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Posof Fıkralarında Gürcistan
Ünal Kalaycı
Özet
Posof, Ardahan iline bal bir serhat ilçedir. lçe halknn safl nedeniyle yaadklar pek çok olay fkra hâline dönütürülmütür. Bu yazda Posof ilçemize ait fkralardan hareketle Posof Gürcistan etkileimi ele alnmaktadr.
Anahtar kelimeler: Posof fkralar, Gürcistan, Posof, fkralarda Gürcistan.

Ardahan ilinin kuzey ksmnda yer alan Posof ilçesinin topraklar batda Gürcistan Cumhuriyetine bal Acara Özerk Cumhuriyeti, dou ve kuzeyden Gürcistan Cumhuriyeti, güneyden Damal ilçesi ve batdadan Artvin iline bal
avat ilçesi ile çevrilmitir.
Gürcistan Cumhuriyeti ile snrlarnn uzunluu 77 km’dir. lçe âdeta Gürcistan’n içine girmi gibidir. lçeye bal Türkgözü köyünden önce Gürcistan’a
oradan da Türk dünyasna açlan “Türkgözü Snr Kaps” vardr. “BTC” ve
“BTE” boru hatlar ilçeden geçmektedir. Bu fiziki özelliklerinin yannda
serhatte olmas nedeniyle Gürcistan ile kültürel bakmdan da içli dldr.
Posof ilçesine ait 110 fkra, 39 ayr kaynaktan derlenerek ve derlenen
kaynaklar kitabn sonunda gösterilerek yaynland. 1 çerisinde argonun deil
nüktenin ön plana çkt bu fkralarn on tanesi Gürcistan ile ilgilidir. Elbette
Gürcistan derken Gürcistan’da yaayan Acarlar, Ermeniler, Urumlar,
Karapapaklar ve Gürcistan’dan 1944’te sürülen ve günümüzde dönü yolunda
olan Ahskallarlar da bunun içindedir.
Anonim halk edebiyat ürünleri arasnda önemli bir yere sahip olan fkra
türü için kaynaklarda çeitli tanmlar verilmektedir. Bu tanmlardan bazlarn
öyle sralayabiliriz: "Ksa ve özlü anlatm olan, nükteli, güldürücü hikâye,
anekdot."2 "Fkralar, motife yer veren ksa anlatmalardr."3 “Umumiyetle gerçek
hayat hadiselerinden hareketle ‘hisse’ kapmay hedef tutan ve temelinde azçok nükte, mizah, tenkit ve hiciv unsuru bulunan sözlü, ksa, mensur hikâyelere ‘fkra’ denir.”4
Fkralar genellikle tek olay üzerine kurulur. Fkralarn merkezinde insaninsan, insan-toplum ilikisi vardr. Toplum yaaynn çelikileri, düünce ve
davran farklarndan doan çatmalar fkralarn konularn oluturur. 5
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Posof fkralar fkra snflandrmasnda “bir yöreye ait fkralar” grubuna
girmektedir. Bu fkralar yörede yaayan halkn bandan geçen olaylarn sk sk
anlatlmasyla ortaya çkmtr.
POSOF FIKRALARI VE GÜRCSTAN
1. Posof, 93 Harbi’nden sonra sava tazminat olarak Rusya’ya braklan yerleim birimlerindendir. 1878 ylndan 1918 ylna kadar geçen krk yllk süre
boyunca Posof’un yönetimi Rusya’dadr. Dolaysyla Posof’ta cereyan eden
adli vakalar da Tiflis’te görülmektedir. te bu süreçte cereyan eden bir nükte:
Senin Tanrln
Posof’un Rus igalinde kald yllarda Gönülaçan Köyünden Yunus (Yonuz) dede
bir suç sebebiyle tutuklanr. Hapis cezasn çekmek için Tiflis’teki hapishaneye götürülür.
