
AHISKA’DA BİR GÜN

1980’li yıllarda kütüphanede çalışırken rahmetli 
Prof. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Ahıska hakkında bir 
makalesini okumuştum. Ahıskalıların, Şavşat, Posof 
ve benim ilçem olan Ardanuç’la aynı boydan oldu-
ğunu ve öz vatanlarından sürüldüklerini öğrendi-
ğimden beri onlara karşı hem insanî hem de millî bir 
yakınlık duyarım. Manilerini, türkülerini, masal ve 
hikâyelerini, sürgün hatıralarını derleyerek yayım-
ladım. 2013 yılında da Ahıska’yı görmek nasip oldu. 

Bu sene oraları tekrar gidip görmeyi çok iste-
dim. Ardanuç’tan “Bizi Ahıska’ya götür.” diyenler 
çok oldu. Tur düzenlemeye kalkınca da etrafta kim-
seyi bulamadım. 2017’nin 12 Ağustos’unda eniş-
tem öğretmen Aydemir Aksoy, arabasına eşi Ne-
riman ablam, kız kardeşim Arife ve beni de alarak 
Ahıska’ya gitmek üzere yola çıktık.

Orman içinde Geleşen ve Heva köylerini aştık 
ve erkenden Ardanuç Ardahan arasındaki meşhur 
Bilbilan Yaylası’na vardık. Burada konuştuğumuz 
bazı köylüler, dedelerinin Ahıska’dan geldiğini 
söylediler. Bu yayla günümüzde eski canlılığını 
yitirmiş. Ardanuç sınırları dâhilinde olmasına rağ-
men Ardanuç’tan yaylaya çıkan az. Bu yaylaya Rize 
Hemşin’den, Artvin Kemalpaşa’dan Hemşinliler 
ve Batum Kahaber’den Karaçadırlılar, Borçkalılar, 
Şavşatlılar ve Ardahanlılar çıkarmış. Büyük hayvan 
pazarları kurulurmuş. Buralarda hâlâ birkaç dil ko-
nuşulmaktadır. 

Ardanuç’un dağlarından sonra Ardahan arazile-
ri çok düz geldi. Ardahan’ın ormanlar içindeki köyü 
Kinzodamal’ın kalesi muhteşem görünüyordu. 
Durup fotoğraf çektik. Bir kere baharın gitmiştim, 
çiçekler rengârenkti. Şimdi kuraklık olduğu için 
kurumuş, yeşil göremedik. Buralarda meyve ağacı 
yok, onun için bizimkileri meyve ve kızılcık ekşisi 
getirip satarmışlar. Ardahan’da çorbalarımızı içip 
Posof’a doğru yola çıktık. Uyarılarıma rağmen eniş-
tem Çıldır yoluna girdi, 20 km gidip geri dönmek 
zorunda kaldık. 

Ulgar Dağı’ındaki soğuk sudan içtik ama etra-
fı çöplerle doluydu. Ablam Ulgar bellerinden taa 
aşağılardaki Posof’u görünce şaşırdı. “Burası çıkışı 
olmayan bir yer. Ardanuç’tan da mahrumiyet!”dedi. 
Keşke Şavşat-Posof yolu yapılsa da bağlarımız güç-
lense.

Keskin virajlı yollardan inerek Posof’a ulaştık. 
Belediyenin misafirhanesinde yerimizi ayırtmıştık, 

burada biraz dinlendik. Yataklar ve yerler temizdi. 
İçimden “Ardanuç Belediyesi de bir misafirhane yapsa.” 
diye düşündüm. Öğretmenevinde çaylarımızı içtik. 
Ünlü Âşık Müdamî’nin oğlu Hikmet Ataman’dan 
bir hikâye derlemiş, kitabıma almıştım. Posof’la ilgi-
li çıkan kitapların arasında sergileniyor olması beni 
mutlu. Ardanuç’la ilgili birçok kitabımı kütüphane-
lere bağışlarım ama bir yere konulduğunu görme-
dim. Kapının girişinde Müdamî’nin dörtlüğü vardı. 

Rehberimiz Halil İbrahim Ataman’ı alarak 
Ahıska’ya taraf yola çıktık. Posof-Ahıska arası 22 
km, Türkgözü sınır kapısından geçtik. Yasak olduğu 
için ilaçlarımızı bırakmıştık. Gürcistan’da petrol 
ucuz olduğu için depomuzu doldurduk. Pompacı-
nın şivesi bize çok benziyordu. Nereli olduğunu so-
runca “Acara, Hulo civarı!” dedi. O taraflarda halen 
daha Türkçe konuşulurmuş. 

