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BEYAZ İLE YEŞİL POSOF TA BULUŞTU

“Saklı Cennet Posof” bir güzelliğini daha sergiliyor. Mevsim gereği yağan kar, yeşil çimenlerle
kucaklaşınca ortaya seyre doyulmayan güzellikler
çıkıyor. Mevsimin Sonbahar olmasına rağmen yağan yağmurlar ve parıldayan güneşten dolayı çayırlar yeşilliklerini koruyor. Bu yeşillikler üzerine
yağan kar yine güneşin sıcağıyla eridiği için yeşillikler de parlamaya başlıyor ve büyüleyici görüntüler oluşuyor.
       
        Halil İbrahim Ataman-Posof

AHISKA’DA İSLÂMÎ HAYAT YAŞIYOR

Stalin döneminde 1944 yılında ata yurtlarından sürülen Ahıska Türkleri yıllarca zulüm ve işkence altında kaldılar ama asla Müslümanlığı terk etmediler. Yıllar sonrasında olsa da vatan hasreti çektikleri ve ata yurdu dedikleri Gürcistan’ın Ahıska vilayetine dönenler, aynı inançla
hayata devam ediyorlar. İbadet edecekleri camileri olmasa da dinî vecibelerini evlerinde yapıyorlar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’i sevgiyle anıyor ve
onun için Kur’an ve Mevlid okuyorlar. Aldığımız bilgilere
göre her aile sırayla kendi evlerinde toplanan hanımlarla
Kur’an ve Mevlid okuyarak dua ediyorlar.

AHISKA SÜRGÜNÜ GÜRCİSTAN’DA DA ANILDI
Zalim Stalin döneminde Türkiye sınırına yakın  Ahıska, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza, Bogdanovka
ve Acara bölgelerinden yapılan sürgünün 70. Yılında
Gürcistan’da da anıldı. Ahıska Üniversitesinde yapılan programda sürgünle ilgili bilgi verildi. Üniversite
Rektörü Merab Berizde ve Toleranti Derneği Başkanı
Tsira Meshişivili, yaptıkları konuşmalarda yapılan
bu sürgünün yanlış olduğu ifade edildi. Rektör Merab Beridze, konuşmasında, “Böyle faaliyetlerle Ahıska
ve çevresindeki Gürcü ve Ermenilere bu suçsuz yere sürülen halkı tanıtmak gerekir. Üniversiteye Ahıskalı öğrencileri almak, Ahıska valisi ve belediye başkanıyla yakından
irtibat kurmak, Ahıska’ya gelen ekiplerin öncelikle valiyi
ve belediyeyi ziyaret etmeleri çok önemlidir. Biz üniversite
olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ben araştırmalarım sonucu şu kanata vardım ki sizin halk çok iyi bir
halktır, bu toprakların asıl sahibi sizsiniz ve vatana
geri dönmeyi en çok siz hak ediyorsunuz.” Programa
katılan Moskova’daki Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit
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Aliyev de, “Böyle sıcak karşılanmamızdan dolayı çok
memnun oldum, teşekkür ederim. Büyüklerimiz, 70 senedir vatan uğrunda çabaladılar ve belli mesafe kat ettiler.
Şimdi bu görevi biz gençler üslendik. Umarım sizin bu
hoşgörünüzle bu zorlu dönemi beraber atlatırız ve ata yurdumuza döner, kardeşçe yaşarız.” dedi.
Halil İbrahim Ataman, Ahıska-Gürcistan
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KONFERANSLARIMIZ
Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek, 14-15 Kasım günleri, Çorum
Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen
Sürgünde 70 Yıl sempozyumundan sonra
bazı şehirlerde de aynı konuda konferanslar verdi ve TV konuşmaları yaptı.
18 Kasım 2014 akşamı Ankara’da Anadolu Fikir Platformu’nda Ahıska TürkleriDün Bugün konulu bir konferans verdi.
19 Kasım 2014 günü Gökçen Oğan tarafından sunulan TRT-AVAZ TV kanalında
50 DAKİKA adlı programda Ahıska Türklerinin sürgünü, bugünkü problemleri ve
çözümü konulu geniş kapsamlı bir konuşma yaptı.
Zeyrek, 21 Kasım 2014’te
Niğde Türk Ocağı tarafından
düzenlenen Ahıska Türkleri: Sürgünde 70 Yıl konulu
bir konferans verdi. Nahita
Otel’de düzenlenen konferans yakından ilgili seçkin bir
topluluk tarafından dinlendi.
Ocak Başkanı Doç. Dr. Metin
Severcan, Zeyrek’e bir teşekkür plâketi verdi. Burada aynı
zamanda Ahıska Türklerinin
hayatı konulu fotoğraf sergisi
de konferansa gelenler tarafından ilgiyle izlendi.

Yunus Zeyrek, 24 Kasım
2014 günü, Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi’nde okuyan Ahıskalı
gençlerin organize ettiği konferansta konuştu; Ahıska Türkleri
ve 1944 Sürgününü anlattı. Konferansa Üniversite yönetimini
temsilen Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Sevilhan Mennan katıldı ve
konferanstan sonra teşekkür ederek Zeyrek’e plâket verdi.

Niğde

Zeyrek, 3 Aralık 2014 günü,
Ankara’da
Gönüllerde
Birlik
Vakfı’nda Ahıska Türkleri konulu
bir konferans verdi. Dinleyicilere
broşür ve Bizim Ahıska dergisi
dağıtıldı.

Artvin
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Zeyrek’in
konuşmaları, 18 Aralık 2014 günü
Artvin Çoruh Üniversitesinde Ahıska Türkleri:
Sürgünde 70 Yıl konulu
konferansıyla devam etti.
Çok güzel organize edilen konferans, kalabalık
bir dinleyici topluluğu ve
öğretim üyelerinin iştirakiyle gerçekleştirildi. Burada da dergi ve broşür
dağıtıldı.
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