
Doğu Karadeniz’de yaşayan ve bölgenin en eski 
ve popüler Türk rengi olan Hemşinliler, yoğun bir 
Ermeni propagandasına maruz kalmaktadırlar. Bir 
zamanlar komşu olarak yaşadıkları Ermenilerden 
geçen birkaç kelime bahane edilerek onların 
aslında Ermeni olduğu ve vaktiyle Osmanlı 
Devleti tarafından Türk-İslâmlaştırıldıkları tezi 
işlenmektedir. 

Erivan’da Hemşin’in Sesi adlı bir aylık gazete 
çıkarıp dünyanın her tarafına ücretsiz gönderen 
ve sadece bu propaganda ile görevlendirilen 
Sergei Vardanyan adlı azgın bir Ermeni, Hırant 
Dink Vakfı’nı kullanarak Türkiye’de alenî bir 
propaganda faaliyeti yürütmektedir. Bu faaliyete 
şiddetle karşı çıkan, kendilerini Türk milletinin 
ayrılmaz bir parçası olarak hissettiklerini düşünen 
Hemşinliler Ankara’da bir panel düzenlediler. 
Çamlıhemşin Derneği Başkanı Metin Gültan 
tarafından organize edilen ve 18 Nisan 
2015-Cumartesi günü Ankara’da Türk Hukuk 
Kurumu’nda düzenlenen panele konuşmacı 
olarak Remzi Yılmaz ve Yunus Zeyrek katıldılar.

Hemşin’in Köklerine Doğru adlı bir kitabı 
bulunan Hopalı Remzi Yılmaz, konuşmasında 
Hemşinlilerin eski tarihî izlerine işaret ederek, 
Ermeni propagandasının yanlış ve uydurma 
bilgiler üzerine bina edildiğini anlattı.

Panele konuşmacı olarak katılan Yunus 
Zeyrek, Hemşinliler üzerine yapılan yayınlar 
üzerinde durdu. Bu yayınların ilmî değil 
tamamen siyasî tezler için malzeme yapılmak 
amacıyla hazırlandığını söyledi. Zeyrek, 

Sovyet Gürcistan’ında yaşayan ve 1944 yılında 
Ahıska Türkleri ile birlikte Türkistan’a sürülen 
Hemşinliler hakkında bilgiler verdi; onların 
sürgün hayatında da kendilerini Türk olarak 
tarif ettiklerine hatta bu sebeple sürüldüklerine 
inandıklarına işaret etti. 

Ayrıca panele katılanlardan bazıları da söz 
alarak Ermeni propagandasına karşı kesin ve 
kararalı itirazlarını dile getirdiler. Paneli takip 
edenler, memleketimizin birlik ve bütünlüğüne 
yönelik bu çirkin faaliyete karşı devletin de tedbir 
alması gerektiğini ifade ettiler.

Ermenistan’ın denize açılma faaliyetinin bir 
parçası olan bu alçak faaliyet karşısında şüphesiz 
resmî sorumlulara düşen görev olduğu gibi, 
bilim adamları ile yöre halkına düşen görevler de 
vardır. Hiçbir devlet, kendi vatandaşını yabancı 
propagandaların esaretine terk edemez. 

Bu fitnenin temelinde nedense Alman istihbaratı 
olduğu unutulmamalı, Rudiger Benninghaus ismi 
ve faaliyeti bir kenara not edilmelidir. 1970’li 
yıllarda Doğu Karadeniz’e sık sık gelen bir turist 
vardı. Sonra anlaşıldı ki bu sevimli turist Wofgang 
Feuerstein, Köln Üniversitesinin akademisyen 
kılıklı casusudur. Esas görevi de Lazlardır; Laz 
alfabesi icat etmiştir… 

Dinleyiciler tepkilerini şu sözlerle ifade ettiler:

Türkiye herkesin at oynattığı sahipsiz bir ülke 
mi? Şimdi sıra Hemşinlilerde mi?

