
 Yunus ZEYREK

“ANA BEN TİFLİS’E VARMALI OLDUM”

Tiflis, zihnimde yer etmiş olan şehirlerden 
biridir. Küçük yaşlarda okuduğum Âşık Garib’te 
rastlamıştım Tiflis’e. Tebrizli bir genç, rüyasına 
giren Tiflisli Şahsenem’e kavuşmak için anasını 
ve bacısını da yanına alarak buraya gelmiş; ma-
cera bundan sonra başlamış… Onun, derdini 
annesine anlatırken söylediği, 

 Rüyada gezdim dolaştım,
 Ana Tiflis diyarında;
 Dolu içtim kana kana,
 Ana Tiflis diyarında…
Şeklinde devam eden deyişini hatırlıyorum.  

Aynı hikâyede geçen bir deyişinde de Tiflis’e 
gitme arzusunu şöyle dile getiriyordu:

 Bir güzelin aşkı düştü serime,
 Ana ben Tiflis’e varmalı oldum.
 Şimden gerü bu yer bana el vermez,
 Ana ben Tiflis’e varmalı oldum.
Âşık Garib’in Tebriz’i tasvir eden güzel koş-

masındaki “Gürcistan’dan gelir balı Tebriz’in” 
mısraı da hâlâ aklımda. Yüzyıllardan beri anla-
tılagelen bu hikâye Rus şâiri Lermontov’a da il-
ham vermiş… Demek ki Âşık Garib’imiz bu top-
raklarda, meçhul bir mezarda uyuyor.

Tiflis, Sovyet devrine kadar, Türk kültür ta-
rihinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. 

Ahıskalı Ömer Faik’le Celil Memmedguluzade 
1906’da Molla Nasreddin mecmuasını burada 
çıkarmışlardı. O zamanlar Tiflis’te kaç tane Türk-
çe gazetesi çıkıyormuş… Ciddî bir okuyucu 
kitlesi olduğuna göre Tiflis’te, külliyetli bir Türk 
nüfusu mevcutmuş. Öyle ki Ömer Faik bu şehri 
Türk dünyasının merkezi olarak görüyordu.

Tiflis, 1801’den itibaren Rusların Kafkasya 
başkenti olsa da bunun askerî olmaktan başka 
bir anlamı yoktu. Burada Gürcü, Ermeni ve Türk 
ahali yaşamaktaydı. Ruslar geldikten sonra bu 
toplulukların birlikte yaşama kültürü yara aldı. 
İşte o tarihten beri Türkiye ve Kafkasya’da etnik 
fitne alevlendi, huzur bozuldu, uluslararası bo-
yutlara ulaşacak sancılanmalar başladı. Hepsi 
Rus yayılmacılığının eseri… 

İşte bu duygularla Tiflis’e doğru yola çıktım. 
Tiflis arşiv ve kütüphanelerini merak ediyordum. 
İstediğimiz gibi bir araştırma yapabilecek miy-
dik… Türkiye’de Gürcü bilim adamlarına sağla-
nan rahat ortamı biz orada bulabilecek miydik…

Tiflis’te

Zaman, yağmurlu bir haziran gecesinin öte 
yakalarında yüzerken uçağımız Tiflis’e indi. 
Uçağın merdivenlerinden inip otobüse doğru 
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yürürken ayaklarım su içinde kaldı. Zira yer yer 
çatlamış olan apronda sular akıyordu. 

Arkadaşım Prof. Şureddin Memmedli, eşi 
Gülnara Hanımla birlikte beni bekliyordu. Selâm 
ve hoşbeşten sonra onların memleketi olan 
Borçalı’nın Marnaul şehrine doğru yola koyul-
duk. Sabah kuşlarının cıvıltıları başlamıştı. Bi-
rer bardak sıcak çaydan sonra daldığımız kısa 
uyku bizi dinlendirmişti. Marnaul, Tiflis’e 30 km 
mesafede bir Türk şehri; güzel bir asfalt yolla 
Tiflis’e bağlı. 

