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“Neşriyatı olmayan bir dava yürümez!” sözü ne 
kadar doğru. 

Millî davamıza sahip çıkmak, ilgili makamlara du-
yurmak, varlığımızı göstermek ve sesimizi duyurmak 
için neşriyatımız olmalıdır. Medyası olmayan toplu-
luklar unutulup gitmeye mahkûmdur. Bugün dünya-
mızda nice mazlum topluluklar var ki adını duymamı-
şız, varlığını dahi bilmiyoruz. Bu durumda olmaları-
nın sebebi de kendi kimliklerini ve seslerini duyurma-
mış olmalarıdır. 

Biz Ahıskalılar, bu konuda çok imkânlara sahip ol-
masak da sesimizi bütün dünyaya duyuran ve dava-
mızı savunan bir dergimiz var.

Dergimiz Bizim Ahıska, her sayısında sesimizi 
ve kimliğimizi ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya duyur-
maktadır. Tarihimizi, geçmişte yaşadığımız zorlukla-
rı ve bugünkü hayatımızı nesilden nesile aktarmak-
tadır. Dergi, yaşlılarımızın sürgün hatıralarının, unu-
tulup gitmemesi için her sayısında farklı insanlardan 
derlenen yazılarla her eve taşıyor. Kültürümüzü, örf 

ve âdetlerimizi, yemeklerimizi, dilimizi ve unutulmaya 
yüz tutmuş değerlerimizi tanıtıyor.

Dergimiz Bizim Ahıska, yayına başladığı günden 
bügüne kadar başarılı yayın hayatıyla yola devam et-
mektedir. Sayıdan sayıya dergimizin okuyucu kitle-
si de artmaktadır. Dergimiz, bugün ABD, Rusya, Al-
manya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgı-
zistan, Kazakistan ve Türkiye’de yaşayan Ahıskalı 
hemşehrilerimize ulaşmaktadır. Her sayısı, dünyanın 
dört bir yanında yaşayan Ahıskalı hemşehrilerimiz ta-
rafından büyük bir merakla ve zevkle okunmakta ve 
yolu gözlenmektedir.

Bizim Ahıska ile ilgili Bişkek’teki okuyucularımızın 
görüşlerini sorduk. Bakınız değerli okuyucularımız 
dergimiz hakkında neler düşünüyorlar. İşte sorula-
rımız ve cevapları:

Murafaddin SAKİMOV
Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı
Sayın başkanım, bildiğiniz gibi Bizim Ahıska dergisi 
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2004 yılından beri başarılı bir şekilde yayın hayatına de-
vam ediyor ve bugün Ahıska Türklerinin yaşadığı bütün 
ülkelere ulaşıyor. Her sayısında başarıdan başarıya ko-
şan dergimiz hakkında sizin duygu ve düşünceleriniz ne-
lerdir?

Dergimizi, muhtevasıyla, elde aldığı konularla ve 
yayın kuruluyla çok başarılı ve mükemmel buluyo-
rum. Bizim Ahıska, Ahıska Türklerine ait en önem-
li, etkili ve güvenilir yayın organıdır. Her sayısında 
bütün dünyadaki Ahıska Türkleriyle ilgili haberlere 
yer veriliyor. Bu sayede gerek ABD’de gerekse de 
Gürcistan’da neler olup bittiğini öğreniyoruz. Dergi-
miz sayesinde problemlerimiz gündeme getirildikçe, 
sorunlarımız farklı kalemlerde ele alındıkça çözümü 
kolaylaşıyor. Ahıska Türklerinin sorunlarını gündeme 
getirmeleri ve etkili olabilmeleri için güvenilir yayın or-
ganlarına ihtiyaçları vardır. Bizim Ahıska dergisi bu 
konuda yegâne organdır.

Sizce Bizim Ahıska dergisi Ahıska Türklerinin tarihi-
ni ve kültürünü tanıtmada ne gibi önemli rol oynuyor?

