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BÜYÜKELÇİ SERPİL ALPMAN 
BİŞKEK’E VEDA ETTİ

2005 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti’ni 
Kırgızistan’da temsil eden Büyükelçi Serpil Alp-

man, Bişkek’e veda etti. Göreve başladığı günden 
bu yana Kırgızistan-Türkiye arasında kurduğu sıcak 
ilişkilerle gerek siyasî, gerek ekonomik ve gerekse 

kültürel yönden çok başarılı diplomatlık yaptı.
Büyükelçi Serpil Alpman’ın görev süresinin sona 

ermesi dolayısıyla Bişkek’te veda programı düzen-
lendi. Hayat Oteli’nde düzenlenen veda programına, 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ruslan Kazak-
bayev olmak üzere birçok Kırgız-Türk işadamları ve 
diplomatlar katıldı.

Alpman’ın veda programına Kırgızistan Ahıska 
Türkleri Derneği Başkanı Mürefeddin Sakıboğlu da 
katıldı. 

Büyükelçi Serpil Alpman’a meslektaşları tara-
fından birbirinden güzel hediyeler verildi. Kırgızistan 
Ahıska Türkleri adına teşekkürlerini ileten Başkan 
Mürefeddin Sakıboğlu, Alpman’a deri kaplı bir sat-
ranç hediye etti. Alpman, Kırgızistan’daki bütün 
Ahıska Türklerine teşekkür etti. Alpman, “Ahıska 
Türklerini hep güzel duygularla hatırlayacağım. Ge-
lecekte nerede olursam olayım, bu halkın vatana 
dönmesi için elimden gelen her türlü gayreti göste-
receğim.” dedi.

Serpil Alpman’ın Büyükelçilik görevine başladı-
ğı ilk zamanlarda Ahıska Türkleriyle arasında his-
sedilen mesafe, son iki seneden beri yerini sıcak 
ilişkilere bırakmıştı. Bu zaman zarfında denilebilir 
ki Alpman, Ahıskalıların gönlünde taht kurmuştu. 

Ahıska Türkleri tarafından düzenlenen toplantılara 
ve konferanslara katılan Büyükelçi Alpman, Ahıska-
lıların yoğun olduğu köyleri de dolaşarak insanların 
dertleriyle yakından ilgilendi.

Serpil Alpman, Ahıska Türklerine verdiği değe-
ri, gerek görevi sırasında yaptığı her türlü deste-
ğiyle gerekse veda töreninde Başkan Mürefeddin 
Sakıboğlu’na gösterdiği yakınlıkla göstermiş oldu. 

Ahıskalılar, Büyükelçi Alpman’a bundan sonraki 
meslek hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar di-
lediler.

Nilüfer Devrişova

POSOF DERNEĞİNİN İFTARI
Ankara’da faaliyet gösteren Posoflular Derneği, 

5 Eylül akşamı hemşehrilere bir iftar yemeği verdi. 
Kızılay-Enerji Otel’de verilen yemeğe çok kalabalık 

Haberler... Haberler... Haberler...
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bir hemşehri grubu iştirak etti. Çok duygulu bir or-
tamda gerçekleşen iftar programına Posof Kayma-
kamı Muammer Köken de katıldı. Dernek Başkanı 
İrfan Topçu ve Kaymakam Köken birer konuşma 
yaptılar. Ankara’da yaşadıkları hâlde büyük şehir 
şartlarında kolay kolay bir araya gelemeyen dostlar 
adeta hasret giderdiler.

Posof Kaymakamı Muammer Köken, ertesi günü 
dergimizi ziyaret etti. Bu ziyarete Ankara Dernek 
Başkanı İrfan Topçu, Etimesgut Dernek Başkanı Ay-
demir Yaşar, İlköğretim Müfettişi Arif Kartal, MKEK 
(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) Müfettişi 
Mehmet Öztürk ve Karayolları Genel Müdürlüğü Da-
ire Başkanı Laçin Akçay da iştirak ettiler. Bu küçük 
hemşehri toplantısında da sohbet Bizim Ahıska ve 
Posof üzerineydi.

DERGİMİZDE BAYRAMLAŞMA
Ahıskalı gençler, Ramazan Bayramının ikinci günü, 

21 Eyül’de dergimizin idarehanesinde bir araya geldi-
ler. Henüz okullar yeni açıldığından bütün öğrenciler 
Ankara’ya gelmemişlerdi. Ankara’da bulunanlardan 
bir grup, Bizim Ahıska bürosunda buluşarak bayram-
laştılar ve sohbet ettiler.  Bayramlaşmada derginin 
Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek ve Yayın Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan da bulundular. Aşağıdaki 
fotoğraf, o günün hatırası olarak kaldı.  