Öğlene doğru kalkıp bir minibüsle tekrar 
Tiflis’e geldik. Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. 
Devlet Arşivi’ne gittik. Elimizdeki resmî belgeler 
Türkçe olduğundan başlangıç yapamadık. Bü-
yükelçiliğimizde Gürcüce belgelerimizi aldıktan 
sonra tekrar Arşiv’e gittik. Gerekli işlemler yapıl-
dı ve arşiv çalışmamıza başladık.

İkinci günün akşamı yine Marnaul’a gittik. 
Akşam yemeğinin Şureddin Beyle Gülnara Ha-
nımın akrabalarında yedik. Bu şehirde insan 
kendini Kars veya civarında bir yerde hissedi-
yor. Yabancı olan bir şey yok…

Tiflis güzel bir şehir. Bizde Rus imlâsıyla Kura 
denilen Ardahan Suyu yani Kür Irmağı (Gürcüler 
ona Mtkvari diyorlar), burada daha büyük daha 
heybetli akıyor. Bu nehir Tiflis’e sadece letafet 

değil hayat veriyor. Irmağın her iki sahilinde, 
ağaçlıklar arasında uzanan ve trafiğin düzenli 
aktığı caddeler var. Yemyeşil tabiat, şehri içten 
ve dıştan kuşatıyor. Bizdeki arsa yağmacılığı 
burada yok. Büyük parklar, mahalle aralarında 
küçük koruluklar ve bahçeler çok güzel. Ama 
birisi dedi ki, “Merak etme, sizin müteahhitler 
burada çok inşaat yapıyorlar; yakında Tiflis de 
Bursa gibi olur.” Gerçekten de Tiflis, nüfus ve 
tabiat itibariyle Bursa’yla kıyaslanacak bir şehir. 

İstanbul’da uçağa binmeden önce karşılaş-
tığım Gürcü hanımlarla konuşurken elimdeki 
Sovyet zamanından kalma bir Tiflis plânına ba-
karak Stalin Parkı’nı sordum. Gülerek dediler ki, 
park duruyor ama Stalin adı çoktan uçtu!

İlk gün Tiflis’in Vake semtinde Büyükelçili-
ğimize yakın bir yerde bulunan bu parka gittik; 
harika bir yer. Şimdiki adı Hürriyet Parkı. Park, 
büyük büyük ağaçlar, heykeller, zafer anıtı ve 
çeşmesiyle ruhu dinlendiren bir mekân… 

Bu şehirde herhalde en zor şey mideyi kan-
dırmak! Tiflis gücenmesin ama bizim gibi garip-
lere açacağı sofrası yok gibi. Dilden dile dolaşan 
xaçapuri’si, o kadar da latif değil! Bizim Posof’ta 
yapılan ve sıcak sıcak yenilen xaçapur nerede? 
Şurada burada xaçapur yapan yerler varsa da 
bunlar önceden pişirmiş oldukları bu garip pey-
nirli ekmeği büfe gibi yerlerde sadece satıyorlar. 
Oturup da bir içecekle birlikte yeme şansın yok! 

Başka bir gün küçük ama latif 
bir pastanede yediğimiz taze 
xaçapur’u da unutmuyorum. 
Neyse ki Marjanişvili (siz anla-
yın Mercanoğlu) Bulvarındaki 
Türk lokantalarını keşfettik de 
bu dertten de kurtulduk! Bura-
lar yalnız Türklerin değil, Arap 
ve İranlıların da vazgeçeme-
dikleri mekânlar. Hakikaten ye-
mek kültürümüz ve lavaboya 
taallûk eden temizliğimiz dün-
yada bir tanedir.

Yine bazı caddeler üzerinde 
ve alt geçit çıkışlarında rastla-
nan taze meyve satanları da 
kaydedelim.