Yusuf Uramalı

ANKARA’DA HEMŞİNLİLER PANELİ YAPILDI
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Dergimizin editörü Yunus Zeyrek, TRT-AVAZ 
TV kanalında, Ermeni iddia ve propagandala-
rıylagili bir konuşma yaptı. Anadolu’da yaşayan 
Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı yıllarında sevk 
ve iskâna tâbi tutulmalarının 100. Yıldönümü 
münasebetiyle yoğunlaşan Ermeni propaganda-
sıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Program, 27 Nisan günü saat 12.20’de canlı 
olarak yayınlandı. Sunucu Gökçen Oğan’ın so-
rularını cevaplayan Zeyrek, özetle şu görüşlere 
yer verdi: 

“Ermenilerin iddia ettikleri şeylerin tamamı yalan 
ve uydurma haberler üzerine kurulmuştur. Biz, ko-
nuyu ne kadar bilim ve arşiv belgeleriyle konuşmak 
istesek de karşı taraf buna yanaşmamaktadır. Onlar, 
birtakım hikâyelerle Türk ve dünya kamuoyunu yön-
lendirmeye çalışmaktadırlar. Hâlbuki bizim de hatı-
ralarımız, facia hikâyelerimiz var. Bunları çeşitli dil-
lerde neşretmeliyiz. Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
Erivan’a gitmesini soruyorsunuz! Putin nereye gi-
derse gitsin, kandan irinden çıkamaz. Onların tarihi 
insanlık facialarıyla doludur. 1552 yılında yaşanan 
Kazan şehri faciasını bilen bilir, ama tarih unutmaz! 
1864’ten itibaren Kuzey Kafkasya’da yaşanan hadi-
selerin tarihi Rus mezaliminden ibarettir. Ermeni-
lerin başına gelenlerin bir numaralı sorumlusu da 
Rusya’dır. 

Diğer taraftan Türk devlet adamları da konuyu iyi 
bilmek durumundadırlar. Herkes söylediğine dikkat et-

melidir; insanın ağzından çıkanı kulağı duymalıdır. 
Sorumsuz beyanlardan kaçınmalıdır. Türkiye’de fa-
aliyet gösteren medya Türk milletine hakaret etme 
ve düşman propagandası yapmaktan vazgeçmelidir. 
Ana akım denilen medya organları her gün bu ko-
nuyu Türk milletinin aleyhinde işlemektedir. Hangi 
ülkede böyle bir şeye müsaade edilir? 

Biz bu konuyu uzun yıllar açmadık! Lozan’la 
bitti zannettik. Hâlbuki Ermeni tarafı her an bir 
hengâme bekleyişi içindeydi. Nitekim İkinci Dün-
ya Savaşı yıllarında da harekete geçtiler ama yine 
umduklarını bulamadılar. Biz bu meselenin kısa 
hikâyesini okullarda çocuklarımıza öğretmeliyiz. 
Susunca inkâr ve unutturma diyorlar; konuşup 
yazınca kin ve nefreti besleme diyorlar! Hulâsa ne 
yapsak bizi suçlu görüyorlar. O hâlde biz kendi yo-

lumuzu çizmeliyiz. Hareketimizi onlara göre şekillen-
dirmemeliyiz.

Bizim hatamız şudur ki, düşmanla mücadelede 
bilgiyi yerinde ve zamanında kullanamıyoruz. Meselâ 
bir hakikati ifade etmek için illa karşı tarafın atağa 
geçmesini mi bekleyeceğiz? Dikkat edilirse bizim ta-
raf gerçek bilgileri, karşı tarafa kızdığı zaman söylü-
yor! Meselâ Putin’e, Alman’a, Fransız’a kızdığımız 
zaman, siz de şunları yaptınız demek için onların bir 
parlamento kararını yahut Erivan’a gitmesini mi bek-
lemeliyiz? Zamanında ve yerinde bunlar kuvvetli bir 
şekilde ifade edilmiş olsaydı bugün onların yerinden 
kalkmaya mecalleri olmazdı.

Öyle anlaşılıyor ki Ermeni tarafı bu meseleyi bir 
kan davası hâlinde devam ettirecektir. Zira diyas-
pora, geçimini bu davaya bağlamış görünmektedir. 
Biz her yılın nisan ayını beklemeden daimî ve dü-
zenli bir Ermeni programımız olmalıdır. Meselâ hiç 
zaman kaybetmeden Karabağ meselesini milletlera-
rası plâtformlarda gündeme getirmeli, Minsk gru-
bunun faaliyetini sorgulamalı, Hocalı katliamını 
mutlaka mahkemelere taşıyıp kararlar çıkartmalıyız. 
Ermenistan’ın başta anayasası olmak üzere siyasî ta-
leplerine karşı düzenli siyasî bir üslûp geliştirmeli, 
aklını başına alması için çağrıda bulunmalıyız.”

