
Yol arkadaşlarım Genç Memur-Sen 
Rize İl Başkanı Hüsamettin Demircan 
ve şoförlüğüne son derece güvendiğim 
babam Nihat Aksu ile beraber 
Ahıska’ya gitmek üzere akşamdan 
yola koyulduk. O akşam Ardahan’a 
vardık ve Öğretmenevinde kaldık. 
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ahıska 
bölgesindeki camileri fotoğraflayıp 
sergi açmak ve olabildiğince 
farkındalık yaratabilmek amacıyla 
Ardahan’dan yola çıktık. Geçen yıl 
sürgün yıldönümünde kalabalık bir 
öğrenci grubuyla geldiğimiz Ahıska’ya 
bu yıl üç kişi gidiyorduk. Geçen sene 
Vale, Kılde, Zigila, Sakunet köylerindeki camileri 
ziyaret etmiştik. Bu sene inşallah çok daha fazla 
caminin yerini bulup kalabalık gruplarla ziyaret 
edilebilecek köyler ve camilerin güzergâhını 
belirleme niyetindeydik. İlk durağımız Harcam, 
Tsahan ve Kikinet camileri olacaktı…

 Türkgözü sınır kapısını geçtikten sonra şirin 
Vale kasabasını geçip Ahıska’ya varmadan Batum 
yoluna saparak Varhan’a doğru yol aldık. Varhan’a 
vardıktan sonra belde merkezindeki ilk sapaktan 
sağa döndük. İki üç kilometre gittikten sonra 
Harcam Camii karşımızda belirdi. Arabayı hemen 
sağdaki düzlüğe park ettikten sonra caminin 
etrafında bakınmaya başladık. Caminin etrafı 
ıssızdı; etrafta kimseler görünmüyordu. Caminin 
girişi çitlerle kapatıldığı için içerisine girmek de 
mümkün görünmüyordu. Ana giriş kapısının 
fotoğrafını çekebilmek için çitlerin üzerinden açı 
yakalamaya çalışıyorduk. Bahçeden acı şekilde 
seslerler geliyordu ki bunun etrafta bolca olan kaz 
sesi olduğunu düşünüp fotoğraf çekmeye devam 
ediyorduk. Lâkin gerçek hiç de düşündüğümüz 
gibi değildi. Meğer camiyi kümes ve depo olarak 
kullanan yaşlı kadın, bize içerden yüksek sesle 
bağırıyordu. Ama dillerini bilmediğimiz için ne 
dediğini anlayamadık! Kadının bağırmasıyla biz 
de yabancı yerde olduğumuz için tedirgin olduk 
ve fotoğraf çekmeyi bırakıp güzergâh üzerindeki 
Tsahan Camiine doğru yola çıktık. Tedirginliğimizi 
üzerimizden atamamış olmalıydık ki yanından 
geçtiğimiz camiyi fark etmeyerek Kikinet Camiine 
doğru devam ettik…
* Genç Memur-Sen Rize İl Başkan Yardımcısı.

Son derece bozuk stabilize yoldan Kikinet 
Camiine vardık. Camii bölgeye hâkim bir tepede 
kurulmuş, soğan tipi kubbesiyle Harcam Camiine 
benzerlik göstermekle beraber kendi estetik 
mimarî anlayışını oluşturmaktaydı. Soğan kubbeli 
camii anlayışı Ahıska bölgesine özgü mimarî yapı. 
Kesme taştan yapılmış, mimarî planı kare şeklinde 
olan caminin minaresi yıkılmış durumdaydı. Kapı 
üzerinde bulunan kitabesinde hicri 1326-1327 
yılları arasında yapıldığı yazıyordu. Caminin dış 
kapısı orijinal ve sağlam olarak günümüze kadar 
gelmişti. Kapıdaki işlemeler ve işçilik son derece 
muazzamdı. Caminin içindeki figürler, yazılar ve 
boyama eserleri zarar görmemiş olmakla beraber 
hâlâ canlılığını korumaktaydı. Caminin sağ üst 
tarafından ikinci bir kapı açılarak camiye üstten giriş 
verilmiş ve iki katlı depo gibi kullanılmaktaydı… 

Kikinet köyünden aşağı doğru inerken 
Tsahan’da olan camiyi fark ederek oraya vardık. 
Cami harabe bir durumdaydı. Minaresi yıkılmıştı. 
Mihrabı dışında cami olduğunu gösteren başka bir 
iz yoktu. Bu cami de Kikinet Camisi gibi sonradan 
tahtadan ortadan kat atılmıştı. Mihrabın yarısı alt 
katta yarısı üst katta kalmıştı. 