Y. Zeyrek - Ş. Memmedli, Kür ırmağı üzerinde.
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Bu şehirde ulaşım, metro, belediye otobüs-
leri, Ankara’nın mavi dolmuşlarının sarıları ve 
taksilerle sağlanıyor. Yalnız korna çalmayı ga-
liba biraz seviyorlar! Tiflis metrosu tabii ki mo-
dern değil; çok kasvetli, gürültülü ve rutubetten 
meydana gelen berbat bir koku insanı rahatsız 
ediyor. Trenleri geniş ama çok gürültülü. Ama 
1960’lı yıllarda inşa edilmiş! Bazı istasyonlara, 
herhalde Kür’ün altından geçen hatlardaki istas-
yonlara inen merdivenlerin uzunluğuna bakınca 
trenlerin ne kadar derinlerde çalıştığı anlaşılıyor. 
Bir merdiven bakıma alınınca kullanılmak üzere 
üçüncü bir ihtiyat merdiveni de yapmışlar. Met-
ro işinde Sovyet kafasının bile bizimkilerden çok 
ilerde olduğunu düşünmeden edemiyor insan…

Bir gün arkadaşımla belediye otobüsünden 
iner inmez, durakta bekleyen ve sivil görevli ol-
duğu anlaşılan bir kadın, bizden bilet istemez 
mi! Arkadaş anlamazlıktan gelerek ona ceza 
yerine para uzattı; kadın çok bozuldu ve çıkıştı. 
Neyse işi uzatmadan cebinden biletleri çıkarıp 
uzattı ve cevabını beklemeden yürüdü; ben de 
arkasından… Yani kadını biletlerle baş başa bı-
raktık. Doğrusu böyle bir bilet kontrolü ilk defa 
görüyordum.  

Tiflis’te taksi çok ucuz. Beş liraya şehrin her-
hangi bir yerine ulaşabilirsiniz. Taksimetre yok. 
Pazarlık yapanlar biraz daha ucuza gidebiliyor. 
Bir sabah bizim Büyükelçilik’ten caddeye çıkar 
çıkmaz önüme ilk çıkan bir taksiye el kaldırdım, 
durdu. Direksiyonu sağda, genç bir şoför. Yolu 
bitirip karşıda arşiv binasını görür görmez 20 
lari’yi uzattım. Bozuk bir Türkçeyle, “Burada al-
mak olmaz!” diyerek sabırlı olmamı ihtar etti. Az 
ileride durunca parayı tekrar uzattım. Aldı, sağı-
na soluna bakındı! Anladım ki çocuğun beş ku-
ruşu yoktu. Parayı geri verdi ve karşıda bir ma-
ğazada bozdurmamı söyledi. Aşağı indim, sağa 
sola bakındım. Karşıya geçmem gerekiyordu. 
Trafik çok kalabalık bir şekilde akıyordu. Elimde 
ve omuzumda çantalarım vardı. Akıl kestireme-
dim. Gidip ne diyecektim de para bozduracak-
tım! Geri dönüp çocuğa, “Ben Kartuli bilmem; 
al, sen bozdur!” dedim. Durakladı. Sonra, “Ben 
arşivde çalışacağım; istersen birazdan uğra ve-
reyim.” dedim. Elini salladığı gibi gaza basıp git-

ti. Bu bedava seyahat, beni çok müteessir etti, 
üzüldüm. Ama ne yapabilirdim ki… Yine ona 
kızmaktan başka… Zira bir 20 lari’yi bozama-
yan taksici olur muydu… Bir başka taksici de 
binmeden önce adresi söylediğim hâlde tamam 
demiş fakat menzile gidene kadar hem kendi-
si çok dolaşmış, bin bir kişiye sormuş hem de 
beni çileden çıkarmıştı. Tiflis’te galiba isteyen 
arabasının üzerine taksi levhası koyup işe ko-
yuluyor… 