Hapishanede de ibadetlerini yerine getirmeye çalan Yunus dedeye dinsiz bir gardiyan her
yemek getiriinde taklr: “Allah var m? Varsa niye yemei ondan istemiyorsun da benden istiyorsun? Yoksa o yemek veremiyor mu? …” Bazen bu sözler daha da arlar.
Yunus dede içten içe dualar eder.
Aradan zaman geçer. Bu Müslüman düman gardiyan, ar bir suç iler ve hücreye
atlr. O zamanlar Yunus dedenin cezas iyice azalm ve hafiflemitir. Sava yllar olduu için hapishane yönetimi gardiyann iine bakmak amacyla mahkûmlardan birini
seçerler.
Tabiî ki o, dier mahkûmlar tarafndan da sevilen Yunus dede olur. Yunus dede yemek kabn koluna alp azgn mahkûmun yanna gider: “Bak senin tanrln geçiciymi.
Benim Allah’m bana da sana da yemek gönderdi.” der.1
2. Aratrma yapmak üzere Acara’ya gittiimde Yusuf Gallecze’den yaad fkra gibi bir olay dinlemitim. Posof fkralarn derlerken onu da zaman
zaman çevremdekilere anlattm. Bu olay dinleyen pek çok kii bunu daha
önce duyduunu söyledi. Kaynaklar ksmna Yusuf Gallecze’den alnd belirtilerek kitapta bu fkraya yer verildi.
Baba Bu Adam Sardr
Çok akac olan Yusuf amca2 uzak yoldan gelen bir misafirlerini karlar.
Eve girmeden önce misafire der ki: “Babamn qulaxlari yava tuyiyér da qonuurken
biraz bagr!” Misafir “Tamam.” der. Misafiri salona buyur eder. Dier odada yeni elbiselerini giyen babasna der ki: “Baba bu misefir qulaxlarndan biraz agr tuyiyér.
Qonuurken bagr ha!” Babas: “Olur.” der.
Az sonra babasyla misafir karlkl barmaya balarlar! 3
3. Gürcistan ile snrlar belirlenmeden önce ve belirlendii yllarda Gürcistan’da yaayan Karapapaklarn1 pek çou da ülkemize hicret ederek Kars ve
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Idr çevresine yerlemilerdir. Kars’n Selim ilçesi hem Karapapaklarn hem de
Posof’tan göçenlerin yaad bir ilçedir. te Selim’e yeni göçen bir Posoflu ile
Karapapak’n anlamalarn hicveden bir fkra:
Gelif Geçif mi?
Dursunali Çnar Kars’n Selim ilçesine göç eden Posoflulardandr.
Daha ilk yazdr Selim’de. Yaylalara giden yol kenarndaki tarlasn biçerken süratle
bir atl gelir ve tam hizasnda yolda durup der ki: “Ay lélé2, ay lélé! Burdan bir atl gelif
géçif mi?”3 Dursunali Çnar, söylediklerini anlamadm eklinde iki omzunu yukar kaldrp indirir. Bu defa da at üzerindeki Karapapak bir ey anlamamtr. Israrla daha seslice
bir daha sorar: “Ay lélé 4, ay lélé! Burdan bir atl gelif géçif mi?
Dursunali Çnar Karapapak’n bu tarz konumasn ilk defa duyuyor ne dediini
yine anlamyor, ama kardakinin bir cevap almadan gitmeyeceini anlad için öyle
diyor: “Gelsin de géçsin de… Devletin yoli baba! Bene ne?”5
4. Posof ve çevresinde çok youn olarak anlatlan fkralarn birini Gürcistan’n Tsalka (Parmaksz) rayonunda yaayan Urum Türklerinden de dinledim.
1828 -1830 yllarnda Erzurum ve Kars çevresinde yaarken Rusya tarafndan
siyasi emellerine alet etmek ve o bölgede Müslüman olmayan nüfusu çoaltmak için göçürülerek bu yerlere yerleen Urumlarla Posoflularn ayn kültürden
beslendii sonucu çkyordu.
Yiyip De mi Dövelim Dövüp De mi Yiyelim?