Bu konuda dergimiz çok büyük rol oynuyor. Ma-
alesef Ahıska Türkleri bu tür yayınlara yeni başladı, 
eğer daha erken başlanılmış olsaydı belki her şey 
daha başka olurdu. Çünkü en büyük tarih kaynak-
larımız olan yaşlılarımız, bir bir aramızdan ayrılıyorlar 
ve maalesef onların gördükleri ve bildikleri yazılmı-
yor. Bizim Ahıska dergisi, şahit olduğum kadarıyla 
her sayısında büyüklerimizin sürgün hatıralarına yer 
veriyor ve bu bizim tarihimiz içi çok önemli kaynaktır. 
Zaten yaşlılarımızın gördükleri ve bildikleri anlatılsa 
bir destan yazılır. Yaşadıklarımızın en büyük şahitleri 
büyüklerimiz olduğu için onların anlattıkları tarihimiz 
açısından çok önemlidir. Diğer taraftan da tarihimi-
zin yazılması gençlerimiz açısından çok önemli. Ma-
alesef gençlerimiz olsun büyüklerimiz olsun çoğu ta-
rihimizi bilmiyor. Meselâ Kırgızistan açısından bakıl-
dığında tarih konusunda çok büyük bilgi eksikliğimiz 
var. Dergimizde herkese hitap eden etkili bir dilde ya-
zılıyor. Bu dergi, çeşitli yazılarla gerek tarihimizi ge-
rekse de kültürümzü tanıtmada önemli rol oynuyor.

Bildiğiniz gibi Ahıskalılar arsında okuyan insanı-
mız az, bu tür yayın organlarımıza da pek fazla sahip 
çıkmıyorlar. Sizce okuyucu sayısını nasıl arttırabiliriz?

Okuyan insanımızın az olasından ziyade, köyler-
de dergiyi bilmeyen insanımız çok. Bugün özellikle 
okumaya hevesli gençlerimiz yetişiyor, mutlaka oku-
yacaklarına ve önem vereceklerine eminim. Bunun 
için derginin baskı sayısını arttırmak gerekiyor. Eğer 

ki her sayısında daha fazla sayıda dergi giderse ülke-
lere okuyucu sayısının da artacağından eminim. Fa-
kat halkımızın hem dergiye destek vermeleri hem de 
bilgi edinmeleri için mutlaka abone olmaları lâzım. 
Genellikle halkımızın çoğunun durumu iyi, abone ola-
rak dergiye büyük katkı sağlamış olurlar.

Abone olma konusunda Kırgızistan için ben elim-
den geleni yapacağım. Her ay sonunda köy büyük-
leriyle yaptığımız yönetim kurulu toplantımız var, top-
lantıda bu konuyu dile getirip köylerden yardımcı ol-
malarını isteyeceğim. İnşallah bu yolla biraz olsun 
katkıda bulunacağız. Ancak bu yolla okuyucu sayı-
sını arttırabiliriz.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir öneme sahip 
olan Bizim Ahıska dergisinin başarılı bir şekilde yayına 
devam etmesi için sizin tavsiye ve dilekleriniz nelerdir?

Bu dergi, varlığımızı duyurabilmemiz açısından 
çok önemli. Bu yüzden her sayısının daha fazla eve 
girebilmesi ve daha çok insan tarafından okunabil-
mesi için destek çıkmamız gerekiyor. Eğer okuyu-
cu sayısında artış olursa dergi, daha çok başarılara 
imza atacak. Bu yüzden ilk sırada derginin tanıtımı ve 
maddî alt yapının güçlendirilmesi gerekiyor.

Dileğim bu derginin başarıyla yola devam etmesi 
ve daha çok insan tarafından desteklenmesi. Sesimiz 
olan bu dergiye hepimizin ihtiyacı var. Emeği geçen-
lere en samimi dileklerimle teşekkür ediyorum.

Nezir ALİEV/Anadolu Ajansı Muhabiri
Bir gazeteci olarak Bizim Ahıska dergisini nasıl 

