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Ah Ahıska!

Posof ’un içme suyu ile ilgili bir etüt için görev-
lendirilmiştim. Daha önce hiç gitmediğim Posof ve 
coğrafyası hakkında hiçbir bilgim olmamasına rağ-
men nedense küçük, köhne, bakımsız, derme-çatma 
yapılardan oluşan bir ilçe ve düz, çorak bir araziyle 
karşılaşacağımı sanıyordum. Bu önyargıdan olsa ge-
rek Posof ’a gitmeye can atmamakla birlikte, görevi-
mi yapmak için bir haziran günü Erzurum’dan yola 
çıktım. 

Yanıma aldığım kitabımın sayfaları arasında eri-
yen bir dört saatin ardından, önyargılarımın git gide 
kaybolduğu, yerini önce merakın, sonra hayranlığın 
aldığı o yerlere varmak üzereydim. İlk hayranlığım, 
deniz seviyesinden 2540 metre yüksekliğe ulaştı-
ğımız Ulgar Dağı Geçidi’nin tepe noktasında içine 
düştüğümüz sis ve serinlikti. Hayranlıkla karışık şaş-
kınlığım, Ulgar Dağı’nı indikçe artıyordu. Bilmem 
kaçıncı virajdan sonra, sisler arasından açılan pen-
cereden gülen yüzünü gösteren Posof ’u gördüm. Bu 
küçük ilçe, birbirine omuz veren evlerinin, sırtlarını 
yasladığı dağın yemyeşil yamacına kurulmuş haliyle 
bir an önce ona varma isteğimi kamçılıyordu. Oraya 
varmak için vadinin dibinde sakin ve kendi hâlinde 
akan Posof Çayı’nı geçmek yeterliydi artık. 

 Şoför arkadaşımla birlikte mesai sonuna 
doğru Belediyeye vardığımız için, o gece kalaca-
ğımız yeri ayarlayıp, bu güzel ilçeyi gezdik. Eğimli 

yapısı, taş döşeli, temiz ve dar sokakları, sıra sıra di-
zilmiş iki üç katlı evleriyle bende bıraktığı ilk inti-
ba, elbetteki önyargılarımı kırmaya hatta yüzümde 
tebessüm oluşturmaya yetmişti. Gerek Belediyeden 
bize eşlik eden zabıta görevlisi ve benim yaşımdaki 
arkadaşın ilgisi, gerekse lokanta, bakkal gibi esnafla 
olan kısa süreli görüşmelerimizde şahit olduğumuz 
nezaket ve kullanılan güzel Türkçe, bu küçük ilçeyi 
sevmem için yeterli sebeplerdi. Güzel Türkçe ve ne-
zaketi vurguluyorum, çünkü bu ikisi, sahip olmamız 
gerekenler listesinin en başında yer alan, fakat maa-
lesef günümüzde birçok yerde ancak mumla arana-
rak bulunabilen iki özelliktir. Ben bu ikisine burada 
rastlamış ve bundan dolayı çok mutlu olmuştum. 
Posof ’un tadını daha çok çıkarmak adına belki tek-
rar tekrar gezilebilirdi ama biz, buraya kadar gelmiş-
ken, hava kararmadan önce, yolda gelirken tabela-
sını gördüğümüz 10-15 km uzaklıktaki Türkgözü 
Sınır Kapısı’na gidip orayı da görmek istiyorduk.

Kendimizi arabamıza atıp yola koyulduk. Türk-
gözü Sınır Kapısı’na doğru giderken Posof Çayı’nın 
karşı yakasında görülen yer, Posof ’tan biraz daha 
büyük görünüyordu. Burası da Posof gibi sırtını ya-
maca dayamıştı ama bu yamaç Posof ’takinden daha 
az eğimli bir yamaçtı. İlk gördüğümde buranın Gür-
cistan toprağı olduğunu düşünmemiştim, ta ki, çok 
dikkatli bakılınca görülebilen sınır telörgüsünü ve 
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gözetleme kulelerini görene kadar… Demek ki gör-
düğümüz yer, bir Gürcistan kasabasıydı. 