Bizim Ahıska

TRT-AVAZ TV’DE ERMENİ İDDİALARI
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ANTALYA’DA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 
SEMPOZYUMU YAPILDI

Antalya-Akdeniz Üniversitesi, Kadim Dost-
luğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri 
Uluslararası Sempozyumu 8-11 Nisan 2015 günleri, 
Edebiyat Fakültesi salonlarında yapıldı. Sempoz-
yuma yüzden fazla tebliğ sunuldu. Dört salonda 
birden yürütülen sempozyum, Üniversite Rek-
törü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Vali Muammer 
Türker ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Refik Turan’ın yaptığı konuşmalarla açıldı. Prof. 
Kurtcephe’nin meseleyi tarihî perspektif için-
de vukufla ele alması ve çok güzel bir hitabetle 
sunması büyük takdir topladı. Prof. Turan’ın, “7 
Haziran’da yapılacak seçimlerde Ermeni asıllı adayla-
rın gösterilmesini doğru bir istikamet olarak görüyo-
rum. Bu, kilidi açmak adına yeni bir uygulamadır.” 
şeklindeki sözleri ise, yanlış, yersiz ve isabetsiz bir 
ifade olarak değerlendirildi. 

Sempozyum bildirileri, Bumin Kağan, Kaşgarlı 
Mahmut, Erol Güngör ve Halil İnalcık adını taşıyan 
salon ve amfilerde sunuldu. Fevkalâde düzen ve 
intizam içinde gerçekleştirilen sempozyumda bir-
çok bilim adamı, tarihte Türk Ermeni ilişkilerinin 
hemen her yönünü ele alan tebliğlerini sundular. 

Söz konusu sempozyumu düzenleyen Akde-
niz Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurt-
cephe, aynı zamanda bir tarihçi olarak yaptığı açış 
ve kapanış konuşmalarını dergimizin bu sayısın-
da sunuyoruz. 

Dergimizin Editörü Yunus Zeyrek de sempoz-
yuma İkinci Dünya Savaşı Yılların-
da Ermeni Hareketleri başlıklı bir 
tebliğle iştirak etti. Zeyrek tebli-
ğinde, İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonu belli olduğu günlerde Er-
meni ve Gürcülerin Türkiye’den 
toprak talep etmelerine temas 
ederek, aynı tarihlerde Ahıska 
Türklerinin bölgeden sürülme-
sinin bir tesadüf eseri olmadığı-
na dikkat çekti. Sempozyumda 
ayrıca dergimizin yazarlarından 
Prof. Dr. Şureddin Memmedli ve Doç. Dr. Gül-
nara Memmedova da birer tebliğ sunmuşlardır. 

Sempozyumun sonunda yapılan değerlendir-
me toplantısında konuşan Prof. Dr. Birsen Kara-
ca, Ermenilerin kahramanlarının teröristlerden    

meydana geldiğine dikkat çekerek “Teröristten 
millî kahraman olmaz.” dedi. 

Aynı toplantıda bir profesör, başta ABD olmak 
üzere bazı ülkelerde geçmişte görülen sürgünlerle 
Ermeni sevk ve iskânını karşılaştırması vahim bir 
yanlış olarak değerlendirildi. Zira Anadolu Erme-
nileri, tabi oldukları devlete karşı isyan etmiş hat-
ta savaşmıştır. Söz konusu edilen diğer topluluk-
ların böyle bir hareketi söz konusu olmamış, sa-
dece potansiyel tehlike vehmiyle sürülmüşlerdir. 
Maalesef zaman zaman böyle yanlış kıyaslamalar 
yapılmaktadır. Kısaca, “Siz de şunu sürmüştünüz!” 
demek doğru bir yaklaşım değildir. Söylenmesi 
gereken şudur: “Biz kuvveden fiile çıkmış hatta devle-
tin ve milletin gırtlağına sarılmış bir tehlikeyi bertaraf 
ettik; buna mecburduk. Siz ise tehlike emaresi görül-
meyen, sadece zayıf bir ihtimalden tehlike vehmederek 

masum toplulukları yerinden yur-
dundan ettiniz, suçlusunuz! ABD, 
Almanya, Fransa vs…” 

Sempozyuma Türkiye’nin 
ve dünyanın dört bir yanından 
bilim adamları gelmişti. Bunlar-
dan biri de Japonyalı Keisuke 
Waizaka’ydı. Onun, “Sınırları aç-
sanız bütün Ermeniler bu tarafa ka-
çar; böylece mesele biter!” demesi, 
orada bulunanlara kubbede ka-
lan hoş seda gibi geldi!