Vale kasabasından geçerek Ahıska’ya ulaştık. 
Çok eski bir Türk yurdu olan bu yerlerde şimdi tek 
Türk hanenin olmamasını anlamak imkânsız. Posof 
Çayı Ahıska’nın ortasından geçiyor. Buralarda tar-
laların ekili dikili olduğunu görünce içimiz sızladı. 
Zira bizim tarafta tarlalar çayır olmuş! Eken biçen 
yok… 

Üstü kapalı Ahıska pazarına girdik. Vatana yerle-
şen İmam Şevket Bey ve eşiyle görüştük. Ankara da 
görüştüğümüz Ahıskalı aydın Orhan Uravelli’nin 
köyü olan Uravel’in nerede olduğunu sordu ablam. 
Paralarımızı bozdurduk. Gürcü parası bizimkinden 
değerli olmuş. Pazardaki esnafla Türkçe anlaşabil-
dik, demek ki çok Türk müşterileri var. Gürcü ve 
Latin alfabesiyle yazılı kahveleri görünce heyecan-
landım birinden seçip aldım ve öğüttürdüm. Gelene 
kadar arabada mis gibi koktu. Evde pişirdim ama 
bizim içtiğimiz kahvelerin tadında değildi. Burada 
bal ucuz. Gideceğimiz köyde belki uygun bir kap 
bulamayız diye buradan aldık. Gürcüler, üç kg’dan 
fazla balın dışarı çıkarılmasına müsaade etmiyorlar. 

Ahıska’da Türkçe konuşan köy ve ibadete açık 
camii olduğunu bilmiyordum Araştırınca Adigön il-
çesine bağlı Ahıska’ya 24 km mesafedeki 58 hanelik 
Ğorze ve Aspinza köylerinden Miraşhan’da Acaralı-
ların yaşamakta olduklarını öğrendim. Acaralıların 
yaşadığı başka köyler de varmış. Hatta rehberimiz 
Ataman Bey’in teyzesinin oğlu da Miraşhan’da ya-
şıyormuş. Bu köye doğru yola çıktık; önümüzde 70 
km. yol vardı. Yol boyunca Kür Nehri nazlı nazlı 
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akıyordu. Tarih kitaplarını okur-
ken Çoruh-Kür boylarında yaşa-
yan ve XIII. Asırda buralarda bir 
de hükûmet kurmuş olan Kıpçak 
Türkleri, yani bizim atalarımız 
olan Atabekler aklıma geldi. 

Yol kenarları Ardanuç’a çok 
benziyordu. Camandar mahalle-
sinde Tanzot’a çıkıyoruz sandık bir 
ara. Adını çok duyduğum Hırtız 
(Hertus/Hertvis)’ın yalçın kalesi-
nin altından geçtik. Ardanuç ve 
Posof’ta Hertus adlı köyler var. 
Ahıskalılar Hırtızlıların ticaret ya-
pıp başarılı olduklarını, dutu çok sevdiklerini, dut-
ları yiyen kargaları başka köye kadar kovaladıkla-
rını, dutlar zamanı ekşi hamuru suya verip ekmek 
yerine dut yediklerini şaka yollu anlatırlardı. Orhan 
Uravelli, Hırtıs’a Narman’dan gelenler olduğunu, 
Narman diye yerleşim yeri olduğunu söyledi. 

Aspinza ilçesini geçerek yolumuza devam ettik. 
Kaplıcalar gördük. Yolda bir yerde sıcak suyu dı-
şarı akıyordu. Varziya’nın kaya evlerinin karşısın-
da durduk fotoğraf çektik. Burası turistik bir yer. 
Nehrin kenarındaki masalar ziyaretçilerle doluydu. 
Turistik olduğu için buraya kadar yol çok güzeldi. 
Buradan sonra Miraşhan’a kadar yol çok bozuktu. 
Acaralı Müslümanların yaşadığı köylerin yolları 
hep bozukmuş…

Miraşhan köyü bir derenin kenarına kurulmuş. 
Köprüden geçerek köye girdik. İlk göze çarpan yapı 
köyün okul binasıydı. Bozuk bir şoseden zar zor iler-
leyerek gideceğimiz eve vardık. Sebzelerle dolu bir 
bahçenin içinde büyükçe bir ev... Ev sahibi Nusreddin 
Kamaşitze bizi güler yüzle karşıladı. Hanımı, iki yıldır 
yürüyemiyormuş. Oğluyla gelini okulda öğretmenmiş. 
Torunu Batum’da coğrafya bölümünde okuyormuş. 
Nine, dede ve oğlunun konuşmaları tıpkı bizim ko-
nuştuğumuz Artvin ağzı Türkçeydi. Sanki Ardanuç’ta 
yan komşumuzla konuşuyormuş hissettim kendimi. 
Sen yerine san diyorlar. Yalnız bizde yakın zamanda 
icat edilen yeni kelimeleri bilmiyorlardı. Tabii ki ben 
de onların diline geçmiş bazı Gürcüce veya Rusça keli-
meleri anlamakta zorluk çekiyordum. İki isimleri var: 
Biri evde kullanılan Türkçe-Müslüman isimleri, diğeri 
resmiyette verilen Gürcü isimleri…