Evler… İçlerinde mutlaka başka amaçla kullanı-
lan yapılar da vardı; oranın da postanesi, belediye 
binası, okulu, hastanesi vardı; orada da hayatlar, 
hatıralar, umutlar vardı… Ama nedense uzaktan 
gördüğüm o yapıların hepsi “ev”di benim için. Ve o 
evlerin, Posof ’taki dağın yamacında birbirine yas-
lanan evlerden farkı, dağınık görünmelerinin yanı 
sıra, uzaktan insanlarını göremediğim için terk edil-
miş ve soğuk bir kasaba hissi vermesiydi. Posof ’taki 
gibi çizgi çizgi değildi sokakları, ama evleri nokta 
noktaydı. Evet evleri dağınıktı, o anda buna pek kafa 
yormamıştım ama daha sonra bu şehrin adını öğ-
rendiğimde, -akla saçma gelse de- evlerin yan yana 
gelmelerinin yasaklanmış olabileceğini bile düşün-
müştüm! 

Kısa bir yolculuğun ardından sınır kapısınday-
dık. Kapı görevlisinden izin alarak Serbest Bölgeye 
girdik. Birkaç dükkân gezdikten sonra, görülme-
ye değer fazla bir şey olmadığına kanaat getirerek 
çıkmaya karar verdik. Gürcistan tarafına giden ve 
o taraftan gelen araçları, Gürcü görevlileri şöyle bir 
süzdükten sonra dönüp yürüyerek kapıdan çıktık. 
Arabamıza binip Posof ’a dönmeden önce bizim gö-
revlilerden birisine karşıda görünen o yerleşim yeri-
nin adını sordum. Doğrusu alacağım cevaba kulağı-
mın bu kadar aşina olacağını tahmin bile etmemiş-
tim; “Ahıska” demişti görevli, “Ahıska”. “Ardahan” 
der gibi, “Adana” der gibi, “Ankara” der gibi demişti 
görevli. Acaba bu görevlinin görevi, sadece “Ahıska” 
demek miydi? Öyle ya, hiç de küçümsenecek bir gö-
rev değildi bu aslında; bir kelimeyle neler anlatmıştı. 

Üstelik kulağımı çekerek yap-
mıştı sanki bütün bunları. 

Evet, kulağım, beynim, 
yüreğim bu kelimeye aşinay-
dı ama tek başına “Ahıska” 
kelimesine değil; “Ahıska 
Türkleri” tamlamasından ha-
tırlıyordum ben bu kelime-
yi. Sınırlarımızın son şeklini 
aldıktan sonra Sovyet Rusya 
tarafında kalan ve Rusların 
kendi sınırları içindeki diğer 
küçük Türk topluluklarına 
yaptığı gibi Ahıska Türklerini 
de planlı bir şekilde, o geniş 
coğrafyanın uzak ve çeşitli 
bölgelerine sürgüne gönder-
diğini biliyordum. Ama bir 

gün, nerdeyse, yürürken gör-
meden çarptığım eski bir tanıdık gibi apansız kar-
şıma çıkacağını ve bu kadar yakın olabileceğini bil-
miyordum. Utanmıştım! Bu bilgisizliğimden dolayı 
içimden kendimi ayıpladım. 

Posof ’a dönerken arabayı durdurup indim ve gi-
derken “öteki taraf ” gözüyle baktığım için anlaya-
madığım birçok şeyi anlamlandırmak için buralara 
bir de “Ahıska” olarak bakmak istedim. Evlerinin 
saçılmış hâli, sanki böğründeki acıyla iki büklüm 
olmuş da, etrafındaki diğer evlerden uzaklaşmak is-
tedikleri içinmiş gibi geldi. Soğuk görünmesi ise bir-
çoğunun ev sahibinin değişmesi, bir kısmının içinin 
boş olması ve mutsuz olmasından kaynaklanıyordu 
herhalde… Evlerin bir kısmı yüzünü bana dönmüş-
ken, bir kısmı sırtını dönmüş gibi geliyordu şimdi. 
Sessizliği, Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu-
nun şimdi çok uzaklarda olmasından, türkülerinin 
çok uzaklarda söylenmesinden, düğünlerinin uzak 
illerde yapılmasından, ama yaslarının Ahıska’da tu-
tulmasındandı sanki. Yine de Posof ’la aynı havayı 
solumanın, derdini anlattığında Posof ’a duyurabile-
cek kadar, bir çay geçişi kadar yakın olmanın, yalnız 
olmadığını bilmenin ona verdiği rahatlık ve dingin-
lik de hissediliyordu.

İki kare fotoğraf çektim Ahıska’dan. Sadece iki 
kare. Fazla çekmeyişimin sebebi elbette yasak olma-
sından değildi; bana yan durduğu için fotoğraf çek-
tirmek istemediğini düşündüğümdendi! Yüzündeki 
hüznün ve adının ilk hecesinin fotoğrafa yansıması-
nı istemediğini düşündüğümden...
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