Bilim adamları sempozyumdan sonra yorgun-
luk atmak üzere Alanya’ya gittiler. 

Bu sempozyumda sunulan bildirilerin, üniver-
site tarafından kitap hâlinde basılacağı ifade edildi.

Bizim Ahıska
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, Gürcistan Diaspo-
ra Bakanı Gela Dumbadze’nin davetlisi olarak 
Gürcistan’a geldi. Tiflis’teki resmî görüşmelerden 
sonra beraberinde Tiflis Büyükelçiliğimiz Müste-
şarı Aydın Açıkel ve TİKA Koordinatörü Mustafa 
Korkmaz da olduğu hâlde Ahıska’ya gidildi. 

YTB Hey’eti, sürgün ülkelerinden Ahıska’ya 
dönen 26 aile temsilcisiyle görüştü ve onların va-
tandaşlık, çalışma hayatı ve eğitimle ilgili prob-
lemlerini dinledi. Ahıska Valisi ile de görüşen Bül-
bül, 70 yıldan beri sürgünde yaşayan Ahıskalıla-
rın büyük acılar çektiğini ve bu acıları dindirmek 
için Valiliğin atacağı adımların dünyadaki diğer 
Ahıskalılarca da sempatiyle karşılanacağını be-
lirtti; ayrıca buranın bir turizm ve yatırım merkezi 
olabileceğine işaret etti.

Vali Machutadze, Ahıskalıların yaşadığı sı-
kıntıları yasalar çerçevesinde çözeceklerini ifade 
ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Vali Machutadze ziyaretin ardından Baş-
kan Bülbül’e Gürcüce yazılmış bir Kur’an-ı Kerim 

hediye etti. Hey’et, bu arada Ahıska Kalesi ile bu 
kalede bulunan tarihî Ahmediye Camisini de zi-
yaret etti.

YTB Hey’eti daha sonra Karapapak Türkleri-
nin yaşadığı Borçalı bölgesini ziyaret etti.

Halil İbrahim Ataman-GÜRCİSTAN

YTB HEY’ETİ AHISKA’DA
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ŞİLE KÖYLERİ KONFERANSI

İstanbul’un Şile ilçesine bağlı köylerde yaşayan 
eski muhacirler bir araya gelerek bir konferans ve 
şenlik düzenlediler. Şile Dereköyleri Platformu 
tarafından 26 Nisan günü Kömürlü köyünde 
düzenlenen programa Oruçoğlu, Kömürlük, 
Bıçkıdere, Kervansaray, Ulupelit, Darlık, Üvezli ve 
Esenceli köylerinin muhtarları ile kadın erkek 
kalabalık bir hemşehri grubu katıldı. Dereköyleri 
Platformu Başkanı Fatih Yıldız’ın takdim 
konuşmasından sonra konuşmacı olarak davet 
edilen Yunus Zeyrek, kürsüye geldi. Zeyrek, 

özetle şunları söyledi: “Kars, Ardahan, Artvin ve 
Batum illerimiz, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonrası 
imzalanan Berlin Antlaşmasıyla savaş tazminatı yerine 
Çarlık Rusya’sına bırakılmıştı. Bu esaret yıllarında 
birçok aile yurdunu yuvasını bırakıp Anadolu içlerine 
doğru muhacerete başladı. Sivas, Çorum, Amasya, 
Bursa vs. gibi illere gidenler buralarda köyler kasabalar 
kurdular. Bu köylerde yaşayan halk, yani sizin 
dedeleriniz de bu muhaceretin bir dalgasıdır.”

