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Merhaba
Bizim Ahıska’nın, 2009 - kış sayısı elinizdedir. Dergimiz, her za-

man olduğu gibi yine birçok değerli yazıyla çıktı. Sayfaları karıştır-
dıkça gayretimizin sayfalara aksettiğine şahit olacağınızı ümit edi-
yoruz.

2004 yılında çıkan dergimizin ilk sayısına bakıyoruz; “Bu Der-

gi” başlıklı takdim yazımızda şöyle demişiz: “Bizim Ahıska, Ahıska 

Türklerinin kültürel değerlerini ön plânda tutacaktır. Bunun yanın-

da Türk millî kültürünün temel taşlarını sayfalarına yansıtarak uzun 

yıllar anayurttan ayrı düşmüş olan halkımızın Anadolu Türklüğü ile 

kucaklaşmasına -karınca kararınca- yardım edecektir.”

Aradan geçen yıllara bakıyoruz. Dergi görevini hakkıyla yapmış; 
Ahıska ve çevresinin kültür değerlerini işlemiş ve millî davasını şe-
refle taşımış. Federasyonumuz, üç yıl boyunca iç ve dış muarızlarına 
karşı çok şanlı ve namuslu bir mücadele vermiş; günün birinde de 
dernek kılıklı bazı kliklerin ihanetiyle faaliyetine son vermiştir. Onun 
misyonunu yüklenen Bizim Ahıska, yola devam etmektedir.

Dergimiz, hemşehrilerimize hitap etmek amacıyla yola çıkmış-
tı. Zaman içinde görüldü ki kardeşlerinden uzun seneler ayrı kalan 
Anadolu Türkleri de Ahıska ve Ahıskalıları dergimizle takip etmeye 
başladı. Ne güzel…

Dergimiz, yola çıktığı vadide, Ahıska Türkleri ve onlar gibi zulme 
ve haksızlığa maruz kalmış mazlum toplulukların sesi olma yolun-
dadır.

Tabii bu arada yeni bir yıla girdik. Bu aynı zamanda dergimi-
zin de beşinci yılı. Şüphesiz ki geçmiş sayılarımızdan yüreklenerek 
daha cesur adımlarla yürüyeceğiz. Bu yolculukta okuyucularımızın 
bizi yalnız bırakmamasını arzu ediyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Cihan, Kazakistan’da yaşayan hemşehrilerimizin 
sosyal hayatından bir kesit veriyor. Prof. Dr. Şureddin Memmedli, 
Ahıskalı ünlü yazar Ömer Faik’in edebî kişiliğini ele alıyor. 

Dergimizin 10. Sayısında birinci bölümünü sunduğumuz mer-
hum Hocamız Prof. Dr. Kırzıoğlu’nun Çıldır Notları’nın ikinci bölümü-
nü bu sayıda veriyoruz. Nizamettin Onk’un Hoca’yla ilgili hatıraları 
da ilginizi çekecektir.  

Bendeniz Artvin ve Acara’nın yakın tarihiyle ilgili yazılar hazırladım. 
Orhan Uravelli, halkımızın bir daha maruz kalmaması için dua 

ettiğimiz Fergana faciasıyla ilgili resmî belgeler sunuyor. Ve daha 
birçok güzel yazı…

Bu sayının edebiyat sayfası, ünlü şairimiz Faruk Nafiz Çamlıbel’e 
ayrıldı.

Yeniden düzenlenen web sayfamız, sıklıkla ziyaret edilmektedir. 
Bu sayfaya emek veren genç arkadaşımız Ali Emre Asker’e teşekkür 
borçluyuz.

Kısmet olursa bahar sayımızda görüşeceğiz ●
Yunus Zeyrek
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İLKELERİMİZ
Bizim Ahıska, merkezinde Ahıska olmak 1. 
üzere Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkasya ile 
ilgili sosyal ve kültürel konuları işler.
Dergimiz, uluslararası hukukun kabul ettiği 2. 
genel insan hakları çerçevesinde bütün 
mazlum topluluklarla ilgili yazılara yer verir.
İç siyasetle ilgili yazılara yer verilmez.3. 
Yazılarda bilimsellik esastır.4. 
Dergi, gönderilen yazılarda, öze bağlı kalmak 5. 
şartıyla gerekli değişiklikler yapabilir.
Yazılarda, standart/yaşayan Türkçe kullanılır.6. 
Dergimizde yer alan yazılar, kaynak 7. 
gösterilerek iktibas edilebilir.
Dergimiz T. C. kanunlarına uyar.8. 
Yazılardan yazarları sorumludur.9. 
Yazılar, word ortamında yazılmış olarak 10. 
CD veya e-postayla gönderilmelidir.