Bir cumartesi günü başka bir arkadaşın ara-
basıyla şehir turuna çıktık. Şehrin güneyinde-
ki tepeler üzerinde yer alan ve adına Tosbağa 
Gölü denilen sayfiyeye çıktık. Buradan şehrin 
her tarafı görünüyor. Çokça Tiflis manzarala-
rı çektik. Sonra Narinkale’ye geldik. Gürcüler 
buna Narikale diyorlar! Kale yolunu tırmanırken 
yol kenarında rengârenk bez parçaları bağlan-
mış bir dilek ağacı görüyoruz.  Buradan Tiflis’in 
tarif edilmez manzarası görülüyor. Tepede dost-
lara şarap sunan ve düşmana kılıcını çeken Gür-
cü Anası’nın yanına gittik. Burada bir de telefe-
rik noktası bulunmaktadır. Kalenin arkasındaki 
yeşillikler Botanik Bahçesi. Narinkale’nin içine 
1990’dan sonra bir kilise monte edilmiş. Şehrin 
her yerinden görünen bu heybetli kale, kilisey-
le pek barışmamış gibi... Doğrusu, Gürcülerin 
bu ölçüye sığmaz haç ve kilise tutkularına bir 
anlam veremiyorum… Tiflis dönüşü havaalanın-
da bir şey dikkatimi çekti: Bekleme salonunda 
oturan ve göğsünde iri haç sallanan papaz, 
yolcular uçağa alınırken sıraya girmedi. Bir de 
baktım ki herkesten önce onu davet edip uçağa 
gönderiyorlar!

Narinkale’den inerken tarihî camiye girdik. 
Burada bir öğle namazı kıldık. İmamlarıyla soh-
bet ettik. Onlar, Osmanlı’nın Tiflis’e hiç gelmedi-
ğini iddia ediyorlar. Onlara 1578 seferinde ordu-
nun Hazar’a kadar gittiğini, buralarda idarî sis-
tem kurduğunu anlattım. Bu devir 1603’te Şah 
Abbas’ın seferine kadar sürmüştü… Bu camiyi 
Çarlık zamanı ilk defa Tatarlar yapmışlar. Buraya 
yakın yerde Kür’ün üzerinde Şah Abbas’ın inşa 
ettirdiği cami, Stalin zamanında 1949’da yıkıla-
rak, yerine bir köprü yapılmış. Camiyi yıkarken 
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ilk kazmayı vuranın da nehre düşerek öldüğü 
söylenmektedir. Bu semtte bir de sinagog var.  

Metexi köprüsünü geçip kısa bir rampayı çı-
kınca nehrin solundaki tepede bir kilisenin önü-
ne geliyorsunuz. Tabii ki burada kiliseden ziya-
de sizi, sarp kayalıklar üzerinde Kral Vaxtang 
Gorgaslan’ın at sırtındaki heykeli karşılıyor. Hey-
kelin yüzü caminin bulunduğu eski Türk mahal-
lesine dönük, arkasında ise Ermeni mahallesi… 
Diyorlar ki kral, Ermenilere arkasını dönmüş fa-
kat Türkleri selâmlıyor…  Tiflis’in, V. yüzyılda bu 
kral tarafından kurulduğuna inanılır. 

Tiflis’in meşhur Bitpazarı’na da gittik. Bu-
rada her türlü eski süs eşyası, kitap vs. satılı-
yor. Bunlar arasında Gürcülerin şarap içmekte 
kullandıklarını envaı çeşit boynuzların çokluğu 
dikkati çekmektedir. Bu pazarda satan çok fa-
kat alan yoktu! Yine burada ressamların tablo-
ları da sergilenmiş, satılıyor. Bu resimlerin çoğu 
dinî muhtevalı ve geometrik şeyler. Resimden 
çok anlamasam da bana, ah şu tabloyu evimin 
duvarında görsem diyebileceğim güzellikte bir 
resim göremedim. Buna meşhur ressamları Pi-
rosmani’ninkiler de dâhil. Daha sonra başka bir 
arkadaşla buradan geçerken bir kalabalığı gös-
tererek, bunlar da ev, emlâk satanların pazarı, 
deBir gün de Kur’an Kursuna gittik arkadaşlar-
la. Acaralı Osman Hoca, genç, inançlı ve şuurlu 

hocaefendi. Burası, Türkiye’de bildiğimiz Kur’an 
Kurslarından biri. Her tarafı tertemiz bir mekân. 
Hoca, sorularıma gayet açık ve dürüst cevaplar 
verdi. Öğrencileri daha ziyade Zalka’danmış. 
Ben o bölgeyi ana dili Türkçe olan Hristiyan 
Urumların yurdu bilirim. Meğer Urumların başka 
yerlere gitmesiyle buraya Acaralılar gelip yerleş-
miş. İşte bu kurstaki öğrenciler de oradanmış… 
Takdir etmemek elde değil. di!