Posoflunun biri baka bir köyde uzaktan akrabalarnda misafir olmak zorunda kalr.
Ev sahiplerinin ii çoktur. Pek ilgilenemezler. Hatta biraz da surat yaparlar bu i zaman
nerden geldi diye.
Bu arada evin genci durmadan öyle der: “Ana yiyax da mi dögax, dögax da mi
yiyax?” Annesi birkaç kez oral olmaz. Ama misafir korkudan titremeye balar, beti benzi
sararr. Bu kapal konumalardan anladna göre onu ne zaman döveceklerine karar
verememektedirler. Sonunda annesi: “Yiyax da dögax.” der. Yemek gelir. Herkes yemek
yer misafir düünür ki galiba yedikten sonra dövecekler. Lokmalar boazndan geçmez.
Yemek kalkar ve ev sahipleri msr dövmeye6 balarlar.7
5. Çocukluumda souk k geceleri yallar dinlerken onlardan o zaman
ki ilimiz olan Kars’tan çok Batum’a, Acara’ya gittiklerini duyardm. Bizim için
gidilmesi imkânsz bu demir perde ehrine yallar kinci Dünya Sava’nn
sonuna kadar gidip gelmilerdi. Oralardan bahsederken bir ilerideki köyden ya
1
Karapapaklara Terekeme, Azerbaycan Türkü, Borçal Türkü ve sadece Türk de denilmektedir.
Halen Gürcistan’n Borçal bölgesinde youn olarak yaamakta olup Gürcülerden sonra ülkedeki
ikinci büyük etnik gruptur.
2
Fkralarda geçen karlkl konumalar yörenin az özelliklerine göre verilmi olup grtlak ve art
damak h’si yerine x, grtlak k’si yerine q ve kapal e yerine é harfi kullanlmtr. Bu harfler TDK
tarafndan da desteklenen 34 Harfli Türk Dünyas Ortak Alfabesi’nde önerilen harflerdir.
3
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da dier köydeki akrabalarndan bahseder gibiydiler. Aslnda hakikat de oydu.
Batum Posoflunun dil, din ve kan bayla bal olduu bir Türk yurdu idi. Posof’ta hayvanclk Acara’da meyvecilik sebzecilik ön plandadr. te ya ile
gidip meyve ve sebze ile dönmeyi planlayan bir Posoflunun bandan geçenler:
Ya Yiyen At
Posoflunun biri atyla Acara’ya1 gidiyormu. Yolu yar edince aaçlarn gölgesinde
dinlenmek ister. Atn heybelerindeki ya dolu külekleri de gölgeye koyar. Uykuya dalar.
Yorgun olduu için uyku uzun sürer. Güne dönünce külekler gölgeden çkp günein
altnda kalrlar. çlerindeki ya eriyip topraa geçer. Adam uyandnda küleklerin bombo olduunu görür. Dehete kaplr. Çevreye göz atar. Yalnzca at ve kendisi vardr.
Kendisi yapmadna göre at sorgulanmaldr.
Adam ata sorar: “Yagi san mi yédin?” Scakta at sinek sarmtr. At sinekleri kafasndan kaçrmak için ban aa yukar sallamaktadr. Saf adam:
“Démax san yédin. Ham da utanmadan diyérsin.” deyip faturay ata keser.
Hersle at kamçlamaya balar.2
6. Yllarca annemden dinlediim Palli Abla’nn hinkal3 macerasn Gürcistan’dan Ortaasya’ya sürülen oradan da Türkiye’ye yerleen Ahska Türklerinin
bunu bir internet sitesinde yaynlamalarndan sonra Posoflularla Ahskalnn
ayn kökten beslenmi bir elmann iki yars olduunu düündüm:
Palli Abla
“Bizim oralarda bir Palli Abla varm. Palli Abla boazna çok dükünmü. Bir gün
ev enniini düüne yolladktan sonra, can hinkal çekmi. Hinkal yapm, piirmi. Sra
yemeye gelmi.
