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2017’nin Haziran sonları, Ra-
mazan Bayramı’nın üçüncü günü. 
Bursa-İnegöl Ahıska Derneği’nin 
düzenlediği Ahıska gezisine katıl-
mak için tur otobüsüyle buluşmak 
üzere eşimle beraber Afyon’dan 
Polatlı’ya doğru yola çıktık. Va-
racağımız yere ulaştıktan sonra 
İnegöl’den gelecek kafileyi bekle-
meye koyulduk ve nihayet kafile 
gelip bizi de aldı. 

O yıllardır merak ettiğimiz ata 
yurduna ve dedelerimizin “memle-
ket” diye âh ettiği topraklara doğru 
yola koyulduk. Sırasıyla Ankara, Kı-
rıkkale, Çorum, Amasya, Erzincan, 
Erzurum, Ardahan şehirlerini geç-
tik ve Ardahan’ın sınır ilçesi Posof’a 
ulaştık. Posof Belediye Başkanı’nın 
hoşamediyle karşılaması ve kahval-
tı ikramından sonra Türkgözü sınır kapısına doğru 
hareket ettik. Aklımız Posof’un buz gibi ve tadı 
bambaşka olan suyunda kalarak...

Nihayet Türk tarafındaki gümrük işlemleri 
bitti ve Gürcistan gişelerine ulaştık. Bize karşı ön 
yargılarla yaklaştığını algıladığımız görevliler, bi-
raz beklettikten sonra fazla sorun çıkarmadan bi-
zim Ahıska bölgesine geçmemize izin verdiler. İşte 
ne olduysa ondan sonra oldu, kalbimizin atışları 
heyecandan hızlanırken aynı anda da içimize ince 
ince acılar yağmaya başladı. 

Bizi karşılayan ilk köy Vale’ydi. Köyün biraz 
yüksek bir tepesinde kocaman bir haç hemen 
dikkatimizi çekiverdi. Birkaç köyden sonra işte 
yıllardır atalarımızın, dedelerimizin bahsini edip 
bizim için yalnızca hayal ve ütopyadan öte geçe-
meyen, tarihin daha evvel hiç görmediği zulümlere 
şahit olan, sayısız elem ve gözyaşlarının yaşandığı, 
adı anıldığında insanlarda acıma duygusuyla ka-
rışık bir gurur uyandıran meşhur Ahıska şehri ve 
kalesi karşımızda arz-ı endam etmekteydi. Şehrin 
genel görünüşü de ülkemizin otuz kırk yıl öncesini 
andırıyordu.

Doğru konaklayacağımız otele gittik, ufak bir 
anlaşmazlıktan sonra odalarımıza geçtik. Otel oda-
sı ülkemize kıyasla üçüncü sınıf bir işletmeydi. 
Otel odasında biraz dinlendikten sonra sıra namaz 
kılmaya gelmişti ama o da ne? Abdest tazelemek 

için girdiğimiz tuvaletin taharet musluğunun ol-
madığını gördük. Derhal görevliye sorduk. Görevli 
kadın: “Ağabey burada taharet musluğu olmaz.” 
deyince hem bu duruma hem de kadının Türkçe 
konuşmasına şaşırdık. Kadına “Sen Türkçe biliyor 
musun?” diye sorduk. Kadın da “Ben Ahıska Tür-
küyüm adım da Sara’dır.” dedi. Çok sevindik zira 
Gürcüce bilen kimse yoktu. Sara’nın ailesi Bursa’da 
yaşıyormuş, eşi Ahıska’da olduğundan buradan 
ayrılmak istemiyormuş. Biz onu çok sevdik, o da 
ayrılana kadar bizimle ilgilendi. Kafileden köylere 
gitmek isteyen arkadaşlara yardım eden Eldar is-
minde bir arkadaşla kendisini DATÜB temsilcisi 
olarak tanıtan İsmail diye bir arkadaş vardı. Lâkin 
bize Sara kadar yakınlık göstermediler. Eldar’a 
“Namaz kılabileceğimiz bir cami veya mescit var 
mı?” diye sordum. Uzakta bir yurt olduğunu, tak-
siyle gidilebileceğini söyledi. 

İkinci gün, sabah kahvaltısından sonra Ahıska 
Kalesi’ni gezmeye gittik. Hemen yanımda götür-
düğüm ceketimi giydim, kıravatımı taktım. Arka 
planda kale surlarını ve ata yadigârı Ahmediye 
Camisi’ni görecek şekilde durdum Kamerayı eşi-
min vererek Ahıska Türküsünü söylemeye koyul-
dum. 