Hemen sofra kurdular yöresel yiyeceklerle do-
nattılar. Kamaşidze, “Soframız küçük ama gönlümüz 
büyük, buyurun. Anay olsaydı da sizi görseydi. Gene 
gelin.” deyince gözlerim doldu. Kendisi Posof’a bir 
kere gelebilmiş. Şakayla, “Kızları Türkiye ye gelin 
edelim.” dedim. “Akrabalar da düşündü ama kapılar 
kapanır da ayrı kalırız diye olmadı.” dedi. 

Rehberimiz, Yukarı Acara’da iki Tıxilvana ol-
duğunu, cami olan Tıxilvana köyüne Türk Tıxilva-
na dediklerini söyledi. Acara’daki teyzesinin kızı 
Posof’a gelince, anamın vasiyetidir, diyerek taşları 
öpmüş. Hatta Posof’tan esen rüzgâra karşı ağzını 
açarak ciğerlerine çektiğini söyledi. Sofrada çok ne-
fis bal ve yöresel yemekler vardı. Nine pek iyi ifade 
edemedi, yemek tariflerini dededen aldık ama tam 
anlayamadım. 

Zamanımız sınırlıydı. Keşke vaktimiz olsaydı 
da sohbet edebilseydik. Yolda ikindi ezanı okundu 
ufak bir çocuk okuyordu. Hıristiyan bir ülkede ezan 
sesi duymak insanı başka etkiliyor. Camiye gitmeyi 
çok istedim ama ablam gecikiyoruz dedi. 79 yaşın-
daki dede, bizi köyün çıkışına kadar geçirdi. Buruk 
bir şekilde vedalaştık. Keşke kurbanımı orada kes-
tirmek için para bıraksaydım diye düşünüyorum. 
Bir koyun 350 liradan başlıyormuş. 

Ahıska’ya döndük. İkindi namazları Kur’an Kur-
su mescidinde kılındı. Demiryolunda duran va-
gonları görünce yaşlıların bana anlattıkları sürgün 
trajedisi gözlerimin önünde canlandı. Kaleye çıktık, 
Ahmediye Camisinin tepesinde haçlı bayrak dalga-
lanıyordu. Burayı Ruslara bırakmamak için Ahıska-
lıların kadın erkek yiğitçe mücadeleler verdiği ak-
lıma geldi. Ahıska seyahatimizin sonuna gelmiştik.

Posof’a döndük. Bölgemiz için değerli çalışmaları 
olan Kaan Gündoğdu ve Âşık Hikmet Ataman’la gö-
rüşüp yeni çıkan kitabını aldım. Posof ve Ahıska’dan 
ayrılıp Ardanuç’a geldik.

*
Şimdi Ahıska-Miraşhan’da Nusreddin Kamaşid-

ze ile yaptığım mülâkatı naklediyorum:
- Adınız ve soyadınız?
- Nusroy (Nusreddin) Kamaşidze.
- Bu köye nereden geldiniz? 
- Acara Tıxilvana köyünden. 
- Ne zaman ve niçin buraya geldiniz? 
- 1984 yılında geldik. Oraları su götüriyerdi, çığ 

23Yaz 2017

Bizim AHISKA



geliyerdi. Hükûmet burya 50 tütün (hane) geturdi. 
- Geldiğinizde evler var mıydı? 
- Biz yaptux bu evlari. Hükümet 3.000 bin manat 

paray verdi, yaptux. Orda evlarımızi bıraxdux, bazi-
si satdi, bazisi çüridi ela kaldi evlar. 

- Bu köyün adı ne? 
- Miraşhan. 
- Burada sizden önce kimler oturuyordu? 
- Meshilar oturiyerdi, buradan kalxmişlar. Hangi 

koydur bilmam sizin Posof’tan 80 km. uzaxdur. Bu-
raya İsmail isminda bir uşax geliyer: “Bu yerlar baba-
mın vatanidur.” diyer. İki keram geldi burya. Burdan 
kalxmiş getmişlar, taşli bir yera oturmişlar. 

- Acara’daki köyünüzde Türkçe mi konuşurdu-
nuz? 

- Bazisi Türkçe konuşurdu, Tıxilvana’nın biyan-
ki köyi var orda Türkçe konuşuliyer. Bizim koyda 
Gürcica da konuşulurdi. Bazisi Turkça bilur bazisi 
bilmaz. Anam ve bacilari Posof’tan gelmiş. 