Tiflis arşiv ve kütüphanelerinde çalışıyoruz. 
Millî Arşiv, düzenli bir şekilde çalışıyor. İstediği-
miz belgeleri tarayıp veriyorlar. Yüz yıl öncesine 
ait belgelerin bir sayfası bizim paramızla beş 
lira; bir dosyaya sadece bakmak da dört lira. 
Kütüphanelerde çalışmak hususunda problem 
yok. Yalnız burada bir belgenin veya doküma-
nın fotokopisini istemeyeceksin. Tarama ciha-
zım yanımda olduğu halde ona da müsaade et-
mediler. Sadece fotoğraf çekmek serbest. Yani 
istersen bir dergi, gazete veya kitabın tamamı-
nın fotoğrafını çek! Çaresiz ben de öyle yaptım. 

Rusların Ahıska’yı Türkiye’den kopardığı ta-
rih olan 1828 yılından sürgün yılı olan 1944’e 
kadar bulabildiğim hemen her şeyi toplamanın 
derdindeyim. Hepsi neyse ama 1944 için hiç 
ama hiçbir şey bulamadık. “Yok! 1990 öncesi 
belgeleri Ruslar götürmüş!” diyorlar…  İçişleri 
Bakanlığına da gittik. Eski KGB’nin arşivi orada. 

Hürriyet Meydanı’nında bir zamanlar Lenin vardı!

6 YAZ 2013

Bizim AHISKA



Onlar da 1944’le ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. 
Yalnız Stalin’in baskı devri olan 1930’lu yıllarla 
ilgili hangi şahsı sormak istiyorsan onun künye-
sini veriniz, bakalım, diyorlar. Genel bir araştır-
ma yapmaya imkân yok… 

Tiflis’te bir şehir plânı elinizdeyse gerisi ko-
lay. Metro veya taksiyle gidilecek nice mesa-
feleri yürüdüm… Biri Hürriyet Meydanı (Tavi-
suplebis Moedani)’ndan Vake’ye, diğeri de 
Marjanişvili’den Vake’ye, yani Büyükelçiliğimize 
kadar iki defa uzun bir yürüyüş yaptım. Çokça 
fotoğraf çektim. 

Hürriyet Meydanı, Tiflis’in kalbinin attığı yer. 
Etrafında muntazam yapıların yer aldığı bu ge-
niş meydanın ortasında bir zamanlar Lenin hey-
keli varmış; şimdi onun yerinde atının ayakları 
altında ejderhayı ezen Aziz Giorgi’yi görüyoruz. 
Gürcü Anası da yukarıdan buraya bakıyor! Yine 
bu meydanın alt tarafında, küçücük parktaki 
ağaçlar altında kalan ve kolay kolay görünme-
yen Puşkin büstü varlığını korumuş. Gürcüler 
bu zavallı şaire kıyamamışlar…

Bu meydana açılan en büyük cadde Rus-
taveli Bulvarı… Günlerce girip çıktığımız Millî 
Kütüphane başta olmak üzere önemli ve tarihî 
yapılar buralarda. Bu yapıların başında eski 
parlamento binası dikkati çekiyor. İki katlı, geniş 

bahçeli bu beyaz bina, 
Gürcistan’ın son iki yüz-
yıllık tarihinin tek başına 
bir numaralı şahididir. Bir 
zamanlar Rusların Kaf-
kasya Genel Valisi olan 
Kont Vorontsov’un ika-
met ettiği saraymış. 1917 
Bolşevik İhtilâli’nden 
son-ra Kafkas Federas-
yonu Parlamentosu ol-
muş. 1918’de Gürcistan, 
Azerbaycan ve Ermenis-
tan, millî hükûmetleri bu-
rada ilân edilmiş! Burası 
1921’de Bolşeviklerin iş-
galine kadar Demokratik 
Gürcistan Hükûmetinin 
parlamentosu olmuş. 