buluyorsunuz?
Ahıskalı Türklerin sürgününü ve hayatını konu edi-

nen bütün basın yayın organlarını takip ederim. Gaze-
tede çıkan haberleri, dergilerde işlenen konularla inter-
nette yer alan yorumları okur ve değerlendiririm. Ahıs-
kalı Türklerin hayat dramlarını ve edebiyatını işleyen Bi-
zim Ahıska dergisini ailece okuyoruz. Dergiyi başarılı 
buluyoruz. Ben de her sayıyı arşivliyorum. Bizim Ahıs-
ka dergisinin her sayısında yeni şeyler buluyoruz. Ahıs-
kalı olarak bu tür yayınları eleştirmeye hakkım yok. Hat-
ta hakkımız yok. Çünkü uzun yıllardan beri bunun ek-
sikiliğini çektik. Ne dergimiz, ne radyomuz, ne gazete-
miz vardı. Sesimizi duyuracak hiçbir araca sahip değil-
dik. Bu eksikliğimizi bugün fark etmek mümkündür. Bu 
nedenle derginin faaliyetlerini başarılı bulmaktan ziya-
de mükemmel olarak nitelendiriyorum. Ayrıca dergini-
zin kapağındaki özel seçilmiş resimleri, iç sayfalardaki 
düzgün ve etkili başlıkların atılması yanısıra dikkat çe-
kici dizayn üslûbunu da beğeniyorum. 
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Bir milletin tanınmasında sizce 
medyanın rolü nedir?

Bugün iletişim ve bilgi çağında 
yaşıyoruz. Ahıskalıların en büyük 
eksiği, medya tarafından tam anla-
mıyla destek görmemesi ve anlatıl-
maması. Gündeme gelirsek eğer, 
bir zamanlar Ahıska’dan sürgün 
edilen Türkler bir bakarsınız vata-
nına kavuşur. Bir milletin tanınma-
sından ziyade bir halkın davasında 
basının rölü daima büyük olmuştur. 
Ahıskalılar buna bugün ihtiyaç du-
yuyor. Bize destek veren medyaya 
ihtiyacımız var. Bizlere yol göstere-
cek medyanın arkasında olmak is-
tiyoruz. Bizim çok sorunumuz var. 
Bu sorunların basında tartışıla tartı-
şıla çözüleceğine inanıyorum. Her 
bir Ahıskalı, üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bu in-
sanlarımız, Osmanlı Türkü olduğunu, Osmanlı döne-
minde Osmanlı topraklarında yaşadığını ve bir Anka-
ralı Türk’ten farkının olmadığını bilmelidirler. Sovyet-
ler Birliği döneminde dilini, ge-
leneklerini ve kimliklerini unut-
madılar; hâlâ bulundukları ül-
kelerde Türklüğünü koruyarak 
yaşamaktadırlar. Bu saydık-
larım, bizi diğerlerinden fark-
lı kılan unsurlardır ve bizim gu-
rurumuzdur. Bugün bizi ya-
zan ve anlatan medya, bu ha-
kikatlerimizi göz önünde bu-
lundurmalıdır. Ayrıca, Sovyet-
lerden sonra yetişen yeni nes-
lin sesine kulak vermelidir. Gençlerimizin yazılarına 
ve düşüncelerine yer veren Bizim Ahıska dergisi-
ne minnettarım. İnanıyorum ki gençlerimizin dergiye 
kattığı fikir ve yorumlar Ahıska Türkleri davası için 
önemli olacaktır. Ahıska adını tanıtan Bizim Ahıska 
dergisine başarılarının devamını diliyorum. Bu dergi-
nin, Ahıskalı Türklerin acı tarihini aydınlatarak yeni-
den yazdığına inanıyorum. Emeği geçen herkese te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Emekli Albay İsmail SOYGENİŞ/Uluslararası 
Atatürk Alatov Üniversitesi (UAAÜ) Öğretim Gö-
revlisi

Sayın Soygeniş, siz Ahıska Türklerini yakından ta-
nıyorsunuz. Zannediyorum Bizim Ahıska dergisini de 

takip ediyorsunuz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Bu yoğunluğun içerisinde derginizi okuma fırsatı 

buluyorum ve çok beğeniyorum. Genel içeriği itibarıy-
la gayet doyurucu, güzel çalışmaların yapıldığı yerler 
belli, özellikle Dışişleri Bakanıyla yapılan röportaj, der-
giye yeni bir boyut kazandırmış. Böyle önemli bir der-

gi daha nasıl etkili hale getirilir, o da 
düşünülmelidir. Tabii, derginin içe-
riğinin yanında dışarıya ulaştırılması 
da çok önemli; daha çok insan ta-
rafından okunmalı ve daha çok ül-
keye ulaştırılmalıdır. Diğer yandan 
siyaset adamlarından, entelektü-
el kişilerden demeçler alabilirsiniz. 
Çünkü onların düşünceleri hem so-
runlarınız açısından önemli, hem 
vatana dönüş konusunda da dergi-

yi zenginleştirir. Bir de derginin Rusça ve İngilizce de 
yayınlanması önemli derecede okuyucu kitlesini art-
tıracaktır.

