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1İlk gençlik devresinde tarih kitaplarında 
defalarca Gürcistan ve Tiflis isimlerine 
rastlardım. Ama burası hakkında gözleme dair 
bir bilgim olmamıştı. Sonraları üniversitede 
tarih bölümünde okurken muhtelif derslerde 
İslâm öncesinden Kaçar Sülâlesi devrine kadar 
muhtelif şehirlerden ve Kafkasya bölgesinden 
çok söz edildiğini gördüm. Özellikle büyük 
seferlerde ve hücumlarda Kafkaslar daima 
meselenin önemli bir ayağıydı. (Ermenistan’ı 
almak üzere yapılan Eşkaniyan ve Rumiyan 
çarpışmalarından ta Moğol hücumlarına ve 
Timur seferlerine, Osmanlılarla Safevîlerin 

1		Üç	gün	süren	Gürcistan	seferimi	tafsilatlı	bir	şekilde	Farsça	yazmıştım.	Makale-
nin	özetini	dostum	ve	meslektaşım	Yunus	Zeyrek,	Bizim Ahıska	dergisi	için	Türk-
çe	kaleme	almamı	istedi.	Bunun	üzerine	arkadaşımız	Dr.	Ümran	Ay	bu	makaleyi	
Türkçeye	çevirme	zahmetine	katlanmıştır.	Kıymetli	vakitlerini	ayırdıkları	için	ken-
dilerine	de	teşekkür	ediyorum.

defalarca çarpışmaları, sonraları Kafkasya’ın 
çeşitli şehirlerinde yapılan İran-Rus savaşları 
ki sonunda Kafkas şehirlerinin İran’dan 
ayrılmalarıyla sonuçlandı.) Kafkaslarda 17 şehir 
henüz İranlılar için aşina bir tabirdir.

Kafkaslara seyahatimde birinci hedefim 
zihnimdeki bilgileri gözlemlerimle değiştirmekti. 
Ancak başka hedeflerim de vardı: Bunlardan 
birincisi Ermenistan ve Gürcistan’da Safevîler 
devrinden Kaçarlar devrine kadar yapılan binaları 
ve mimarî eserleri yakından görmek istiyordum. 
Acaba bugün onlardan geride kalanlar var 
mıydı? Son yıllarda Safevîler döneminden 
Kaçarlar devresine kadar Kafkaslardaki Osmanlı 
ve İran çarpışmaları hakkında Osmanlı tarihi 
metinlerinden mühim birkaç eseri Farsça’ya 
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tercüme etmiştim. Bunlardan bir kısmı 
yayınlandı, diğer bir kısmı da yayına hazır olarak 
beklemektedir. Bu eserlerdeki coğrafî bölgeler 
Kafkaslara dayanır. Hedeflerimden bir diğeri 
de bu bölgedeki çeşitli mıntıkaları ve şehirleri 
görmekle eserlerin tercüme ve telifini en iyi ve 
en doğru şekilde ortaya koyabilmekti.

Tiflis yoluyla Batum ve sonra da Trabzon’a 
gitmek istiyordum. Yani İranlı hacıların Kâbe 
yolculuklarında aylar boyunca katettikleri bu 
yollardan bir bölümünü dolaşmaktı. İranlı hacılar 
bundan sonra Enzeli Limanına ulaşıyorlardı. 
Deniz yolundan gemiyle Bakü’ye gidiyorlar, 
sonra da Tiflis ve Batum üzerinden geçerek 
deniz yolundan Trabzon’a devam ediyorlar, 
oradan da gemiyle İstanbul’a gidiyorlardı. Deniz 
ve kara seferlerinin tafsilâtı İranlı hacıların çeşitli 
sefernamelerinde yazılmıştır.

Diğer hedefim bizzat Tiflis’i görmekti. İran tari-
hinde Nasırî asrından Meşrûtiyet’e kadar (1948-
1906) tarih kaynaklarında defalarca Tiflis’in adı 
göze çarpar. Biliyoruz ki Tiflis İranlı aydınlardan 
birçoğunun yaşadığı bölge idi. Aynı şehirdir ki 
İran’ın Kacar istibdadının şerrinden kurtulma-
sında, bağımsızlığın ve meşrutiyetin yerleşme-
sinde İran üzerinde etkili ve büyük şahsiyetlerin 
onyıllarca burada daima yazdılar ve savaştılar. 
Onlardan geriye kalan eserler bu şehirdeki fikri 
çalışmalarından bir izdir.  Şimdi sormak gerekir 
ki şehrin halinin ahvalinin onların fikir ve görüş-
lerinin gelişmesinde ne kadar tesiri olmuştur? 
Mirza Fethali Ahundzâde, Mirza Abdurrahim 
Talbuf Tebrizî, Zeynelabidin Meragâyî gibi on-
larca İranlı siyasetçi ve fikir adamı, ömürlerinin 
bir bölümünü bu şehirde geçirdiler. Yıllarca İran 
Başkonsolosluğu yapan Mirza Hüseyin Han Si-
pehsalar Tiflis’teydi. Gözlerini yeni dünyaya aç-
sın ve İran’ın düğümlü işlerini çözsün diye Nas-
reddin Şahı Tiflis yolundan Frenk seferine götü-
ren de o idi. 

