
Değerli Okuyucu,

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hareketli günlerin yaşan-
dığı sosyal ve siyasî bir ortamda, Bizim Ahıska’nın bahar sayısını 
takdim ediyoruz.

Bütün gayretimiz, sizlere daha güzel, daha dolgun ve zevk-
le okunacak bir dergi sunmak. Fazla iddialı olmamakla beraber 
bunu başardığımız kanaatindeyiz. 

Dergimize gösterilen teveccühün daha geniş bir okuyucu kit-
lesine yayılmasını arzu ediyoruz. Bazı hemşehrilerimizin samimî 
bir gayretle çaba gösterdiğini burada şükranla ifade etmeliyiz. 
Zira onlar, hem derginin yolunu gözlüyor hem de dergiyi başka 
hemşehrilere tanıtarak abone olmalarını sağlıyorlar. 

İstiyoruz ki ata dede yadigârı yurdumuz Ahıska’nın tarihî hatı-
raları yanında halkımızın kültürel değerlerini de yazıya aktaralım. 
Böylece büyük Türk kültürü atlasındaki yerimizi alalım. Bu husus-
ta herkes kendine düşen sorumluluğun idrakinde olmalı, üzerine 
düşeni yapmalıdır. 

Burada bir defa daha üzerinde durmak ve dikkatinizi çekmek 
istediğimiz husus, ESKİ FOTOĞRAFLAR’la ilgili çalışmamızdır. 
Bir süreden beri arka kapak içinde verdiğimiz bu tür fotoğraf der-
leme işini daha ciddî bir şekilde genişletmeye karar verdik.

Halkımızın eski hayatını günümüze taşımak istiyoruz. Bu-
nun için de evlerinizde eski çanta ve dosyaların içinde kalmış olan 
siyah-beyaz fotoğraflara ihtiyacımız var. Kimde böyle fotoğraf-
lar varsa ve bu fotoğrafları çok değerli buluyorsa, bunları, “Kim? 
Nerede? Ne zaman?” sorularının cevabıyla birlikte lütfen bizim-
le paylaşsın. 

Derginiz Bizim Ahıska, bu değerli fotoğraflar arasından seçme 
yaparak bir sergi hazırlayacaktır. Bunun bizim halkımızın tanıtı-
mı açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz.

Bu sayıda da, Ahıska ve Acara tarihine ışık tutan yazılar, bazı 
hatıra notları ile araştırma ve incelemeler sunuyoruz. 

Şu hususu da tekrar belirtmek isteriz: Ahıska ağzında sık kul-
lanılan hı (h/خ) sesini X, kaf (k/ق) sesini de Q harfleriyle karşılı-
yoruz.

Yaz sayımızda görüşmek dileği ile sizleri gönülden selâmlıyor, 
sağlık ve hoşluklar diliyoruz.

Yunus Zeyrek
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