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Selçuklu Fethinin 930. Yıldönümü münasebetiyle:

POSOF-KOL ZAFERİ
PARLAK ŞENLİKLERLE KUTLANDI

Yusuf URAMALI
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osof yaylaları, 24 Haziran 2010 tarihinde kolay kolay unutulmayacak bir gün
yaşadı.
Başta Posof Kaymakamlığı ve ilçe resmî kurumları olmak üzere çevre köylerin ahalisi, sıcak
ve cömert misafirperverlikle Ardahan Valisi, Emniyet Müdürü, Rektör, Çıldır ve Damal kaymakamlarını ağırladı. Erzurum Yakutiye Belediyesinin Mehteran Bölüğü, bu yaylalarda tarihin şanlı nal seslerini terennüm ettirdi.
Genç ihtiyar, kadın erkek bütün Posofluların
yediden yetmişe ve bütün varlığıyla iştirak ettiği
bu şenlik, Selçuklu ordusunun 24 Haziran 1080
tarihinde bu yaylalarda kazandığı parlak zaferin
930. yıldönümünü anmak üzere düzenlenmişti.
Törenler başlamadan önce Kol Kalesi büyük
bir ayyıldızlı bayrakla süslenmiş, çevre köylerin
mahallî yemek sofralarını misafirlere açan çadırları yerlerini almıştı.
Bir zamanlar Posof yaylalarında bütün köylerin katıldığı seyranlar ne yazık ki tarihe karıştı. Yeni nesiller o seyranları görmedi. Şimdi Kol
Kalesi önünde yapılan bu zafer şenliği, Posoflulara yeni bir seyran şenliği yaşattı. Hem de tarihî
bir günü de anarak…
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Halk bütün köylerden dalga dalga geliyordu.
Mülkî ve askerî erkânın gelmesiyle İstiklâl
Marşının nağmeleri Ulgar ve zafer yeri olan Arsıyan dağlarının zirvelerinde sadalandı.
Posof Kaymakamı Muammer Köken, 24
Haziran-Kol Zaferi Anma Günü üzerine anlamlı
bir konuşma yaptı. Özetle şunları söyledi:
“Yıldızlara komşu huzur beldesi, saklı cennet
Posof’a hoş geldiniz.
Posof, tarihimizde, Türk kafilelerinin Kafkasya’dan Anadolu’ya aktığı çok önemli bir geçiş
kapısıdır. Kapalı bir dönemin sona ermesinden
itibaren bugün de eski konumuna kavuşmuş olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Posof, aynı
zamanda, ötede kalma talihsizliğine uğrayan
Ahıska kültürünün Anadolu yakasındaki parçasıdır.
Posof, derin vadileri, yüksek yaylaları, yemyeşil yamaçlarıyla dört mevsim yeşil kalan, çiçeği solmayan, eski karların yerine yeni karların
yağdığı, bulutlarla oynaşan zirvelerin yurdudur.
Dağı, deresi, yaylası, balı, 700 kadar çeşit çiçeği, adım başı kaynayan pınarlarıyla eşsiz bir tabiat harikasıdır.
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Kaymakam Muammer Köken.