Bugün gençlik sarayı olarak kullanılıyormuş. 
Hemen yanı başında ona adeta tepeden bakan 
heybetli bina, Sovyet Gürcistan’ının parlamen-
tosuymuş. 1990’dan sonra da aynı şekilde kul-
lanılmış. Bu binanın biraz ilerisinde yine munta-
zam bir yapı görünüyor; burası bir gimnazyum 
(lise). Binanın önünde iki arkadaşın heykeli var. 
Bunlar, Gürcistan kültür tarihinin iki önemli ismi 
İlia Çavçavadze ile Akaki Tsereteli’dir.

Aynı kaldırımdan yürüyoruz. Yine muhteşem 
yapıların yer aldığı geniş meydanlı bir kavşağa 
geliyoruz. Burada da ünlü şair Şota Rustaveli’nin 
yüksek heykeli bütün alana hâkim olarak karşı-
mıza çıkıyor.

Dikkat ederseniz bahsettiğim bulvar adları 
Gürcü tarih, kültür, sanat ve edebiyatının belli 
başlı isimlerinden meydana geliyor: Ağmeşe-
nebeli, Tamar, Çavçavadze, Tsereteli, Rustaveli, 
Kazbegi, Pşavela… Bir zamanlar bunların yerin-
de Lenin, Stalin, Kalinin, Engels, Şaumyan, Or-
conikidze gibi komünist liderlerin isimleri vardı! 
Yalnız Puşkin ve Lermontov gibi Rus şairlerinin 
isimlerine dokunulmamış. 

Marjanişvili semtinin en canlı yeri David Ağ-
maşenebeli Bulvarı. Bu kralın Gürcistan tarihin-
de (1089-1125) çok özel bir yeri var; onun için 

Eski Kafkas Federasyonu (Mâvera-yı Kafkas) Parlamentosu.
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bu adla anılıyor: Kurucu David. Onun Kıpçak 
Türkleriyle derin ilişkileri olduğunu biliyoruz. 
David’in ölümünden sonra kızı meşhur Kraliçe 
Tamara tahta geçmiş. Babanın adını taşıyan 
bulvar ile kızının adını taşıyan bulvar birbiriyle 
kesişiyor. Tamar Mepe Bulvarı’nın geçtiği Kür’ün 
üzerindeki köprü de Tamar adını taşıyor. Bir ikin-
di vakti Marjanişvili’de yemek yedikten sonra bu 
köprüye geldim. Buradan Kür’ü seyretmek çok 
zevkli. Kür manzaralı fotoğraflar çektim. 

Sonra Çavçavadze Bulvarı’na çıkmak üzere 
bir yokuşa vurdum. Sol tarafta yanan bir ateş 
gördüm. Oraya yöneldim. Ateşin iki tarafında iki 
asker nöbet bekliyor. Mermer taşlarda isim lis-
tesi var. Meğer burası Abhazya’da hayatını kay-
bedenlerin hatırasına hazırlanmış bir anıt… Ta-
bii bu manzarayı da makineme kaydediyorum. 
Abhazya ve Güney Osetya meselesi Gürcü ru-
hunda derin bir yara açmış. Öyle ki beş lari’lik 
banknotların üzerine bölünmemiş Gürcistan ha-
ritası konulmuş...