Bu bölgeden ayrılarak Adigön ilçesine doğru 
yola çıktık… Adigön’e varmadan Entel köyüne 
uğradık. Burada da son derece şirin bir cami 
vardı. Kapının üzerindeki ay yıldız figüründen 
midir bilinmez Hüsamettin Bey caminin etrafında 
dört dönüp her köşeden caminin fotoğraflarını 
çekiyordu. Bu camiye de diğerleri gibi üstten bir 
kapı açılarak ikiye bölünmüş, mihrap ve kapı 
üzerinde bulunan ay yıldız motifleri dışında geriye 
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Ahıska - Adigön’de Kaxaret köyü.

camiyi andıran pek bir şey kalmamıştı…
Entel’den Bolacur köyüne geçtik. Burada 

da bir cami var. Ev olarak kullanılıyormuş! 
Bu sebeple köylüyü rahatsız etmemek için 
fotoğraf çekmedik…

Günün kalan kısmında Kaharet, Plate, 
Mohe ve Zanav köylerindeki camileri ziyaret 
edip detaylı fotoğraflarını çektik. Zanav camii 
anladığımız kadarıyla ibadete hâlâ açıktı. 
Caminin içini etraflıca gezdik, namazımızı 
kıldık ama etrafta kimseleri göremedik. Diğer 
camiler harabeye dönmüş durumdaydı. Çatıları 
çökmüş dört duvar kalmışlardı. Kaharet ve 
Adigön camilerinin manzarası ise muhteşem 
ötesiydi. Köye hâkim iki tepede olan camiler 
son derece etkileyici manzaraya sahiplerdi. 
Plate ve Adigön camilerinin kitabeleri ile 
Kaharet ve Mohe camilerinin mihrapları günümüze 
kadar sağlam olarak ulaşmıştı. Köyden ayrılarak 
Ahıska Kalesine gittik…

Kale ve çevresi restore edilmiş, Osmanlı izleri 
kısmen silinmişti. Bilet gişesinden üç bilet alarak 
kaleye girdik. Kale içerisinde bulunan Ahmediye 
Camii dışardan muhteşem görünüyordu. Cami 
önünde bulunan şadırvan kaldırılmış yerine süs 
havuzu yapılmıştı. Caminin içerisi içe sadece 
görüntüden ibaretti. Yerler beton, turistlerin biri 
giriyor diğeri çıkıyordu. Mabedlikten, ibadetten eser 
kalmamıştı. Bugünkü programımızı sonlandırıp 
geceyi geçireceğimiz Ahıska Kalesi yakınındaki 
otele giderek ertesi günün hazırlıklarını yaptık ve 
istirahate çekildik… 

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ahılkelek ilçesine 
doğru yola koyulmadan önce kalenin arkasında 
bulunan hamama gittik. Bu hamam da diğer camiler 
gibi depo olarak kullanılıyordu. Fotoğraf çekip yola 
çıktık. Yol boyunca tabiat bize eşsiz manzaralar 
sunuyordu. Güzergâh üzerinde 

bulunan Aspinza’nın Hırtız köyünde geçiş 
noktalarına hâkim konumda yapılmış olan Hırtız 
Kalesine de uğradık. Kale oldukça eski olmasına 
rağmen; içindeki kilise sıfır kilometre! Gürcü 
dostlarımız kaleyi kendilerine mal etmek için 
ellerinden gelen çabayı gösterdikleri anlaşılıyordu! 
Kale ve etrafında çevre düzenlemeleri yapılıyordu. 
Herhâlde çevre düzenlemesinden sonra burada da 
bilet kesmeye başlarlar! 

Ahılkelek’e yaklaştığımızda derenin üzerinde 
köprü olarak kullanılan tren vagonunu görüp 
durduk. Birkaç hatıra fotoğrafı çekinip Ahılkelek 
halkına bu eşsiz köprüyü hediye ettiği için SSCB’ye 
teşekkür edip arabamıza bindik!! Bu arada vagon 
çürümüş durumdaydı ve vagondan karşıdan 
karşıya geçiş son derece tehlikeliydi. Yola devam 
ederek Ahılkelek Kalesine vardık…

Kalenin içinde Osmanlıdan kalma kubbeli 
güzel bir camimiz mevcuttu.  