Büyük ve küçük bu hedefler münasebetiyle 
Gürcistan seferine revan oldum. Sefer çok kısa 
bir müddette rüzgâr gibi geçti. Buna rağmen 
benim kazancım az değildi. Böyle bir seferi 
yapmasaydım bu kazançlarıma hiçbir zaman 
sahip olamayacaktım. Bu yüzden her zaman 
Allah’a şükrediyorum ki böyle bir seferi benim 
için mümkün kıldı.

Tahran’dan ayrıldıktan sonra seferimin ikinci 
safhasında bir pazar günü Gürcistan’daydım. 
Erivan’dan ta sınıra yaklaşık dört saatlik bir yol 
vardı. 

Pazar günü ikindi vakti,  M. 5 Eylül 2010 / 
HŞ.14.06.1389

Tiflis’e vardığımız birinci günün öğleden 
sonrası fırsattan istifade şehrin güney 
bölgesindeki Narinkale’yi ziyaret etmek üzere 
dostlarımızla anlaştık. Gurub vakti saat altı 
civarında kalenin eteğine ulaştık. Kalenin 
yüksek yerlerine tırmandık. Tarihî kaleden geriye 
kale duvarları, burçlar, hisarlar ve istihkâmlar 
kalmıştı. Kalenin yer aldığı mevkide bütün şehir 
ayaklarımızın altındaydı. Manzara gerçekten 
görülmeye değer. Ama ne yazık ki bu eşsiz tarihî 
yapıya yeterli derecede ilgi gösterilmemesi, 
özellikle de devamlı ve bitmeyen onarımlar 
gafletiyle bugün kalenin bazı bölümleri yıkılmıştı.

Gürcüler ve Tiflisliler ne kadar şanslılar 
ki ülkelerinde ve şehirlerinde böyle asil ve 
tarihi kıymeti hâiz bir eser var ama yazık ki 
onun kıymetini bilmiyorlar. Bugünkü Kafkas 
şehirlerinin pek azında bunun gibi eserlere 
rastlanabilir.  Benzer örnek Erivan’da Eskişehir 
de çeşitli kale, burçlar ve hisarlarda da vardır ki 
bugün bu tarihî eserlerden ve kalelerden geriye 
hiç bir iz kalmamıştır. 

Tiflis’te kalenin en önemli özelliği, bütün 
şehri gözümüzün önüne sermesiydi. Kalenin 
yükseklerinden görülen Kür Nehri’nin nazlı akışı 
seyre değer bir manzaradır. Osmanlı ve İran 
savaşlarında bu nehrin adı çok geçmektedir. 
Nehir ki bazen düşman tarafların yüzlercesini 
arzuyla kendine çekmiştir.

Pazartesi Günü sabahı,  M.6 Eylül 2010 / 
HŞ.15.06.1389 

Bugün yoğun bir gün olacaktı. Çünkü ya-
rın Tiflis’ten ayrılacağız, Batum’a geçeceğiz. 
Sabahtan akşama kadar Tiflis’in tarihî yerleri-
ni görmek için yoğun bir program yaptık. Sa-
bah saat 10’da diğer üç arkadaşımızla Tiflis 
Azâdî Meydanında buluştuk. Birkaç cadde ve 
sokağı gezdikten sonra Tiflis Azerîlerinin bu-
lunduğu bölgeye doğru yola düştük. Mev-
cud nüfus rakamlarının söylediğine göre bu-
gün Gürcistan’da yaklaşık 300-400 bin Azerî 
yaşıyor. Azerî bölgesinde gezdikten sonra  
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Tiflis Botanik Bahçesi tarafına gittik. Bura-
sı tıpkı bir orman gibiydi. Hedefimiz Kaçarlar 
devresi İranlı aydınlardan Mirza Fethali Han 
Gacar’ın mezarını görmekti. Mezarı soruştu-
rurken tesadüfi bir şekilde, yaklaşık yetmiş 
yaşında Tamaz (Tahmâsb) adında bir Tiflisli-
ye -hayli zinde ve çalışkandı- rastladık. Şan-
sımıza İstanbul Türkçesi biliyordu, bu işimizi 
kolaylaştırdı. O önümüze düştü ve bizi Mirza 
Fethali Ahundzade’nin kabri başına götürdü. 
Kabir değil sanki kabristandı. Zira ondan bi-
raz uzakta diğer beş Azerî aydın da aynı yerde 
medfûndu ve her birinin büyük ve eski bir me-
zar taşı vardı. Bu kabristan ziyaretinden son-
ra o kadar huzur ve sevinçle dolduk ki arka-
daşlarımızdan biri, “Hatta şimdi bile Tiflis’ten 
geri dönsek nasipsiz dönmemiş oluruz.” dedi. 
Onun sözü tamamıyla yerindeydi ki adı geçen 
mezarı bulmak bizim için bir rüyaydı ve ger-
çekleşmişti.