Caminin olduğu yer müze statüsünde olduğun-
dan kişi başı 6 Lari (9 lira) ödeyerek içeriye girdik. 
Caminin bomboş olacağı hiç aklımdan geçmez-
di. Namaz kılabilecek bir mahfil dahi yok… Bu  
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durum bizim üzüntü ve kederimizi 
ikiye katlamıştı. Girişte Gürcüce yazı-
lar bulunan kocaman bir taş, bir bölü-
münde bir zamanlar kilise olarak dü-
zenlenmiş ve ayin yapıldığı anlaşılan 
bir bölüm... İnsanın içini sızlatan 
görüntüler... Hele medrese talebeleri-
nin ders çalıştığı ve barındığı 100’e ya-
kın hücre atıl vaziyette bırakılmış. Çok 
hazin bir manzara… Allah’tan grup 
liderliğini tam hakkıyla yerine getiren 
ve bu konuda da oldukça yetenekli, bi-
rikimli, tecrübeli Cahit Hocamız, önce 
tekbir sonra salavat sonra nezih bir duayla bağladı 
da biraz olsun içimiz serinledi. 

Kale ziyareti sonrası otele geri dönüp serbest 
zaman ve serbest gezilere başladık. Herkes kay-
bolmuş otelde bir tek biz kalmışız. Eşime dönüp: 
“Haydi biz de çarşıya gidip bir çay içelim.” Dedim; 
fakat yol boyunca ne bir çay bahçesi ne de gönül 
rahatlığıyla yemek yenilebilecek bir yer bulabildik. 
Kaldırımlar toprak; dükkânları köhne; insanlar 
olabildiğince soğuk, ön yargılı ve yabancı... Yalnız 
şunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim: Eli-
mizdeki parayı değiştirmek için gittiğimiz banka-
daki personel çok sevecen ve güler yüzlüydü. Ge-
rek Ahıska’da gerekse Tiflis ve Batum’da karşıdan 
karşıya geçmek için yola adım attığımızda araçlar 
durup bize yol verdiler. Kale ve camii ziyareti son-
rasında köylerini bilen kardeşlerimiz köylerine, 
bilmeyenler de yakında bulunan ve kaplıcalarıyla 
ünlü Abastuman’a gittik. Pek çoğumuz kaplıcaya 
giremeden dışarıda bekledik. Yağmur ve dolu bo-
şalınca erkenden gezimizi tamamlayıp otelimize 
döndük

Bu gezide yaşanılan sıkıntıların birisi güven-
li yiyecek bulamamak, diğeri de rehberimizin  

olmaması... Otelde Sara iyi kötü yardımcı oldu fakat  
dışarıda tam olarak kimseyle iletişim kuramadık…

Gönlümden geçenleri paylaşmak isterim: Biz 
Ahıska’ya gideceğiz ya! Oraya vardığımızda bizi 
orada yaşayan Ahıskalı Türkler, neneler, dedeler 
ve kardeşler karşılayacak; bize “Hoşgeldiniz, se-
falar getirdiniz, bizi burada da bulup bizi yalnız 
bırakmadınız.” Deyip bağırlarına basacaklar diye 
hayal ediyordum. “Ey, Halit! Sen taaa Afyon gibi 
bir yerden kalkıp buralara gelip, ata yurduna geri 
dönüp yaşamaya çalışan kardeşlerine eli boş, gönlü 
hoş zıngır zıngır mı gideceksin?” deyip yarım elma 
gönül alma kabilinden hediyelerimle, hatta güm-
rük görevlisinin “Bunlar çok, çok!” diye çıkıştığı 
lokumlarımla Ahıska’da kalakaldım. Bu kaderi-
ne terkedilmiş Ahıska ve köylerinden, Ahmediye 
Camisi’nin o hüzünlü hâlinden daha ziyade beni 
yaraladı ve incitti. Zira ne bizim geldiğimizden 
kimsenin haberi vardı ne de bizim geldiğimize se-
vinip bizimle ilgilenen vardı. Kimsenin umurunda 
bile değildik.

Ertesi gün de sabah erkenden Tiflis’e, oradan da 
Batum’a geçtik. Buralar güzel ve görülmeye değer 
yerler. Sarp sınır kapısından dünyanın en güzel 
yurdu olan eşsiz vatanımız Türkiye’ye girdik. 

Bizim köylerimiz ve şehirlerimiz, mi-
nareleriyle öyle estetik duruyor ve etra-
fına nur saçıyor ki, o nurdan etrafındaki 
evler ve yapılar bile gözümüze şirin gö-
rünüyor.

Benim Ahıska’yla ilgili kısa gözlemim 
şöyle: Gürcistan bu bölgeye ehemmiyet 
vermiyor, yatırım yok, yapı yok, yenileş-
me yok, gelişme yok, ilgi yok... Ey Gür-
cistan! Madem bu bölgenin sizler için bir 
önemi yok ve madem siz ilgilenemiyor-
sunuz, Ahıskalılara yol verin, imkân ve-
rin, onlar burada yaşasın, geliştirip güzel-
leştirsin. İş yerleri ve çeşitli işletmeleriyle 
yaşanacak yer hâline getirsin. Vatanında 
kültürünü yaşatıp devam ettirebilsin…
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