Tiflis arşivlerinde Ahıska ve Ahıska Türkleri-
nin izlerini araştırıyoruz. Hayli malzeme bulmuş 
olsak da tarihten günümüze geldiğimizde bizim 
yaramızın da kanamakta olduğunu yürekten 
hissediyorum. Stalin devrinin kurbanı olmuş 
bütün topluluklar eski yurtlarına dönmüş olduk-
ları hâlde Gürcüler 1956’dan beri Ahıskalılara 
bu imkânı vermemekte kararlı görünüyorlar. Bir 
halkı suçsuz, günahsız ve sebepsiz olarak ata 
yurdundan ebediyen sürmenin insanî bir izahı 
olabilir mi? Kendileri Gürcü olan Ahıska faciası-
nın bir numaralı sorumluları Stalin ve Beria’nın 
bugün Gürcistan’da isimleri bile anılmıyor! 

Tiflis’te hep şunu düşündüm: Biz bu coğraf-
yanın tabiî ve tarihî bir parçasıyız. Bu gerçek 
Gürcü dili ve diğer kültür şubelerinde birçok ör-
neği ile yaşamaktadır. Bunu kendileri de biliyor. 
Gürcülerin millî çalgıları dombora (Tataristan ve 
Orta Asya Türklerinin dombıra’sı), millî kıyafetle-
ri çoxa axalux (çuha arkalık), döner de şavurma 
(çevirme)! Bunun örnekleri saymakla bitmez. 
Fakat nedense Gürcülerde anlaşılmaz bir Türk 

fobisi var. Biz bu halkla düşman olamayız! Tarih 
boyunca Arap, Safevî-İran, Selçuklu ve Osman-
lı asırlarını yaşamış bu coğrafyanın en gaddar 
dönemi 200 yıllık Rus dönemidir. Ama Rusları 
bu coğrafyaya kendileri davet etmişlerdi! Her 
alanda Gürcistan’ın elinden tutan bugünkü 
Türkiye’nin dostluğundan nasıl şüphe edebi-
lirler? Ahıska Türkleri memleketlerine gelse, 
sönük kovan gibi işleyen sosyal ve ekonomik 
hayatın bu bölgede hangi çizgiye ulaşacağını 
düşünüyorum. Bunu Gürcülere nasıl anlatmalı?

*

Marjanişvili’de bir akşam yemeğinde sağ 
yanımda oturan Abdullah Osmanoğlu’nun 
hikâyesini dinledim. Bu hikâyenin satırbaşlarını 
buraya alıyorum: “Tiflis Tıp Üniversitesi mezunu-
yum, yani doktorum. On bir yıldan beri Türkiye 
Büyükelçiliğinde çalışıyorum. TC vatandaşı ol-
mak istiyorum, olamıyorum…” diyor. 

Abdullah’ın hikâyesi derin. Onun dedesi Os-
man, Posof’un Arile (Süngülü) köyündenmiş. 
1921’de sınır kesilmiş olsa da Ahıska tarafında 
kalan Cağısman köyündeki akrabalarının yanı-
na gider gelirmiş. İşte bu gidip gelme 1944 Ka-
sım’ında noktalanmış! Ahıska ahalisinin sürgün 
zamanına denk gelen bu ziyaret, onu da Ahıs-
kalılarla beraber Özbekistanlara atmış. Osman, 
orada kendisi gibi sürgün olan bir Çeçen kızıyla 
evlenmiş. 

Abdullah, 1975’te Taşkent’te dünyaya gel-
miş. Ailece 1986’da Rusya’ya, Çeçenistan’a, 
oradan da Azerbaycan’a gitmiş. Karabağ har-
bine katılmış, yaralanmış. 1993’te Gürcistan’a 
gelmiş; 2001’de Tiflis Tıp Üniversitesinden me-
zun olmuş. Bugün ailesi Azerbaycan’ın bir şeh-
rinde yaşıyor. Abdullah, on bir yıldan beri görev 
yaptığı ülkenin vatandaşı olmak istiyor. Bence o 
bunu fazlasıyla hak ediyor… 

Not: Tarihe meraklı okuyucularımızın, İslâm 
Ansiklopedisi’nde Mirza Bala’nın yazdığı Gür-
cistan ve V. Minorsky tarafından kaleme alınan 
Tiflis başlıklı makaleleri okumalarını tavsiye 
ederim.
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