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Derginiz Bizim Ahıska’nın yeni sayısını size 
büyük bir sevinç ve heyecanla takdim ediyoruz. 

Her sayımızın hazırlanıp okuyucuya sunul-
ması, ayrı bir sevinç kaynağıdır. Lakin halden 
şikâyet olur diye meşakkatinden bahsetmiyo-
ruz. Zira biz bu dertle bir hoşuz…

Bu sayımızın ayrı bir anlamanın olduğunu 
düşünüyoruz. Sayfalar karıştırıldığında bu far-
kın rahatlıkla anlaşılacağını zannediyoruz. Zira 
Bizim Ahıska, bu sayısıyla nitelikli bir Türkolo-
ji mecmuası hüviyetine kavuşmuştur.

Gürcistan’ın çıkardığı Vatana Dönüş 
Kanunu’nun arkasından Gürcistan’a giden bir 
hey’ette arkadaşımız Prof. Dr. İlyas Doğan da 
vardı. Doğan, dedelerinin vatanını ilk defa gör-
menin duygu ve intibalarını, aynı zamanda hu-
kukçu bilim adamı kafasıyla kaleme aldı.

Nusret Kopuzlu, Ahıskalı hemşehrilerimi-
zin maddî ve manevî desteğe ihtiyaç duydukları 
çok hassas bir zamanda, bir medya hovardalığı-
nı eleştirmektedir. 

Değerli Türkolog Prof. Dr. Yavuz Akpınar, 
Türk Dünyasının mârif/eğitim meş’alesi olan İs-
mail Gaspıralı’nın Kafkasya Seyahatleri, bu ara-
da Ahıska intibalarını dergimiz için hazırladı.

Ayfer Aksu’nun kaleme aldığı yazı, daha zi-
yade yeni okuyucunun Ahıska’yla ilgili bilgi 
edinmesine yardımcı olacak özelliğe sahiptir.

Geçen sayıda ABD’den bir röportajını oku-
duğunuz Elnara Muradova, bu sayı için de bir 
ninemizle konuştu. Orhan Uravelli’nin hazırla-
dığı Soçi-Adler mitinginin basındaki akisleri bu 
sayıda son buluyor.

Prof. Dr. Abbas Hacıyev’in dergimiz için 
hazırladığı yazı, 1930’lu yıllarda Ahıska’da bir 
kültür faaliyetini ele alması bakımından dikka-

Mektup

te değerdir. Yine “Terekeme Gürcistan’ı”ndan, 
Borçalı’dan yazan Dr. Fahri Valehoğlu, Ahıska-
Ahılkelek yöresinin tarihî halkı Terekemeleri 
anlatmaktadır.

TBMM, I. Dönem Batum Mebusu merhum 
Edip Dinç’in Atabeklerle ilgili değerlendirme-
leri ve 1921’de imzalanan Kars Antlaşması için 
yaptığı yolculuğun günlüğü, ilginizi çekecektir.

Sosyal ve siyasî tarihimizle ilgili çok önemli 
bir kaynak olan Ahıska Tahrir Defteri üzerine 
Gürcü bilim adamı S. Cikia’nın yazısı, ilk defa 
Türk okuyucusuna sunulmaktadır.

Ahıska Bölgesi araştırmalarının büyük üs-
tadı merhum Hocamız Prof. Dr. Kırzıoğlu’nun 
hiçbir yerde yayımlanmamış Çıldır notlarının 
bir bölümünü bu sayıda veriyoruz.

Afina Memmedli’nin kaleme aldığı “Çırpı-
nırdın Karadeniz”in değerli şâiri Ahmet Cevat 
hakkındaki yazı, gönüllerinizi Karadeniz gibi 
çırpındıracaktır. 

Ünal Kalaycı, Hasan Torun, Ülkü Önal ve 
Paşali Seferoğlu’nun bölgenin sosyal ve şifahî 
kültürüyle ilgili yazıları, şüphesiz ayrı ayrı de-
ğerlidir. 

Sizin de merak ve heyecanla okuyacağınızı 
umduğumuz, her biri ayrı bir değere sahip yazı-
ları takdimin zorluğunu ifade etmekten acizim. 
Bu cümleden, Bizim Ahıska’nın katettiği me-
safenin yükseklerde seyrettiğini söylemekten de 
kendimi alamıyorum. Bu arada web sayfamızın 
da yayında olduğunu hemen hatırlatmalıyım. 

Dergide imzası bulunan bütün yazarlarla, 
web sayfamızı hazırlayan idealist genç Ali Emre 
Asker’e teşekkür borçluyuz.

Dergimizin bahar sayısında buluşmak ümi-
diyle selâm ve dua.

Bizim Ahıska’dan
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