektedir. Lâkin biz maddî desteğini esirgemeyen gönüllülerin çoğalmasını da arzu
ediyoruz. Zira bu derginin arkasında herhangi bir
dernek ve belirli bir grup yoktur. Bu dergi, Ahıska ve Ahıska Türkleri davasına gönül veren kalem
erbabının gayretiyle çıkmaktadır. Okuyucularımızın bu hususu anlayacaklarını, daha çok okuyucu,
reklâm ve sponsor bulmada bizi yalnız bırakmayacaklarını ümit ediyoruz.
İstiyoruz ki derginiz, bütün konuları içine alsın.
Tarihten bu güne, kültürümüzün çeşitli dallarına,
sosyal ve siyasî gelişmelere ışık tutsun. Bu açıdan
bakıldığında, elinizdeki sayıda da, ilgiyle okuyacağınız yazıların yer aldığını söyleyebiliriz.
Derginiz Bizim Ahıska, günden güne yazı kadrosunu zenginleştirmektedir. Belli bir seviyenin
üzerinde kalmaya ve her yönden kalıcı olmaya dikkat etmektedir. Okuyucu, sayfaları çevirdikçe bunu
görecektir.
Yunus Zeyrek ve Prof. Dr. İlyas Doğan’ın yazılarında, ağustosta cereyan eden Rus-Gürcü çatışması ve bu çatışmanın etkileri ele alınmıştır.
Bu sayıda ilgiyle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz
röportajlara yer veriyoruz. Türk Dünyasından Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Said
Yazıcıoğlu ile yapılan röportaj, hemşehrilerimizin
kafasındaki birçok soruya cevap verir mahiyettedir.
Arkadaşımız H. İbrahim Ataman, Ahıska’ya gelip yerleşen hemşehrilerimizle görüştü. Bu röpor-

tajı da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Ataman’ın
röportajını canlı olarak dinlemek isteyenler dergimizin web sitesini ziyaret edebilirler.
Prof. Dr. Ahmet Cihan’ın Kırgızistan gözlemlerinde, bir grup Ahıskalının hayat tarzına sosyolog
bakışını okuyacaksınız. Yrd. Doç. Dr. Savaş Bayındır, sürgün ve sürgünden vatana dönüş meselesine
bir hukukçu gözüyle bakmaktadır. Ünal Kalaycı,
65 yıllık sürgünden sonra vatana dönecek olan
hemşehrilerimizin bu çetin yolculuğunu kolaylaştırmak için bazı teklifler getirmektedir. Aynı konuda Rasim Bayraktar’ın tespit ve teklifleri de dikkate
değerdir.
Ahıska Türklüğünün tarihî geçmişine tam yetkiyle ışık tutan ve birinci kısmını geçen sayıda verdiğimiz, merhum Hocamız Prof. Dr. Kırzıoğlu’nun
Ahıska-Kıpçak Atabekleriyle ilgili makalesinin
devamını bu sayıda okuyacaksınız. Bundan sonra,
Ahıskalıların Osmanlı çağında Anadolu’dan götürülerek Ahıska bölgesine iskân edildikleri yolundaki yalan-yanlış haberlerin tekrar etmemesini
ümit ediyoruz.
Orhan Uravelli, Ahıska Türkleri üzerine yapılan
bir inceleme kitabını masaya yatırmaktadır.
Prof. Hacılar’ın yazısı, Türkçe’nin Ahıska bölgesindeki yerini ve kudretini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.
Ahıskalı üniversite öğrencilerinden Sevinç Aliyeva ve Sabir Askarov, her biri ayrı bir konuda genç
bakışı sergileyen yazılar kaleme aldılar. Bu yazıların, önemli konular üzerinde düşünen gençlerimize örnek olacağını ümit ediyoruz.
Bizim Ahıska dergisi, her sayıda Türk dünyasından bir edebî portreyi sayfalarına almaktadır.
Bu sayıda da Azerbaycan’ın ünlü şâiri Sabir’i okuyacaksınız.
Kış sayımızda buluşmak ümidiyle selâm ve muhabbet
Bizim Ahıska
Bizim Ahıska
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