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Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir.
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1960 yılında Gürcistan’ın Borçalı bölgesinde Sarvan (bugün Marnaul) şehrinde dünyaya geldi. Bakü
Slavyan Üniversitesi Öğretim Üyesi
ve Azerbaycan Yazıcılar Birliği Üyesidir. Ahıska Türklerinin folklor ve
etnografyası üzerine çalışmaları var.
Sabircan Celil, Asif Hacılı ve Yunus Zeyrek/2005 Azerbaycan

Sayın Hacılı, siz dergimizi tanıyan ve bu
dergiye yazı yazan bir akademisyen olarak
Bizim Ahıska hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Sayın Yunus Hocanın manevî ve ilmî rehberliğinde neşrolunan Bizim Ahıska dergisini XX.
Yüzyılın yüzkarası olan bir faciayı, yani Sovyet
rejimi cinayetinin faciasını, bilhassa yaşayan,
millî ve insanî hukuklarından halen de mahrum olan Ahıskalı soydaşlarımızın sesini dünyaya duyuran değerli bir eser olarak görüyorum.
Bu derginin her bir sayısı, hakikaten bir eserdir.
Vatandan uzaklarda, gurbette kendi millî varlığını, Türklüğünü koruyup saklayan, vatan aşkıyla yaşayan ve vatan mücadelesi veren Türk soyunun, Ahıska Türklerinin manevî kahramanlığına hasrolunmuş eser! Dergiyi meydana getiren, yaşatan, neşredip yayınlayan kardeşlerimizin faaliyeti büyük saygıya lâyıktır.
Dergimizin bu takdirkâr ifadelerinize ve
memnuniyetinize mazhar olmasının asıl kaynağı nedir?
Dergi, fedakâr insanların zahmetiyle neşrolunuyor. Ahıskalıların muhtelif ülkelerde sürgün hayatı yaşadığı bir zamanda böyle bir der-
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gi yayımlamak kolay değil, çok çetindir. Farklı ölkelerde yaşayan insanlarla alâkalar kurmak,
malûmat toplamak, yazılar almak, bütün bunların, birkaç fedakâr insanın daimî çabasıyla esere dönüşmesi çetin meseledir. Ancak yayınla
meşgul olan sizler bu çetin işi şerefle ve yüksek
ilmî seviyeyle görüyorsunuz. Derginizden çok
memnunum. Ahıska Türklerinin tarihine, kültürüne, çağdaş durumuna, folkloruna ait yazıları
memnuniyetle okuyorum.
Dergimizin daha çok insan tarafından
okunması için neler yapmalıyız?
İnanıyorum ki, derginizi birçok insan okumak ister. Derginin daha çok insan tarafından
okunması, maarifçiliğe, vatan hakkında bilgilerin yayılmasına ve bu vesileyle vatan mücadelesine yardım edebilir. Derginin daha fazla insana
ulaşması ise benim fikrimce, yalnız sizlerle ilgili
değil; derginin birçok ülkelere ulaştırılması tabii
ki maddî imkânlarla ilgilidir. Buna göre de muhtelif ülkelerde yaşayan ziyalılar, varlıklı kişiler ve
Ahıska dernekleri, derginin yayılmasına yardım
edebilir. Ancak bundan sonra, bence, Ahıskalıların yaşadığı muhtelif ülkelerde derginin muhabirlerinin, irtibat bürosu veya derginin yayın
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kurulunda ülkeler üzre üyelerin, mesul şahısların olması da bu işe tesir edebilir.

Gençlerimizi yazı yazmaya teşvik etmek
için neler yapmalıyız?

Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri ile ilgili
çıkan yegâne periyodik ilmî bir dergi olarak
sorumluğumuz üzerine neler söylersiniz?

Muhtelif müsabakalar, lise ve üniversitelerde
okuyan öğrenciler arasında Ahıska kültürü konulu yazı yarışmaları yapılabilir. Böylece yazmaya teşvik etmeli ve bunlara dergide yer vermeli
diye düşünüyorum.