Entel Camii.
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Caminin kubbesi ve mihrabı sağlamdı. Mihrabın 
üzerinde bulunan kitabede bizdekiler gibi “ üllema 
de ale aleyha ekeriyyel mihrab” yazıyordu. Maalesef 
bu güzelim camii söylemeye dilim varmasa da ahır 
olarak kullanılıyordu. Caminin zemini hayvan 
pisliğiyle kaplıydı. Bu camii Ahıska Kalesindeki 
Ahmediye Camii ile beraber bölgedeki Osmanlı 
stili iki camiden birisiydi. Bu zamana kadar 
gördüğümüz camilerin kendine has bir mimarî 
üslûbu vardı. Buradan da kaleden 5 km mesafe 
uzaklıkta bulunan Hosbiya (Khospio) köyüne 
doğru yola koyulduk…

 Bu köyü bulmakta ciddi anlamda zorlanmamıza 
rağmen nihayetinde Hosbiya Camiini bulduk. 
Caminin çatısının bir kısmı önceden çökmüştü. 
Müdahale edilmezse birkaç yıl içerisinde çatı 
tamamen çökecek! Caminin etrafını gezerken 
köylüler etrafımızda toplandı. Harcam köyünde 
yaşadığımız hadise tekrar edecek diye endişeye 
kapılıyorduk ki hiç de düşündüğümüz gibi 
olmadı. Köylülerden biri babama Türkçe olarak 
“Rusça konuşabiliyor musun?” diye sorması; 
babamın da “Sen zaten Türkçe konuşuyorsun, 
Rusçayı ne yapacağız?” şeklinde cevap vermesi 
ziyaretin seyrini değiştirdi. Köydeki birçok kişi 
iyi derecede Türkçe konuşuyordu. Ahılkelek 
nüfusunun büyük bir çoğunluğu Ermeni olmasına 
rağmen konuştuğumuz köylüler Gürcü olduklarını 
söylediler. Köylülerle uzun uzun, samimî bir 
şekilde, gerilmeden, korkmadan, çekinmeden 
sohbet ettik. Bize, “Bu camiyi yaptırın. Yıkılmasına 
izin vermeyin. Köylü olarak biz bir şey demeyiz, 
iyi karşılarız.” şeklinde defalarca belirttiler. 
Ayrıca camiye kendilerinin zarar vermediklerini, 
mümkün olduğunca korumaya çalıştıklarını, 
çatısının bir kısmının çökmesinden dolayı su 

almaya başladıktan sonra zarar 
görmeye başladığını üstüne basa 
basa ifade ettiler. Hatta köylülerden 
biri dedesinin 1. Dünya savaşında 
Kars’tan buraya geldiğini, büyük 
sürgüne kadar Türklerle birlikte 
burada beraber yaşadıklarını belirtti. 
Evlenirken düğününü bu camide 
yaptığını, o zamanlarda caminin 
güzel bir yapıya ve görselliğe sahip 
olduğunu söyledi. 

Köyden ayrılırken bu samimî 
sohbete binaen verebileceğimiz bir 
hediye olmadığından arabadaki 
bisküvilerden köylülere ikram 
ettik. Ayrılacakken köylülerden biri 
kızının Türkiye’de okumak istediğini 

söyleyince ben de bir kâğıda telefon numaramla 
adresimi yazarak ona verdim ve Rize’ye gelmeleri 
hâlinde kendilerine yardımcı olacağıma dair söz 
verdim. 

Son olarak hatıra fotoğrafı çekilirken köylü, 
“Ben de çekilmek istiyorum.” diyerek yanıma 
geldi. Keşke buradaki muhabbet ortamını Harcam 
ve Kikinet’te de bulabilseydik… Hosbiya’dan mutlu 
bir şekilde ayrıldık. Ahılkelek’ten Aspinza’ya 
varıp Ota ve Oşora köylerini ziyaret ettik. 
Böylece iki günlük programımızı sonlandırmayı 
düşünüyorduk.