Bir de bakm ki, kaynatas eve taraf geliyor. Bu da felefeseye4 kalp hinkal güüme dökerek saklyor. Bu güümü, sekinin yanna koyuyor. Acele davranan kaynata,
güümü kapar kapmaz ayakyoluna gidiyor. Taharet yaparken olacaklar belli...”
Meseleyi iiten bir âk, bu sözleri komu:
“Qomunun inegi togurdi
O da séviyérdi yogurdi
Aàzndan axiyér ogurdi
Ne pintidür Palli Abla.
Bzenür géder dügüne
Kimse çxamaz ögüne
Xinkali töker gügüme
Ne acgözdür Palli Abla.1
1
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7. Posof yöresinde patatese kartopi derler. Patates çok fazla üretilir. Hatta yakn il ve ilçelerde Posoflulara “kartopi kafali” diye taklrlar. Gürcistan’da
da patatesin çok üretildii ve hatta Posoflular gibi çeit çeit yemeklerinin
yapld bilinmektedir. Hatta kartopi isminin Gürcü dilinden geçtiini de Gürcüler söylemektedirler. Patates Posof ile Gürcistan’da öne çkan ortak bir
yemektir. Bu yemekle ilgili bir fkra öyledir:
Patates
Posoflunun birine uzak memleketin birinden misafir gelir. Adam yöresel yemeklerinizi merak ediyorum der. Bunun üzerine ev sahibi kadnlar yöresel yemekler piirirler.
Akam yemei için sofraya oturulur. Önce patates çorbas gelir. Yannda ekmek yerine patates börei vardr. Arkasndan patatesli pilav ve frnda patates kzartmas gelir.
Salata patates salatasdr. Bir tabak da külde patates gelir. Misafir, içinden artk yeter
diyecei srada ev sahibesi patates tatls getirir. Tadna bakmasn ister. Misafir fenalk
geçirir.
Ev sahibi kzna barr: “Qzm qartopi konolyasni2 getür.”3
8. Gürcistan’n Ermenistan’a yakn bölgelerinde youn olmak üzere birkaç bölgesinde Ermeniler yaamaktadrlar. Hatta Ahska bölgesinden 1944
ylnda Ahska Türkleri sürgün edilince Ahskallarn yerlerine yurtlarna daha
çok Ermeniler yerlemiler ve o rayonun ad Cavah/Cavaheti olmutur. Ermeniler günümüzde bu bölgede nüfus çounluuna sahip olup ad konulmam
özerklie sahiptirler. Bu durum Gürcistan ile Ermeniler arasndaki meselenin
addr ayn zamanda: Cavah problemi.
Ermeniler yllarca Türklerle koyun koyuna yaadklarndan Türk halk kültüründen de etkilenmilerdir. En eski Türk geleneklerinden olan ozanlk Ermeniler arasnda da yaylmtr. Hatta bazen Ermeniler arasndan da güçlü ozanlar çkmtr. Zaman zaman Ermeni ozanlarla Türk ozanlar atmlardr:
Alrm Hem Anan Hem Bacn
Posoflu Âk Cafer, Batum’da Ermeni âkla atr. Konu “gönül”dür. Aya Ermeni
âk açar. Son dörtlüe gelindiinde yal Ermeni âk, Âk Cafer’in anasna satar:
Çocux sann sözlerin bene caba
Örtünmüsin bana yeil kaba
Ben sana olaym imdidan baba
Gel tabi ol bu yellerde Posxovli
Âk Cafer bu hakaretli dörtlükten sonra Türk konsolosu Hasan Bey’e döner. O da:
“Çekinme söyle!” der. Bunun üzerine Âk Cafer u cevab verir:
Posofliyim oxudurum elifi, cimi
Alurum ham anani ham bacni
Görsün herké kim yénkmi kimi
1
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Gel tabi ol bu yéllarda Érmani1
9. Acarallar ile Posoflular alveri yapmlar, kz alp kz vermiler dostluklar gelimitir. Yalnz bu dostlua zaman zaman Acarallarn uyankl,
Posoflularn da saf kalplilii renk katmtr.