Ahıskalılar açısından bakarsak?
Neşriyat, bir milletin gözü kulağıdır ve Ahıska 

Türklerinin problemlerine, çektikleri acılara ve geç-
mişten bugüne kadar yaşadıklarına açılan pencere-
dir. Burada çıkan yazıları ve bilgileri başka yerden 
okumak çoğu insan için mümkün değil. Sizin ama-
cınız çok geniş, dünya çapında kamuoyuna ulaşmak 
ve onların dikkatini çekmek olduğu için bu tür yayın-
ların önemi başkadır. 

Hocam, Ahıska Türkleri meselesinin dünyaya  

Derginin faaliyetlerini 
başarılı bulmaktan 

ziyade mükemmel olarak 
nitelendiriyorum. Bu 

derginin, Ahıskalı Türklerin 
acı tarihini aydınlatarak 

yeniden yazdığına 
inanıyorum. 

İsmail Soygeniş.
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duyurulması yolunda Bizim Ahıska dergisi örneğin-
de olduğu gibi daha etkili çalışmak için ne yapmalı? 

Tabii şimdi her şey paraya bağlı. Paranız ve gü-
cünüz varsa sesinizi duyurabilirsiniz. Mesela bugün 
bir avuç Ermeni’nin kıyameti koparmasının arkasın-
da, davasında haklılığını savunmasından ziyade eko-
nomik gücünü şantaj olarak kullanmasıdır. Bu dar 
görüşlü bir yaklaşım, ama maalesef bugün çağdaş 
dediğimiz dünya, böyle şantaj ekonomisi karşısında 
boyun eğip bu tür gelişmelere yol veriyor. Acı olan 
gerçek ise, arşivleri açalım diyen Türkiye’nin karşısı-
na hayır açmayalım diyen bazı batı ülkeleri çıkıyor. 
Dünya, bugün paraya kul ve boyun eğer oldu. Ahıs-
ka Türklerinin sesini neden kimse duymuyor? Çünkü 
davasında haklı olduğu halde ekonomik gücü yok! 
Bu sebepledir ki sesini duyuracak medya organları 
da yok. Bu yüzden sizin gibi gençlerin okuyup, bir an 
evvel büyük şirketler kurması, dünya çapında ticaret 
yapması ve bunun içerisinden davasına yardımcı ola-
cak kaynakları aktarması lâzım. Ayrıca örgütlü bir şe-
kilde, birlik ve beraberlik içerisinde, fitne fesada düş-
meden, kardeşçe davanıza sahip çıkacak imkânları 
yaratmanız gerekiyor.

Mevlude GUSEYNOVA/UAAÜ Öğretim Görevlisi
Bizim Ahıska’yı takip eden biri olarak dergiyle ilgi-

li düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Bildiğimiz gibi Bizim Ahıska dergisi, dünyaya 

açık bir dergidir. Sadece bir Ahıskalı değil, Türkçe bi-
len ve anlayan bütün milletlerde okuyup faydalana-
bilir bu dergiden. İçinde herkesin yararlanabileceği 
şeyler var. Bizim Ahıska dergisinin amacı da Ahıska-
yı ve Ahıskalıları bütün dünyaya tanıtmaktır. Bu dergi-
nin en önemli özelliklerinden biri de Ahıskalıların sa-
dece tarihini değil, kültürünü, gelenek ve görenekle-
rini, edebiyatını, Ahıskalılara ait eserleri incelemekte-
dir. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar zaten. 
Ahıskalılar hep gözyaşlarıyla ve acı tarihiyle tanındı 
fakat kültürümüz ve değerlerimiz tanıtılmadı. Bizim 
Ahıska dergisi, bu konuda çok önemli bir iş yapıyor. 
Her sayısında tarihten kültüre, edebiyattan oyunlara 
kadar faydalı bilgiler okuyoruz.

