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Önceki yazımızda ilk varış 
yerimiz olan ata yurdumuz 
Ahıska notlarımızı arz etmiştik. 
Ahıska’da seyahatimizin üçüncü 
günü Tiflis’e doğru yola çıktık. 
Cuma namazını Tiflis’te kılmayı 
düşünüyoruz. Ahıska çıkışında 15 
Temmuz 1944 sürgününün mer-
kez noktalarından biri olan tren 
istasyonunun yanından geçerken 
hepimiz o meş’um günü hüzünle 
andık.

Yemyeşil araziyi, dağları, git 
gide çoğalan ve debisi hızlanan 
Kür Irmağı, tek tük tarla ve bahçe-
lerde çalışan insanlar, yer yer nehir 
üzerindeki köyleri ve bazı iptidai, 
bazı betondan yapılmış köprüleri 
temaşa ederek gidiyoruz. Büyük-
çe bir yerleşim yerinden geçerken 
dernek başkanımız otobüste bizle-
re dönerek buranın Borcom şehri 
olduğunu söyledi. Asıl Gürcistan’a 
girmiştik. Ahıska’ya giden ve in-
şaatında bizim Ahıskalı kardeş-
lerimizin çalıştırıldığı demiryolu 
buradan arılıyordu. Bir süre son-
ra bu insanın içini karartan derin 
vadilerden ve dik yamaçlardan 
kurtularak geniş bir ovaya ulaştık. 
Nehrin de akış hızı azalmıştı. Yay-
gın, uzun ve düz arazi bizim ruhumuzda daha çok 
ferahlık hissi uyandırdı... Az sonra düz bir araziye 
kurulmuş Haşur’a geldik. 

Üç dört saatlik yolculuktan sonra nihayet 
Tiflis’teyiz. Burası büyük ve güzel bir şehir. Şehrin 
ortasından geçen bizim Kür Irmağı’mız buraya ayrı 
bir güzellik veriyor. Bu ırmağın her iki yakasında 
yer alan tarihî eserler göze çarpıyor. Şehrin yüksek 
tepelerinde haç, heykel ve kiliseler görünüyor.

Şehrin merkezinde otobüsten indik ve biraz 
yokuş çıkarak cuma namazını kılacağımız semte 
vardık. Burada çok eskiden yapılmış caminin iba-
dete açık olmasına sevindik ve içeri girdik. İmam 
efendinin hutbeyi hangi dilde anlatacağını merak-
la beklemeye başladık. Çok beklemeden hamdden 
sonra “Aziz ve pek kıymetli Müslümanlar!” diye 
Azerbaycan lehçesiyle konuşmaya başlayınca göz-

lerimizin içi ve gönlümüz gurur ve sevinçten gül-
meye başladı. Sevincimizi belli etmeden huşu ile 
hutbeyi dinledik, nezih bir kıraatle namazımızı kı-
lıp dışarıya çıktık.

Grup lideri Cavit hocamız, yüksek bir yere çıka-
rak bizi de toplayıp bazı bilgiler verdi. Akşam saat 
22.00’ye kadar serbest olduğumuzu, bu saatte aşa-
ğıda nehir kenarındaki parkta toplanacağımızı, bu-
radan da gece boyunca Batum’a gitmek üzere yola 
çıkacağımızı söyledi. Teşbihte hata olmasın; pek 
çoğumuz hani evcil hayvanların uzunca bir süre 
barınakta kalıp sonra da salınıvermesindeki hâli 
gibi ayaklarımız kımıldamıyor ve ne tarafa doğ-
ru gideceğimizi bilemiyorduk. Dedim ki “Dağılıp 
kaybolmayalım, nereye gidersek beraber gidelim.” 
Bu teklifim kabul gördü ve bu sefer de yiyecek der-
dine düştük. 
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Birkaç yere yemek ve fiyatlarını sorduk. İş yer-
leri şehir merkezinde bulunduğundan ve buranın 
turistik bir muhit olmasından dolayı fiyatları pek 
çoğumuz için yüksek bulduk. Biraz daha içlere 
doğru yürüdük. Bir büfede baktık ki “Helal”’ yazı-
yor; “Hah, yerimizi bulduk!” dedik. On bir, on iki 
yaşlarında bir kız çocuğu hâl ve hareketlerimizden 
bizim hassasiyetimizi anlamış olacak ki, “Abiler 
burada rahatlıkla karnınızı doyurabilirsiniz, sizin 
korktuğunuz ürünler burada yok.” deyince  “Oh 
bir Türk!” dedik. Adının Ayşe olduğunu söyleyen 
çocuk, kendisinin ve büfe işletmecisinin Azerbay-
canlı olduğunu ilâve etti (muh-
temelen Karapapak).  Buradan 
tavuk dürümlerimizi yiyerek 
açlığımızı giderdik. Sonrasında 
ağır adımlarla şehri gezmeye 
başladık.

