
Kırzıoğlu’na dönerek o satırlardan birisine, biraz 
şüpheli bir tavırla parmağını bastı. Aralarında kısa 
bir fikir teatisi oldu. Sonra Kırzıoğlu kendisine hi-
taben ve dinleyicilerin de duyacağı şekilde ismini 
de belirterek: “Efendim o eser, Mısır Memlûkleri 
döneminde, Diyarbekir’de görev yapmış olan bir 
Divan Kâtibine aittir.  Çünkü göstermiş olduğunuz 
bu yazı sitili, onun el yazısıdır; kendisi aynı zaman-
da kalem erbabı bir zattır.” dedi. 

Zajaczkowski pek tatmin olmamış gibiydi. Ve-
rilen arada baş başa uzun uzun konuştular. Son-
ra Kırzıoğlu ona birtakım yazılı kâğıtlar ve bro-
şürler verdi. Onları o gece kaldığı otelde ince-
lemiş. Ertesi günkü sempozyumda, aynı salon-
da konuşmalar başlayacağı sırada, Zajackows-
ki,  başkandan izin alarak, kürsüye kadar gidip, 
Kırzıoğlu’nu yanına davet etti. Huzurda kendisi-
ne teşekkürler yağdırıp tebrik etti. Artık aradığı-
nı bulmuş ve büyük üzüntüsünden kurtulmuştu.

Bu olay, Kırzıoğlu’nun eski Arapça yazıya 
olan vukufiyetinin hangi seviyede olduğunu, 
yerli ve yabancı bilim adamlarının huzurunda 
meydana çıkarmış ve hepsinin takdirlerini ka-
zanmasına sebep olmuştu. 

Kırzıoğlu, Anadolu’da görev yapmış olduğu 
her yerde her vilâyette, aynı çalışma temposunu 
o yerin kültür ve tarihine yöneltmiş olup, ayrılır-
ken de orada çok derin izler bırakmıştır.

Nitekim 1951-1955 yılları arasında, Diyarba-
kır Lisesinde (sonradan Ziya Gökalp Lisesi adını 
almış) tarih öğretmenliği yaparken, Diyarbakır’ı 
Tanıtma Derneği ile  Ziya Gökalp Müzesi’nin ku-
rulmasında öncü olduğu gibi, derneğin ikinci 
başkanı olarak da faaliyet göstermiş; dernek ya-
yınları arasında dört ayrı kitap ve dernek yayın-
larından süreli Kara-Amid  dergisine ek ve ayrı 
basım olarak Ziya Gökalp Müzesi ve Ziya Gö-
kalp  adıyla, 240 sayfalık resimli ve krokili mü-
kemmel bir eser yayımlamıştır. 

Hiç şüphesiz yukarıda anlatmış olduğumuz 
Zajackowski konusunda, onun imdadına yetiş-
miş olmasında da, Diyarbakır’daki araştırmaları-
nın mahsulü olan bilgi ve belgelerin büyük etki-
si olmuştur.

Devamı var

Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemiye-
ti Başkanı İsmail Molidze (Mollaoğlu) 23 Mayıs 
2012-Çarşamba günü Tiflis’te kimliği belirsiz ki-
şiler tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırı sonu-
cu başından ve vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanan İsmail Molidze hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmış; bilahare taburcu edilmiştir. 
Tiflis Savcılığı, olayla ilgili inceleme başlatmış-
tır. Dergimiz baskıya girerken öğrendiğimiz bu 
haber üzerine kendisiyle telefon bağlantısı kur-
maya çalıştık fakat ulaşamadık. Otomobille seyir 
halindeyen durdurulan İsmail Molidze, aşağı in-
dirilerek kendisine vahşice saldırılmıştır.

Bizim Ahıska, konuyu resmî kaynaklardan te-
yit ettirmiş ve bilgi istemiştir. Dışişleri Bakanlığı-
nın meseleyi ciddi şekilde takip ettiği öğrenilmiş-
tir. İsmail Molidze, Gürcistan’da Ahıska Türkle-
rinin yegâne sivil toplum misyonunu temsil et-
mektedir. Kendisi yüksek tahsilini Tiflis’te Hukuk 
Fakültesinde tamamlamıştır. Ona yapılan çirkin 

saldırı, bu ülkede Türklere tahammül edememe-
nin açık bir işaretidir. İsmail kardeşimize geçmiş 
olsun diyor, suçluların hak ettiği cezayı bulmala-
rını temenni ediyoruz.
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