Bugün tarihî hatıralarla şanlı geçmişimizi
daha şanlı yarınlara taşımanın gerektiğine yürekten inanıyoruz. Kol Zaferi’nin 930. Yıldönümü
münasebetiyle hazırladığımız bu programın temel amacı da budur.
Bastığımız bu toprakların değerini biliyoruz ve
bu bilinçle yaşatacağız.
Bütün kuzeydoğu Anadolu illerinin fethine vesile olan Kol Zaferi ile ilgili olarak sunduğumuz
20 sayfalık bir kitapçık hazırladık. Böylece tarihe
not düşmüş olduk.
Çok değerli misafirler ve sevgili Posoflu hemşehrilerim, “Muteber insan odur ki bırakmalı
eser; eser bırakmayanın yerinde yeller eser.”
demişler. Biz milletimizi seviyoruz. “İnsanı yaşat
ki devlet yaşasın.” düsturuna da gönülden bağlıyız. Bu inançla Türk istiklâlini ve istikbalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek azim ve kararındayız.
Kol Zaferi, tarihin Türk milletine ve Posof’a
şanlı bir armağanıdır. Bu armağanı, unutmamak, her vesileyle yeni nesillere devretmek hepimizin görevidir.
Şavşat-Posof yolu, bu zaferin kazanıldığı 1080
yılında, aynı zamanda ordumuzun geçiş yoluydu. Bu yolun, yakın bir gelecekte yeniden işleyeceğine inanıyorum.
Bu toprakların Türk yurdu olmasını sağlayan Alparslan’ı, oğlu Melikşah’ı ve Başbuğ Emir
Ahmed Beyi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu
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duygularla anma programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür eder toyunuzun kutlu olmasını dilerim.”
Ardahan Valisi Mustafa Tekmen’in
kısa bir selamlama konuşmasından sonra Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Varol ve Gazi Üniversitesinden Yunus Zeyrek, birer konuşma yaptılar.
Suat Varol, konuşmasında, Selçuklu fetihlerinin Anadolu’ya yönelmesi üzerinde durdu. Zeyrek de 1064
yılından itibaren Alparslan ve oğlu
Melikşah’ın bu bölgedeki fetihleri,
münhasıran 24 Haziran 1080 Zaferi üzerine bir konuşma yaptı.
Zeyrek konuşmasında özetle
şunları ifade etti:
“Bugün, uğrunda ölenlerin bize vatan yaparak armağan ettikleri bu mukaddes topraklar
üzerinde, destanı yazılmamış bir zaferi hatırlamak ve hatırlatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1071-Malazgirt Zaferi’yle Anadolu fetihleri başlamış; 1075’te İznik alınarak Anadolu Selçuklu Devleti’nin temeli atılmıştır. Fakat 1080 yılına gelindiğinde hâlâ Erzurum’da Bizans Valisi
oturmaktaydı. Selçuklu ordusu, 24 Haziran 1080
tarihinde Posof Kol yaylalarında savaştığı GürcüBizans birleşik ordusunu yenerek bugünkü Kuzeydoğu Anadolu illerimizle Acara’yı Selçuklu ülkesine katmıştır. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihî macerasını bilmeli ve yeni nesillere de
bildirmeliyiz. Zira sahte tarihler yazarak ecdat
toprakları üzerinde hak iddia edenler dün vardı, bugün var, yarın da olacaktır. Hamaset duygusu bir milletin can suyudur. Maalesef bu duyguyu anlayacak seviyede olmayan bazıları, bizim millî duygularımızı da anlamayacaklardır. Bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hâlbuki ileri medenî milletler, bu tür tarihî hatıralarını edebiyat, resim, musıki, heykel ve diğer güzel sanatlarla ebedîleştirmişlerdir. Biz de o günlerin özlemini duyuyoruz. Unutmayalım ki, kahramanlarını
unutan bir millet ebedî yaşayamaz. O hâlde en
kısa zamanda bu dağlarda bir Kol Zaferi Abidesi
dikilmelidir. Devlete ve millete kafa tutanları putlaştırma hastalığının yaygın olduğu günümüzde,
bu kutlama programı ayrı bir anlam kazanmaktadır. Bize bu kutlu günü armağan eden Selçuklu