Büyük bir yapıyla karşılaş-
tık. Camiye benzeyen bu tarihî 
taş yapı bir kiliseydi. Kapısı 
açıksa neden girip bir ziyaret 
etmeyelim, düşüncesiyle bu 
kapıya yöneldik. Tıpkı camiler 
gibi kapısı açıktı, isteyen gi-
rebiliyordu. Biz de girdik. İlk 
girişte bir tabla bulunuyordu. 
Tabladan Hz. İsa (as)’nın res-
minin olduğu yeri öpüp izbe 
denilebilecek kenarlardaki loş 
ışıklı inziva yerlerine geçiliyor, 
hüzünlenip gözyaşı dökülüyor, 
sonra da Papaz efendiye doğru 
gidiliyor. Bir kişi, sürekli dua 
okuduğunu düşündüğümüz bir 
köşede devamlı yüksek sesle bir 
şeyler okuyor. Bir başkası ge-
lenleri kutsuyor. Kapalı bir yerlerden zaman zaman 
rahibeler ilahiler okuyor, kısacası kadınlı erkekli 
kendilerince ibadet yeri ve mistik bir ortam...

Teleferik, kale, kilise, heykel ve Kür Nehri’ne 
yükseklerden baktık. 

Akşam oluyordu. Otobüslerimizin gelmesi-
ni ve hareket saatini beklemek için sözleştiğimiz 
gibi parka gelip oturduk. Parkın temiz ve bakımlı 
bir köşesinde etrafı mermerle döşenmiş bulunan 
Merhum Azarbaycan lideri Haydar Aliyev’in hey-
kelinin olduğunu gördük. Kırk yıllık dostumuzu 
görmüş heyecanı ve sevinciyle hepimiz etrafını 
sarıp oturup beklemeye başladık. (Gönüllerimizin 
sevgisine mazhar olmuş Ebulfez Elçibey’i de gör-
mek isterdik.) Bu sevinç ve heyecanı, uranın yakı-
nında bulunan ve resmî olduğu anlaşılan bir bina-

daki 5-6 bayrak içinden dalgalanan şanlı ay yıldızlı 
bayrağımızı gördüğümüzde de yaşadık.

Saat 22.00’yi gösterirken biz Batum yoluna gir-
miştik. Gece yolculuğunun sonunda, sabah 07.00 
gibi Batum’a ulaştık. Burada İnegöl Erikli köyün-
den gelip yemek sektöründe işletme açmış olan 
Alican Bey, bizi karşılayıp doğruca kahvaltı için 
işyerine götürdü. Az ileride yine Türk kardeşler-
den çorba içebileceğimiz işletmelerin olduğunu, 
dileyenin orayı da tercih edebileceğini söyledi. Ba-
zıları gitti, kalanlarla burada karnımızı doyurduk 
ve çayımızı içtik. Dışarı çıktığımızda büyük yapılar 

arasında gözümüzün hep arayıp 
da göremediği bir minare gördük. 
Burası Batum Merkez Camisiydi. 
Vaktinde eda edemediğimiz sa-
bah namazını kıldık, camiden çık-
tık. Kapının önünde bankta otu-
ran yaşlı bir amcaya selam verdik. 
Adını sorduk. Biraz Türkçe bili-
yordu. Adı Seyfettin’miş. Din kar-
deşimizmiş. Efendimize salat-ü 
selamla konuşup vedalaştık. 

Sahil, çarşı ve büyük yapıları 
temaşa ettik. Batum sanki Türki-
ye’mizden bir şehir gibi geldi bize. 
Türkçe konuşan çok, Türklere ait 
işletme çok, coğrafî olarak, iklim 
olarak şahane bir yer. Hatıra ola-
rak buraya ait bir hediye almak 
maksadıyla ne kadar gezinsek de 
Hıristiyanlığa ait figürlerden baş-
ka bir şey bulamadık.

Bu şehre de veda etme zamanı 
gelip çattı. Araçlarımıza bindik, 
yola çıktık, sınır kapısına geldik. 
Burası tam bir curcunaydı. Hepi-

miz ayrı ayrı hevesle sıraya girdik. Vatana kavuşu-
yoruz… Uzun bir tünelden çıktık ki işte vatanım, 
yurdum, misler gibi Türkiye’m... Hemen solumuz-
da çeşit çeşit büfeler ve yemyeşil ağaçlarla kaplı 
dağlar, sağımızda ucu bucağı görünmeyen Kara-
deniz... Gümrüğü geçerken yaşanan küçük bir ka-
zadan dolayı bir saatlik gecikmeyle çıktık. 

Karadeniz sahil yolunu takip ettik; Of’ta bir ye-
mek molası verildi. Samsun’u görmeden Anadolu 
içlerine dönen aracımız Çorum, Kırıkkale, Ankara, 
Eskişehir’den geçti ve Afyon’da turumuz nihayete 
ermiş oldu. 

İmkânı olan kardeşlerimizin, yakın ve bizim ha-
tıralarımızı da barındıran bu şehirleri ziyaret etme-
lerini dileriz.
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