          Bizim Ahıska

AHISKALI YAŞAR POSOF’TA
OKUYACAK
Gürcistan Parlamen-

tosu, 2007 yılında, Av-
rupa Konseyi süreciyle 
1944 yılında sürgüne 
giden Ahıska Türklerinin 
vatana dönüşüne dair 
kanun çıkardı. 2008 
ve 2009 yılları boyun-
ca vatana dönüş için 
Gürcistan makamları-
na müracaatlar devam 
etmektedir. Bazı aileler 
ise bu süreci bekleme-
den kendi imkânlarıyla 
ata yurduna döndüler. 
Bugün Ahıska’da 50 
civarında aile, ataları-
nın yaşadığı topraklara 
dönmüş bulunmakta-
dır.  Tabii ki hayata yeniden başladıkları memlekette 
başta eğitim olmak üzere alt yapı imkânları hayli 
sınırlı. Ahıska’ya açılan Türkiye kapısının merkezi 
Posof, Ahıskalı hemşehrilerine kardeş eli uzatmanın 
gayreti içinde. Bu cümleden olmak üzere Posof Kay-
makamlığı, Ahıska’ya dönmüş ailelerden biri olan 
Abamüslim ve Dilara çiftinin Azerbaycan’da okula 
başlayan ilköğretim çağındaki oğlu Yaşar Arifov’u Po-

sof Halitpaşa YİBO’ya kabul 
etti. Bu yıl 8. sınıfa kaydo-
lan Yaşar, Posoflu kardeş-
lerinin arasında okumanın 
sevincini yaşamaktadır. 
Aile, Kaymakam Köken’i 
makamında ziyaret ederek 
memnuniyetlerini bildirdi. 
Halitpaşa Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu Müdürü Al-
paslan Tekel, Yaşar’ı sınıf 
arkadaşlarıyla tanıştırdı ve 
her türlü ihtiyaçlarının kar-
şılanacağını söyledi. Posof 
Kaymakamı Muammer Kö-
ken, bunu bir başlangıç ol-
duğunu ifade ederek daha 
sonra bu sayının artması 
için gerekenin yapılacağını 
bildirdi.

Bizim Ahıska dergisi, 
Posof Kaymakamı Sayın 
Köken’i bu örnek davranı-
şından dolayı tebrik eder.

Yaşar’ın anne ve babası 
Posof kaymakamıyla.
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Türkiye Diyanet Vakfı, ata yurtlarına dönen Ahıska 
Türklerine kurban bağışı yaptı.

YILLAR SONRA  AHISKA’DA CUMA NAMAZI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN AHISKA’YA 50 KURBAN
Ahıska’ya dönerek hayata vatanda devam eden 

kardeşlerimizi Diyanet Vakfı yalnız bırakmadı.
Posof ilçe Müftüsü Şükrü Küçük başkanlığındaki 

bir heyet, Ahıska’ya giderek incelemelerde bulundu, 
aileleri evlerinde ziyaret etti. Onlara, Kurban Bayramı 
münasebetiyle burada bir kurban kampanyası düzen-
leneceğini söyledi.

Posof Müftüsü ve beraberindeki heyet, Ahıska’da 
faaliyet gösteren dernek temsilcileriyle de görüştü. 
Hep birlikte Ahıska hayvan pazarına gidildi. Heyet, 
burada kurban olarak kesilecek hayvanların fiyatları 
hakkında bilgi aldı. Piyasa yoklaması yapıldı. Bu ince-
leme sonucunda 50 adet kurban hissesi satın alındı.

Kurban bayramının birinci günü yine Diyanet Vakfı 
kontrolünde kesilecek kurbanlar Ahıskalılara emanet 
olarak teslim edildi.

Halil İbrahim Ataman - Posof

Yüzyıllardan beri Müslüman Türk ahalini yaşadığı 
ve ezanları semalara seslenen Ahıska, 1944 sürgü-
nüyle karanlığa gömüldü. Camiler ya kapatıldı, ya 
yıkıldı, ya da samanlık olarak kullanıldı. 

65 seneden beri azan okunmayan ve cemaati 
sürgün edilmiş olan Ahıska’da artık cemaat var ve 
Cuma namazı kılınıyor.

Sürgünden dönen bir kısım Ahıskalı kardeşleri-
miz, şimdilik cuma namazlarını bir evin salonunda 

kılıyorlar. Cemaat top-
lanıncaya kadar hoca 
Kur’an okuyor ve vaaz 
ediyor. Namaz vaktinin 
gelmesiyle içeride ezan 
okunuyor. Normal ev sa-
lonu olduğu için minberi 
yok. İmam hutbeyi ayakta 
okuyor.

Namaz sonrasında 
herkesin mutlu olduğu 
gözlerinden okunuyor. 
Zira yıllar sonra da olsa, 
Müslüman Türk olarak 
ata yurtlarına dönmenin 
huzurunu yaşıyorlar.

Kiliselerin faal olduğu 
Ahıska’da tarihî Ahmediye 
Camii müze olarak kulla-
nılırken çevre köylerdeki 
camilerden yıkılmamış 
olanlar da samanlık ola-
rak kullanılmaktadır! 

Ahıskalılar, yıllarca sürgün yaşamalarına rağmen 
hâlâ umutlarını yitirmemişler ve Allah’ın her şeye 
kadir olduğuna inanıyorlar. Bir gün o camilerde de 
namaz kılacağız diyerek yarınlara umutla bakıyorlar. 

Ahıska’da faaliyet gösteren Mesket Türkleri Der-
neği Başkanı Hasanbey Müseddinoğlu, “Şimdilik 

vatana 50 aile geldi. İleride çoğaldığımızda hükü-

metimizden cami talebimiz olacaktır.” dedi. 
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