Ahıska Türklerinin vatan mücadelesi, Türklüğün şeref sahifelerindendir. Bolşevik Sovyet rejiminin insanlık dışı baskıları altında da bu mücadele edilmiştir. Şimdi de devam ediyor. Benim yirmi yıldan çok zamandır gezdiğim köylerde, şehirlerde, Azerbaycan’da, Kazakistan’da,
Gürcistan’da, Türkiye’de, Rusya’da, başka yerlerde karşılaştığım insanların yegâne hayat ideali, emeli, doğdukları vatana dönmek olduğunu
müşahede ettim. Bu mücadele yolunda sağlam
ruhlu, samimi her bir çalışma hayırlıdır. Bizim
Ahıska dergisinin de bu mücadelede kendine
mahsus bir yeri var. Lâkin Ahıska mücadelesine
koşulan bütün insanlar vatan yolunda birlikte olmalı, fikir birliği etmelidir. Çalışmaları koordineli
olmalı. Siyasetçi siyasetle, folklorcu folklorla, tarihçi tarihle, edebiyatçı edebiyatla meşgul olmalıdır. Ancak hepsinin yüksek idealı, vatan meselesi olmalıdır. Diğer mühim mesele, Ahıskalılar
arasında manevî birliğin korunması için muhtelif parçalanmalar önlenmelidir. Ahıskalılar tarih
boyunca birlik hâlinde olmuşlardır. Sürgün talihsizliğini de birlikte yaşamışlar ve bütün dünyada Ahıska Türkleri olarak tanınmışlardır. Bu
birlik korunmalıdır. Vatana dönüşün esas şartı
da bilhassa millî ve manevî birliktir. Bizim Ahıska dergisi bu prensibi sağlamlaştırmalı ve birleştirici rol oynamalıdır.
Dergimizde yer alan yazılar hakkında düşünceniz nedir?
Her dergi gibi Bizim Ahıska dergisinde çıkan yazılar da farklıdır. Ve bu, tabiidir. Buradaki
yazıların çoğunu beğenerek, zevkle okuyorum.
Bilhassa tarih, folklor, edebiyat ve kültüre ait yazıları daha merakla okuyorum.
Dergide yazı yazan genç kuşağı nasıl buluyorsunuz?
Ahıska Türklerinin çok istidatlı, birikimli ve
vatanperver gençleri var. Dergi sayfalarında
genç imzaları görmek beni mutlu ediyor. Dergide gençlerin yazılarında ilk sırada samimiyete
ve vatan sevgisine önem veriyorum.
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Okuyucu kitlemizi nasıl buluyorsunuz?
Derginin potansiyeli, daha çok okuyucu kütlesine sahip olmağa imkân vermektedir. Öyleyse okuyucu sayısını daha da çoğaltmalı.
Dergimizin yayın kurulu hakkında fikrinizi
öğrenebilir miyiz?
Derginin yayın kurulu değerli, yüksek seviyeli mütehassıslardan meydana gelmektedir. Ancak az önce de dediğim gibi muhtelif ülkelerden
temsilcileri de buna dâhil etmek gerekir.
Dergimizin geleceği konusunda neler söylersiniz?
Bir derginin geleceği yazar kadrosu ve okuyucu kütlesiyle ilgilidir. Tabii ki dergi, bundan
sonra da birleştirici, maarifçi seviyede olursa yaşayacak. Siyaset değişir, ancak millî manevî değerler ebedîdir. Bundan dolayıdır ki dergi, millî
ve manevî değerlere önem vermelidir. Ahıska
Türklerinin manevî âlemine, kültürüne, tarihine, folkloruna, edebiyatına, sanatına, âdetlerine
esas konusu olarak önem verilmelidir. Ahıskalıları birleştiren ve vatana bağlayan esas âmil, ortak maneviyat, millî birlik ruhudur. Tarihin acıları, talihin tecrübeleri, Ahıskalıların hepsini bir
toplum olarak daha da birleştirir. Dergi bütün
bunları korumağa hizmet etmelidir.

Bizim Ahıska’ya üye olunuz
Adresinize gelsin.
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