Acarallarn Posoflular Çaltrmas
Acara ile snrlarn kat ekilde kesildii 2. Dünya Sava yllarndan önce Posof
halk komu Batum ve çevresine yani Acara’ya sk sk gidermi. Orada ilerini halleder ve
o süre içinde akrabalarnda kalrmlar. Fakat uyank Acarallar allem eder kullem eder
Posoflu akrabalarn kendi ilerinde çaltrrmlar.
Bu duruma itiraz eden Posoflunun biri “Haydi tarla biçmeye” diyen akrabasna sinirlenir ve çkar toprak bacann üstüne. Bara bara bacann bir bu bana gelir bir o
bana gider: “Gelmiyacam!” der. “Hepiz tuyun!” diyerek bara bara konumaya balar. Onlar bu yaptklar için knar. Bunu bacann üstünde gezinerek yapar.
Tarlaya giden ve ileri bitirip geri dönen Acaral akrabalar onun hâlâ baca da olduunu görürler. Babas oluna der ki: “Bax gördün mi bacann topragni da tapdatdux.2
Zatan biz da biçmaya gelmiyérsan bacay tapda diyacagidux. Na da gözel yapmi!”3
10. 1578 ylnda Osmanl yönetimine geçen Ahska 1828–29 Osmanl Rus
Sava sonunda Osmanl’nn elinden çkar. Ahska’y almak için günlerce saldran Rusya’ya kar tüm Ahskalnn savunmas efsanevidir. En dramatik olaylardan biri ise ehir düecei srada Ruslarn eline geçmemek için yaklan atelerin içine kadnlarn kendilerini atmalardr. Tüm bu inanca ramen düman
çok kararldr ve de güçlüdür. te Posoflulardan derlenen insan düündüren
bir ibret.
Ura
Rus ordusu Ahska’ya saldrdnda balarnda iki general varm. Biri diyor ki: “Eer Ahska’ya girersem öyle yapacam ki burada ehir olduu belli olmayacak. Yakp
ykacam.” Öteki diyor ki: “Eer ben girersem Ahska’ya öyle yapmayacam.”
Tabi sava balamtr. Bizimkilerin att bir top gidip “Ahska’ya girersem yerle bir
edeceim.” diyen generale isabet eder. Atn üzerindeki bu generalin yardan yukars attan
yere düer, bacaklar atn üstünde kalr.
O dütüü vakit yine öyle demektedir: “Ura ura!4”5
SONUÇ
Gürcistan’da Gürcülerden sonra ikinci büyük etnik grup Türklerdir. Gürcü dilinden sonra ana dili olarak en fazla konuulan dil Türkçedir. Bunun yannda
Gürcistan’da yaayanlarn en fazla etkilendii kültürlerden biri de Türk kültürüdür. Yan yana, içli dl yaayan toplumlarn iletiimi kaçnlmazdr. te bu
1
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5
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fkralar da Gürcistan ile ülkemiz arasndaki etkileimi farkl bir ekilde göstermektedir.
Bu çalmadan da anlalmaktadr ki baz fkralar Posof’ta olmu snrn
karsna da tanmtr. Baz fkralarda kiilerin bir ksm Posof’tan bir ksm
Gürcistan’da yaayanlardan olumaktadr. Belki birkaç fkra da Gürcistan’da
olup Posof ve çevresine de yaylmtr.
Bu çalma göstermektedir ki Gürcistan ile ülkemiz arasnda akrabalklar,
ortaklklar, balar çok fazla olup bu konu daha derinlemesine aratrlmaya
muhtaçtr.
Abstract
Posof is a district of the province Ardahan. Many factual facts and events turned to be
jokes, due to the very naivety of its habitants. This essay tries to put some light on PosofGeorgia interaction, relying on jokes narrated on and around Posof.
Keywords: Posof jokes, Georgia, Posof, Georgia in jokes.
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