Zeyrek konuşmasında, Artvin’in Ahıska 
Atabek hükûmeti sınırlarına dahil olduğunu ve 
bu yöre halkının aynı kök ve kültüre mensup 
olduğuna işaret ederek şunları da ilâve etti:  
“Yurdumuzda meydanı boş bulan bazı kötü niyetli 
çevreler, kendi işinde gücünde insanlara başka bir din ve 
başka bir milliyet empoze etmenin gayreti içindedirler. 
Bu düşman propagandasına karşı uyanık olmamız 
lâzım. Ben Müslüman Türk’üm diyen bir halka yok 
sen Gürcü’sün demek hem çirkin hem de bir insanlık 
suçudur. Bu tür propagandadan etkilenmemenin tek 
çaresi doğru bilgidir. Bunun için de çocuklarımızı 
ve gençlerimizi millî tarih ve kültür kaynaklarımızı 
okumaya teşvik etmeliyiz.”

Daha sonra Dr. Rüstem Mürseloğlu’nun 
hazırlamış olduğu Ahıska belgeseli gösterildi. 
Plâket töreninden sonra dinleyicilere keşkek 
ikram edildi.

Bizim Ahıska
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1930’lu yıllarda yaşanan bir muhaceret 
kardeşleri birbirinden ayırmıştı. Posof’un 
Gürarmut köyünden Seddi ile Seher çiftinin 
çocukları olan Lütfiye ve Cemalettin kardeşler 
bunca yıl sonra buluştular.

Anlattıklarına göre Cemalettin doğduktan 
altı ay sonra babası Seddi vefat ediyor. Yetim kalan 
Lütfiye ve Cemalettin’e amcaları Hamza sahip 
çıkıyor. Hamza yeğenlerine kendi çocuklarıyla 
beraber bakıyor. 16 yaşına gelen Lütfiye, Posof’un 
Demirdöven köyünden Kibar Şanlı adlı bir gençle 
evlendiriliyor. Bu arada anneleri Seher de başka 
birisiyle evlenince Cemalettin amcası Hamza ile 

kalıyor. Hamza Çalışkan, meşhur Hamşioğlu 
ailesinin batı illerine nakli sırasında Samsun’un 
Lâdik ilçesine bağlı Fundoğlu köyüne yerleşiyor. 
Cemalletin de amcasıyla birlikte gidiyor. O 
zamanlar ulaşım ve iletişim kolay olmadığından 
geçen yıllar zarfında kardeşler birbirleriyle ne 
görüşebiliyor ne de haberleşiyorlar…

Bu yaşanan ayrılı öğrenen Lütfiye Hanımın 
oğulları, Lâdik’e giderek dayılarını alıp Posof’a 
getiriyor ve anneleriyle görüştürüyorlar. Böylece 
70 küsur yıl süren bir ayrılık sona eriyor.

Halil İbrahim Ataman-Posof

KARDEŞLER 70 YIL SONRA GÖRÜŞTÜ

Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, “Ahıska Türklerinin 
Sürgününün 70. Yılı” münasebetiyle bir program 
düzenledi. 30 Nisan günü sunulan programa 
Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı romanın yazarı 
Eritre Büyükelçisi Fırat Sunel konuşmacı olarak 
katıldı.  Program, Rektör Prof. Dr. Süleyman 
Büyükberber, Çorum Milletvekili Salim Uslu 
ve Türkiyat Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu’nun konuşmalarıyla 
başladı. Büyükelçi Sunel, konuşmasında romanın 

yazılış sürecini anlattı. Tiflis Büyükelçiliğimizde 
müsteşar olarak görev yaptığı sırada Ahıska’ya 
gidip dolaşması sırasında yaptığı tespitler, 
Ahıska Türkleriyle tanışması ve onların anlattığı 
hikâyelerden etkilendiğini dile getirdi. Sorulara 
cevap verdi. Plâket töreninden sonra kitabını 
imzaladı. Hep birlikte öğle yemeği yenildi. Bu 
yemekte de Ahıska konuşuldu ve Yunus Zeyrek 
burada “1944” adlı şiirini okudu.

Bizim Ahıska

GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE AHISKA 
PROGRAMI
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Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde üniversite 
öğrenimi gören Ahıskalı öğrenciler, Mersin’de 
bir araya geldiler. Ankara Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisi Orman Ulfanov ön-
cülüğünde kısa bir zaman içinde organize olan 
Ahıskalı öğrenciler, Türkiye çapında bir faaliye-
ti başarıyla tamamladılar. 