Yaz 2010

Bizim AHISKA
Sultanı Melikşah ve onun Başbuğu Emîr Ahmed
ile bu dağlarda bu sancakla at koşturan yiğitleri
minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle, hemşehrilerimizle birlikte burada toplanmamıza vesile olan Posof Kaymakamı Muammer Köken Beye de teşekkürler ederim.”
Erzurum Yakutiye Belediyesi Mehteran
Bölüğü yerini aldı. Herkes nefesini kesmişti. Posof, ilk defa Mehter Takımını karşısında görüyor
ve mehter marşlarını coşkuyla dinliyordu.
Halkın içinden iki vatandaş kahramanlık şiirleri okudu. Posoflu merhum Âşık Müdamî’nin
oğlu Arif Hikmet sazıyla bir koçaklama söyledi.
Yine Müdamî’nin diğer oğlu Halil İbrahim Ataman, öğrencileriyle bir uzak doğu sporları gösterisi sundu.
Eskiden Posof’ta at sporları çok ünlüydü.
Muhtelif yarışlar yapılır, istisnasız bütün düğünlerde kız köyünden oğlan köyüne atlar papağa
sürülürdü. Traktör ve köy minibüslerinin çoğalması ve diğer taraftan hayvancılığın sadece sığırcılığa dönüşmesi at cinsinin adeta sona ermesine yol açtı. Ama ne görelim, bu zafer şenliğinde,
aralarında bir de genç hanımın bulunduğu kalabalık atlılar grubu heyecanı zirveye taşıdı.
Davullar zurnalar Posof folklorunun en güzel
oyun havalarını çalıyordu. Protokolde yer alan
zevat halkla birlikte halaya girdi.
Kol, Aşıkzülali, Aşıküzeyir, Baykent, Akballı
ve Kaleönü köylülerinin bin bir nimetle müzeyyen çadırları, misafirleri ağırladı. Aziz hemşehrilerimiz neler hazırlamamışlardı ki: Baklava, börek, kete, katmer, bişi, mafiş, lokum, pilav, pasta, sacetmeği, dolma, sarma, cadi, hınkal, sinor, bal, pekmez, reçel, kaymak,
ayran…
Harap haldeki Kol Kalesinin zirvesine çıkıldı. Buradan dört bir yana bakıldı, seyran edildi. Karşıda karlı yamaçları ve bütün heybetiyle Arsıyan Dağları
sıralanıyor, diğer yanda kurumlu duruşuyla Ulgar Dağı bizi seyrediyordu.
Zafer şenliği sona erdikten sonra Posof ilçe merkezine gelen Mehteran Bölüğü, Alparslan Caddesinde bir konser
verdi. Halk, balkonlardan el sallıyor, alkışlıyor veya fotoğraf çekerek bu tarihî
günü geleceğe armağan ediyordu.

İlçedeki konserden sonra Mehtercileri bir
pastanede ağırlayan Posof Kaymakamı Köken,
misafirlere dondurmalı baklava ısmarladı. Mehteran Bölüğü, Türkgözü sınır kapısını da ziyaret
ettikten sonra Posof’tan ayrıldı.
24 Haziran 2010 günü, Posof vadisinde ilk defa bu kadar yüksek seviyede iştirak
ve bilhassa bütün köylerin ortak çaba, gayret ve heyecanıyla kutlandı diyebiliriz. Özelde Posof’un ve genelde yurdumuzun kültür
hayatına çok anlamlı bir renk katan bu kutlamanın sonraki yıllarda daha parlak bir şekilde
kutlanmasını diliyoruz. Ardaha Valisinin gönülsüzlüğüne ve şenliğe katılmaktan başka
hiçbir desteği olmamasına rağmen bu güzel
güne bütün gayretiyle hayatiyet kazandıran
Posof’un genç ve idealist Kaymakamı Muammer Köken ile onun şahsında bütün ilçe kurumlarını ve köy muhtarlarını gönülden tebrik
ediyoruz.
Çok güzel bir örnek teşkil eden Posof Kol
Zaferi kutlamalarının diğer mülkî erkân nazarında bir numune olacağını ümit ediyoruz. Bütün mülkî idare mensuplarının bu tür konuları ihmal etmeden, hem tarihî hatıraları anma
hem de devlet-millet kaynaşmasını sağlamalarını temennî ediyoruz. Bu vesileyle Kaymakam
Muammer Köken’i tebrik etmek vicdanî bir vecibedir.
Kadını kızı, genci ihtiyarıyla bu zafer şenliğini
halk şenliği hâline getiren ve herkese, “Bu millet ölmez!” dedirten Aziz Posofluları da yürekten
selâmlıyoruz.

Yunus Zeyrek.
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