İlk önce Ota köyüne vardık. Lâkin bir saate 
yakın aramamıza rağmen Ota Camiini bulamadık. 
Ya yanlış köyde aradık ya da cami tamamen 
yıkılmış olduğundan mevcut değildi. Velhâsılı 
kelam camiyi bulamadık. Umarım ki cami vardır 
fakat biz bulamamışızdır…

Ota’dan ayrılıp Oşora köyüne vardık. Bir 
yerde bu köyün, vaktiyle okumuş aydın insanlar 
yetiştirdiğini okumuştum. Köyde camiyi ararken 
bulamayıp geri dönecektik ki buraya kadar 
gelmişken arabanın inmesinin güç olduğu, çok 
bozuk ve bataklık olan yola da girelim dedik. Bu 
yoldan inerken cami karşımızda belirdi. Köylüler, 
son derece sağlam camiyi yıkmayı becerememişti 
herhalde. Bunun için kendiliğinden yıkılması için 
iki tarafından temel taşları sökülmüştü. Kısmen de 
başarılı olmuşlardı! Cami, sağ ve sol duvarından 
baştan yukarıya kadar çatlamış ve biraz açmıştı. 
Hüsamettin Bey, Hosbiya’daki gibi köylülerden 
yakınlık bekleyerek cami kapısındaki kilidi 
gösterip açabilir miyiz şeklinde işaret etti. Ama 
köylüler anlamadığı için midir bilemem sadece 
yok anlamında kafa sallamışlardı. Biz de caminin 
dışarıdan fotoğraflarını çektik. Pencereden de 

Hoşbiya Köyü Camii önünde bir Gürcü köylü ile. 
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içinin fotoğraflarını çekmeye çalıştık. Kapısına 
kilit vurulmuş olan camii gördüğümüz kadarıyla 
depo olarak kullanılıyordu. Caminin dış kapısının 
üzerinde bulunan kitabede “Allahümme yâ 
muhavvilel havli vel-ahvâl havil hâlenâ ilâ ahsenil 
hâl!” (Ey herkesin hâllerini değiştiren Allah’ım! 
Bize iyi hâller ihsân eyle) yazıyordu. Maalesef bu 
cami de müdahale edilmediği takdirde birkaç yıl 
içinde yıkılabilir!

 Son olarak sürgünün yaşandığı, insanların 
mal ve kıymetli varlıkları arkasında bırakıp 
trene doldurulup sürgün edildiği yer olan Azgur 

Kalesini, alt kısmında bulunan tren yolunu ve 
yanındaki hamamı ziyaret ettik. Azgur Kalesi, 
Anadolu’nun düzlüklerine açılan bir kapı olmakla 
beraber; Anadolu’nun kilidi sayılacak bir konumda 
ve muhteşem bir görünüşe sahipti. Tren yolu 
hâlâ sürgünün ürkütücülüğünü taşıyordu sanki. 
Hemen arkasında bulunan hamam da harabeye 
dönmüş bir vaziyetteydi. 

Duygu yüklü iki günlük gezinin ardından, 
yaşanmışlıkları, tarihi ve geçmişin yükünü 
yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktık…

Moxe Camii.

Sürgün diyara vardım boynum bükük,
Camilerimizi gördüm öyle yıkık dökük…
Gözyaşlarım düğümlendi boğazımda,
Ruhum, kalbim, benliğim oldu bölük pörçük…

Ahıska Kalesi muhteşem bir şaheser,
İçinden turistler gelip geçer…
Ahmediye olmuş dört duvar, soğuk taş,
Camilikten ne yazık ki kalmamış onda eser…

Virajlı yolların ardında Aspinza, Ahılkelek,
Öyle bir tabiat var ki ağaçlar renk renk…
Hırtız’da Osmanlı yapmış ihtişamlı kaleyi,
Oradan geçerken ecdada dua etmek gerek…

Sözlerin bitip sürgünün başladığı yer Azgur’du,
Dünyada bu sürgünün eşi benzeri yoktu…
Evmiş, mal mülkmüş, gelince kara tren;
Ana, baba, bacı, eş, çocuk için vatan yalan oldu…

Âh Ahıska âh, derin duygular yaşattın bana,
Harabe camiler açtı bağrımda derin bir yara…
Dilim lal oldu, kalbim sancılı, gözlerim ağlamaklı;
Geleceğim tekrar tarih kokan hasret dolu Sürgün Diyara.

        Hüsamettin Demircan

Sürgün Diyar
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