Ahıskalı Gençler Birliği, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Bizim Ahıska Kültür Derneği’nin 
de desteği ile Mersin’de Ahıska Gençlik Festi-
vali düzenledi. 8-9 Mayıs günleri Silifke Gençlik 
Kampı’nda başlayan programda bilgi yarışma-
sı, yakın çevre gezisi, müzik, spor müsabakaları 
yapıldı. Programa, 570 öğrenci katıldı.

Üçüncü gün 10 Mayıs’ta Mersin Üniversi-
tesi’nde açılan Ahıska Türklerinin Hayatı konu-
lu fotoğraf sergisi, öğrenciler tarafından ilgiyle 
izlendi. Aynı gün Konferans Salonunda Yunus 
Zeyrek bir konferans verdi. Zeyrek, Ahıskalı 
gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler, bü-
yük bir tarihin varisi olarak omuzlarınızda büyük bir 
sorumluluğun olduğunu unutmayınız. Zamanı ve 
fırsatları iyi kullanınız. Halkımızın size ihtiyacı var. 

Her meslekten başarılı 
insanlar ve sanatkârlar 
yetiştirmeliyiz. Geçmi-
şimizi asla unutmayı-
nız ve geleceğinizi iyi 
plânlayınız.” dedi

Programa katılan 
Türk-Amerikan Top-
lum Merkezi Başkanı 
İslam Şahbendarov, 
kısa bir konuşma yap-
tı ve Dayton’da yaşa-
yan Ahıska Türkleri 
ile ilgili bir slayt gös-
terdi.

Programda, Ahıs-
kalı öğrencilerin hazırlamış oldukları müzik, 
skeç ve folklor gösterileri sunuldu. Başarılı 
öğrencilere plâket verildi. Program, Orman 
Ulfanov’un kapanış konuşmasıyla sona erdi ve 
gençler vedalaşarak geldikleri şehirlere hareket 
ettiler. 

Bizim Ahıska

AHISKALI GENÇLER MERSİN’DE 
BİR ARAYA GELDİLER
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Yazar ve Programcı Birol Dok ta-

rafından hazırlanıp sunulan Ay Işığı 
adlı programa Yunus Zeyrek konuk 
edildi. İlki 30 Nisan-s. 16.40’da ve iki 
de tekrar olmak üzere ekrana gelen 
programda Stalin döneminde şehit 
edilen ünlü şâir ve yazarlar anlatıl-
dı. Bunlardan Ahıskalı yazar Ömer 
Faik Numanzade, Azerbaycanlı şâir 
Ahmed Cevad, Kazanlı Fatih Kerimî 
ve Kazak Şâiri Mağcan Cumabay’ın 
hayatı ve san’atı ile yaşadıkları acı 
son dile getirildi.

Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Ahıs-
ka Türkleri Tanıtım Programı düzenledi. Kırık-
kale Ahıskalı Öğrenciler Temsilcisi Ramiz Sata-
yev öncülüğünde organize edilen program, 12 
Mayıs günü, üniversitenin Mavi Salon’unda su-
nulan program, kalabalık bir öğrenci topluluğu 
tarafından takip edildi. Programın konuşmacısı 
Yunus Zeyrek, Ahıska Türklerinin anayurdu, 
tarihî dönüm noktaları hakkında bilgi verdikten 
sonra 1944 sürgününün üzerinde durdu. “Ahıs-
kalı gençlerin iyi okumaları ve yetişmeleri için elden 
gelen gayreti göstermeleri gerekir.” diyen Zeyrek, 

onlara bazı tavsiyelerde bulundu. Sorulan so-
rulara da cevap veren Zeyrek, Ahıska Türkleri 
meselesinin bir an evvel çözülmesi için devlet 
yönetiminin bilgiyi iyi kullanması gerektiği-
ni söyledi. Muğla Üniversitesi’nden programa 
katılan Selver Ulfanov Ben Ahıska’yım adlı şiiri 
seslendirdi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 
Murat Ahmedov da Zeyrek’in yazdığı Hürriyet 
başlıklı monoloğu başarıyla takdim etti. Folklor 
gösterisi ve plâket töreniyle program sona erdi.

Bizim Ahıska

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE 
AHISKA PROGRAMI
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