Bizim Tamaz’la tanışmamız çok iyi oldu, zira 
onun yardımıyla Gribayedov (1795-1829)’un 
da mezarını ziyaret edebildik. Gribayedov, Rus 
devletinin hizmetinde bulunmuş siyasetçi, edib, 
roman yazarıydı. Onun mezarını ziyaret etmek, 
bizim için mühimdi. O, İran ve Rus savaşlarından 
sonra İran Büyükelçisi olarak Tahran’a geldi. İran 
sarayındaki Gürcü kadınlarını zorla Rusya’ya 
göndermek istedi. Ama Tahranlıların hışmıyla 
kendisi ve bütün arkadaşları katledildiler. 

Bu mezarı ziyaret ettikten sonra Tamaz’ın 
rehberliğinde Gürcistan İlimler Akademisi Şark 
Çalışmaları Fakültesine gittik. Profesör Giorgi 
Boradze ile görüştük. Boradze, odasında 
okuma hâlinde ve bizi beklemekteydi. Profesör 
bizi karşıladı, hoş geldiniz dedi ve buyur 
etti. Üstadın odası tabandan tavana kadar 
kitapla doluydu. Masanın üstü, altı ve hatta 
sandalyelerden yarısı da kitapla doluydu. Kitap 
olmayan bir duvarda eski bir Gürcistan haritası, 
Osmanlı döneminden kalma güzel bir ferman, 
İran tarihiyle ilgili güzel birkaç fotoğraf ve 
belge asılıydı. Yaklaşık iki saat üstadın yanında 
bulunduk. Kendileri Kaçarlar devresi İran tarihi 
alanında uzmandı. Bugüne kadar Gürcüce, 
Rusça, İngilizce ve Farsça kitaplar ve makaleleri 
yayımlanmış. Uzun sohbetlerden sonra birkaç 
fotoğraf çektik, kendileri için sağlık dileklerimizi 
iletip Allahaısmarladık diyerek ayrıldık. 

Salı günü sabahı, M. 7 Eylül 2010 / HŞ. 
16.06.1389

Saat 07.20 civarında evden çıktık, Mitsheta 
tarafına yöneldik. Gürcistan’daki bu kilisenin 
bir benzeri de Ermenistan’da Uçmiyadzin 
Kilisesi’dir. Her iki ülkedeki bu iki kiliseyi ziyaret 
lâzımdır. Tiflis’ten ayrıldığımız esnada Allah’a 
dua ettik ki biz Mitsheta’ya ulaştığımız zaman 
kilisenin kapıları açık olsun ve biz onu ziyaret 
etmeden Tiflis’i terk etmeyelim. Yaklaşık saat 
08’de Mitsheta’ya ulaştık. Şansımızdan kilisenin 
büyük kapıları açıktı. Bu güzel karşılamadan 
dolayı ve dahi bu seferimizde lütfundan 
esirgemediği ve bizi nasipsiz bırakmadığı için 
Allah’a şükrettik. Kilisenin hikâyesi hayli uzundur 
ve burada onu anlatmaya imkân yoktur. 

Saat 09’a yaklaştığında Mitsheta’dan 
ayrıldık ve Batum’a doğru yola çıktık. Tiflis’in 
yolu ta Batum Körfezine kadar yaklaşık 400 
kilometredir. Yolun iki tarafındaki çekicilik, 
güzellik ve coğrafî çeşitlilik sebebiyle yolculuğun 
diğer sıkıntıları kayboldu. Ama Batıya geldikçe 
Karadeniz’e yaklaşmamız ve havanın rutubetinin 
yükselmesi sebebiyle bölge daha yeşilleniyor 
ve güzelleşiyordu.

Öğleden sonra saat 13.00 civarında Batum’a 
ulaştık. Batum’un güzel limanı, gerçekte 
Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin merkezidir. 
Bu bölgede iki bayrak görülür: Gürcistan 
ve Acaristan bayrakları. Öyle ki biz bu kısa 
seferimizde Acaristan ve Batum’u gördük 
ve müşahede ettik ki bu bölge, Gürcistan ve 
Kafkasya’nın diğer noktalarından hızlı bir şekilde 
ilerlemesi ve gelişmesiyle hemen ayrılıyordu. 
Batum Limanı çok güzel ve görülmeye değer 
bir yer. Bizim Batum’a ayırdığımız vakit azdı 
ama öyle bir yer oldu ki oradan muhtelif 
noktaları aynı anda görmüş olduk. Zira Trabzon 
Limanına doğru yola çıkmamız gerekiyordu. 
Ertesi gün sabahtan öğleye kadar Batum’dan 
diğer yerleri gördük ve öğleye yakın Batum’un 
güzel limanından Türkiye sınırına yöneldik. 

Bu minval üzere Batum ve Gürcistan’ı bütün 
güzellikleriyle arkamızda bıraktık ve seferimizin 
üçüncü safhası olan Türkiye’ye geçtik.
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