- Düğünlerde ne çalardınız? 
- Akerdeon, garmon. 
- Eski hekiyalardan biliyor musunuz? 
- Bilmam. Melik Xala’nın kocasi varidi, o çox bi-

lurdi. Ben kuçugidim, kulax vermiyerdim. 
- Bu köydekiler hep Türkçe bilir mi? 
- Bilur, he. 
- Anan nereliydi? 
- Posof, Papola köyünden. Nenem da Acara 

Sukana’dan. 
- Anan Acara’ya nasıl gelmiş? 
- Türkiya’ya Urus esgeri gelmiş, milleti kesiyer-

miş. Hanımın emisi Nuri Dedey varimiş, o demiş ki: 
“Kalxın kaçın ki sizi burada kesacaxlar. Tıxilvana’ya 
hanımın babasının evuna gondarmiş.” Ahıska’dan 
Posof’a girip Urus kesmaya başlamiş. Üç baci ondan 
Acara’da kalmiş. Ey bunlar nera getsinlar? Kaldur-
miş da oranın adamlarına vermiş, evlandurmiş Nuri 
Dede’nin babası. Bir ara anamla, babam Posof’a gel-
miş demişlar ki: “Burda kalın getmiyasız, Nazime 
bacım, kardeşim Kemal varidi.” Onlari Acara’da 
bıraxamam demiş anay. Dursun Dedey da demiş 
ki:  “Kızi bilmam ama oğlan sınıri aşıp bizim köya  

gelur.” Durmamiş getmiş Tıxilvana’ya. Sınır kapilari 
kilitlandi, getmax gelmax kalxdi, her bişe kapandi. 

- Anan Posof’a çok hasretlanur miydi? 
- Ah vatan diyanda başından duman gediyerdi. 
- Hiçbir yakınını görmeden mi öldü? 
- Kimi göracaxdi? Bizim koydan Posof’un sırtlari 

gorikiyerdi. O sırtlara ben çıxmiş gezmişim, derdi.
- Acara’da kaç köy Türkçe konuşur? 
- Şimdi kapilar acildi, hepsi Turkçe konişiyerlar. 

Buyanki Tıxilvana konuşurdi. Xulo da azar azar ko-
nuşirdi, şimdi arttı. 

- İhtiyarlar hep Türkçe bilur miydilar? 
- Bilurdilar. 
- Rus zamanı ibadetleri nasıl yapıyordunuz? 
- Namazi kılıyerduh işda ela ha! Gorikmiyerdux 

kimsaya. Hukumeta göstarmadan gizlica kurban 
kesiyer, oğlannari sünnet yapturiyerduğ. O zaman 
elaydi, şimdi her şey rahat, camimizde ezan oxiniyer. 

- Düğünlerde ne oynanır? 
- Horom, osama, bar oynanur. 
- Seni Acara’dan Kazakistan’a niye sürgün ettiler? 
- Emim Türkiya’daydi, anam Posfliydi, onuçun…
- Hangi yılda sürdüler? 
- 1951’de. 
- Ne kadardın? 
- 10 yaşındaydım. 
-Tek başına mı sürdüler? 
- Ev halkıylan. 
- Batum’açax arabayla gettux. Ondan oyani 

povez(tren)la. 14 guna Kazakistan’ın Paskaral ra-
yonuna getdux. Bizi Monotolf köyuna goturdilar. 
Orda iki sene kaldux. Stalin’a, oyani biyani yazi yaz-
dux. Sonra biz geri döndardilar. 

- Sizin köyden kaç tütün sürdüler? 
- 12 tütün. 
- Ötekilerin suçu neydi? 
- Onlarda elaydilar. Acara’dan 100 tütün sürül-

dux. Stalin hukumeti zamanıydı. 
- Acaralılar Stalin’i sever miydiler? 
- Sevmayıp da na edacaxtux!? Bizi süranda 

eşyalarımızı çıxarmaya yardım etdilar. Hanımın iki 
emisini da sürdilar. 

- Gençliğinde Türkiye’de yaşamak ister miydin? 
- Nasıl gelacaxdım ki Türkiya’ya!?
- Miraşhan’ın etrafındaki köyler hep Hırıstiyan 

mıdır? 
- Evet, ama iyi geçinurux. Cenazelera gedip ge-

lurux. 
- Ne gibi yemekleriniz var?
- Börek, sinor, hasuta, sütli, cinçar (ısırgan) 

çorbasi, kartopi (patates) buğlamasi, tutmaç çorbasi, 
ayran çorbasi, bişi, luxum, sarma, dolma, xaçapur, 
peynir eritmesi…
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