Sizce bu dergi, Ahıska Türklerinin davasını yürüt-
mede ne gibi önemli rol oynuyor?

Bu konuda derginin ismi bile “Bizim Ahıska” 
olması çok önem arz etmektedir. Ahıska bölge-
si, Osmanlı döneminde 1829’da imzalanan Edir-
ne Antlaşmasıyla Ruslara verilince “Ahıska” ismi-
ni maalesef kaybetmiştir. Bölge daha çok Ruslaş-

tırılmış ve Hristiyanlaştırılmıştır. Bu sebeple bugün, 
özellikle batıda Ahıska ismini bilmiyorlar. Böyle bir 
zamanda “Ahıska” ismini taşıyan bir dergiye sahip 
olmak gerçekten davamız adına çok önemlidir. 
Dünyanın dört bir yanına giden bir dergi Ahıska is-
mini yayıyor. “Bizim Ahıska” olunca bilmeyen ya-
bancılar Ahıska’nın ne olduğunu araştırmaya baş-
lıyor ve daha sonra anlıyor ki “Ahıska” bir zaman-
lar koskoca bir kültür ve medeniyet merkeziymiş. 
Böyle olunca da insanlar, Ahıskalıları tanıyor ve 
problemlerini araştırmaya başlıyorlar. Bu sebeple 
Bizim Ahıska dergisi, Ahıska Türklerinin davasını 
tanıtmada çok önemli bir rol üstleniyor.

Tahmina GAMİDOVA/UAAÜ Öğrencisi
Genç bir okuyucu olarak Bizim Ahıska dergisiyle 

ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Bizim Ahıska dergisi, çok önemli yayın organı-

mız olmakla beraber bütün dünyadaki Ahıskalıları bir-
leştiren bir dergidir. Her ülkedeki Ahıska Türkleriyle 
ilgili bilgi alabiliyoruz, haberler okuyoruz, fotoğrafla-
rını görebiliyoruz. Bu dergi, herkese hitap eden bir 
dergi olduğu için her sayısını merakla bekliyoruz. Bi-
zim Ahıska dergisinden tarihimizi öğrenmekle kalmı-
yor, kültürümüzü, folklorumuzu ve edebiyatımızı öğ-
reniyoruz. Bugün maalesef Ahıskalılar bu dergi kadar 
önemli bir yayın organına sahip değiller. Başka der-
giler ve gazeteler de var ama hiçbiri bu dergi kadar 
muhtevalı, kaliteli ve güvenilir değil. 

Bunlardan başka dergide neleri görmek istersiniz?
Dergi, işlediği konularla gerçekten okuyucuların ilgi-

sini toplamaktadır. Her sayısında çeşit çeşit bilgi alabile-
ceğimiz konulara rastlıyoruz. Fakat Ahıska tarihi ve kül-
türü o kadar zengin ki, bu konularda daha çok çalışmalar 
yapılabilir. Ayrıca ev hanımlarının yararlanması için, der-
ginin her sayısında Ahıska yemeklerinin tarifleri veya el 
işlemeleri verilebilir. Hanımlarımız, kızlarımız bu tür şey-
leri ilgiyle okuyacak hem de bilgilenmiş olacaklar. Der-
gide zaman zaman gördüğümüz yetişmiş insanlarımız-
la ilgili yazılara günümüzde Ahıskalı sporcularımız, şar-
kıcılarımız ve yetenekli gençlerimiz de tanıtılabilir. Sonra 
trajik olaylar değil de şimdiki durumumuz, kazançlarımız 
ve başarılarımızdan da bahsetmeliyiz. Ahıska Türklerinin 
hep güçsüz taraflarını gösteriyorlar; insanlar bizleri hep 
gözyaşlarıyla hatırlıyor. Aslına bakılırsa bizler çok güçlü-
yüz, onca acılara rağmen dilimizi, dinimizi, kültürümü-
zü ve benliğimizi koruduk. Bu yüzden, yarınımızın daha 
da umutlu olması için kendimizi hep güçlü taraftan gös-
termeliyiz ve elde ettiğimiz şeyleri insanlara tanıtmalıyız.
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