
AHISKA’DA MÜSLÜMAN ACARALILAR 

POSOF’TA ÖRNEK BİR HANIM MUHTAR

Gürcistan’ın Acaristan özerk bölgesinde yaşayan 
yerli Müslüman halkın, Sovyet döneminin sona erme-
sinden sonra dinî hayatı bütün sadeliği ile yaşamanın 
gayretinde oldukları gözlenmektedir. Camilerini ona-
rıyor, yeni nesillerin dinî bilgilerle yetişmesine imkân 
hazırlıyorlar. Gürcistan’da minareden veya açıktan 
ezan okumak yasak olsa da Acaristan’da serbesttir.

Stalin, Ahıska halkını sürgün ettiği gibi Acaristan 
halkını da Gürcistan dâhilinde dağıtmayı plânlamış. 
Bir kısmını Borçalı ve Ahıska’da sürgünle boşalan 
yerlere yerleştirmiş. Fakat Acaralılar birlik ve kültürel 
değerlerini korumuşlar. Biz, Borçalı’da Marnavul ve 
Ahıska’nın Aspinza köylerinde yaşayan Acaralıları zi-
yaret ettik. Buralarda bir cenaze olduğunda Acara’daki 
dost ve akrabaların da iştirak ettiğini gördük. Cenaze 
namazı,  Acaristan köylerinden gelen cemaatle daha da 
kalabalık olmaktadır. 

Aspinza’nın Miraşxan köyünde vefat eden Nuri 
dedenin eşi Emine ninenin cenaze namazında da bunu 
gördük. Acara’dan gelen dost akrabanın iştirakiyle 
kalabalık bir cemaat olarak cenaze namazını kıldılar. 

Miraşxan köyünde 34 hane yaşıyor olmasına rağmen 
yüzlerce kişilik bir cemaatle cenaze namazı kılınarak 
mevta defnedildi.

Halil İbrahim Ataman - Gürcistan

Son mahallî seçimlerde Posof’ta üç hanım muhtar-
lığa seçildi. Bunlar, Posof ilçe merkezi Duğur ile Yurt-
bekler/Caksuyu ve Baykent/Vaxla köylerinde görevle-
rini başarıyla yapmaktadırlar. Baykent köyü muhtarı 
Özgül Önder, seçildiği tarihten itibaren kolları sıvadı 
ve köyüne hizmet yarışına girdi. 

Anadolu’nun muhtelif yerlerine devam eden göç 
yüzünden Posof’un bazı köylerinde neredeyse nüfus 
bitmek üzeredir. Bazı köylerdeki hane sayısı dörde 
indi. Yaz mevsiminde köylerine dönenler olduğu için 
genelde sonbahara kadar nüfus biraz artıyor. 

Hâl böyle olunca muhtarlar da fazla uğraşmıyorlar. 
Ancak Baykent köyünün muhtarı asla durmak bilmiyor.  
Üç mahalleden meydana gelen Baykent köyünde mer-
kez mahalle biraz derli toplu olsa da Yukarı Vaxla ile 
Cumatel mahalleleri adeta perişan bir hâldedir. Muhtar 
Özgül Önder, bu mahalleleri de onarmaya başladı. Yol-
larının yapılmasından sonra camilerinin de onarımını 
bitirdi. Cemaat az olduğu için adeta yıkılmaya yüz tut-
muş hâldeki iki camiyi de kendi imkânlarıyla yeniden 
yaptırarak halılarını da değiştirdi. Bundan sonra sadece 

erkekler değil bayanlar da rahatlıkla ibadet için camiye 
gidebiliyorlar. Özgül Hanım’ın bu faaliyeti gerek kendi 
köyünde ve gerekse komşu köylerde takdirle karşıla-
nıyor.

Halil İbrahim Ataman - Posof
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TİFLİS’TE BİR İFTAR

TİKA BAŞKANI AHISKA’DA

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen iftar 
programına Türkiye’den de katılanlar oldu. Aziz 
Mahmut Hüdayi Vakfı’nın Kur’an kurslarında 
her yıl Ramazan aylarında iftar programları dü-
zenlenmektedir. Bu yıl Kur’an kurslarının olduğu 
her bölgede iftar programı yapıldı.

Borçalı bölgesinde Marnavul iline bağlı 2. Kö-
sali Kur’an Kursu’ndaki iftar programına Posof 
Müftüsü Ali Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı Eği-
tim Şube Müdürü Osman Egin ve beraberinde üç 
hafızla beraber Ankara ve Adapazarı’ndan da ka-
tılanlar oldu. Gürcistan’ın doğusunda Azerbaycan 
sınırındaki 2. Kösali köyüne Batum’dan katılanlar 
da vardı. İftar programına Tiflis Müftüsü Yasin 
Aliyev’le beraber çok sayıda Müslüman katıldı.

Türkiye’den gelen hafızların Kur’an tilâvetiyle 
başlayan program, akşam ezanı okununcaya ka-
dar devam etti. Akşam ezanıyla beraber Tiflis Müf-
tüsü Yasın Aliyev’in yaptığı kısa bir konuşmayla 
iftarlar açıldı ve yemeğe başlandı. Programla ilgili 
bilgi aldığımız Vakıf sorumlusu Natik Aliyev, bu 
tür programlarla Kur’an kurslarına olan ilginin 
arttığını ve köyde olmasına rağmen 60 öğrencinin 
olduğunu belirtti.

Halil İbrahim Ataman - Gürcistan

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) 
Başkanı Dr. Serdar Çam, beraberindeki heyetle 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve Ahıska şehrini ziya-
ret etti. Çam’ın eşi Milletvekili Selva Çam, TİKA 
Koordinatörü Mustafa Korkmaz ve Büyükelçilik-
ten Aydın Açıkel’in de bulunduğu heyet, Tiflis’te 
devlet yöneticileriyle görüştü ve Müftü Yasin 
Aliyev’le birlikte Cuma Mescidi’ni ziyaret etti.

Ziyaretin ikinci günü Tiflis’ten Ahıska’ya gelen 
heyet, sürgünden yıllar sonra gelip buraya yerleşen  

Ahıska Türkleriyle görüştü. Sadece 29 aileden 
ibaret Ahıska Türkleri, Başkan’a sıkıntılarını an-
lattılar. Bu sıkıntıların giderilmesi için neler yapıl-
ması gerektiği konuşuldu. Ahıskalılar, geçimlerini 
temin edecek bazı işlere girişmek istediklerini, 
ancak buna maddî imkânlarının yetmediğini dile 
getirdiler. Meselâ hanımlar için konfeksiyon işiyle 
ilgili alet edavata ihtiyaçları olduğunu söylediler. 
Başkan Çam, kendilerine dikiş makineleri gönde-
rilebileceğini söyledi. 

Erkekler için de seracılık, arıcılık ve hayvan-
cılıkla ilgili destek talebinde bulundular. Başkan 
Çam, bu taleplerin de karşılanacağını söyledi. 

Toplantı sonunda Başkan’ın hediye olarak ge-
tirdiği havlu ve yatak örtüleri, toplantıya gelen ve 
gelemeyen Ahıska Türklerine hediye edildi. Ahıs-
ka Kalesi ve Ahmediye Camiini de ziyaret eden 
heyet Gürcistan’dan ayrıldı.
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NENEDAN 

NASİHATLAR
KÖY HEVESİ

Misafirin haqqi üç gündür derlar

Daha çox qalınmaz ola oğulcan

Qızarsan hersıni dur söndür derlar

İtla it olunmaz ola oğulcan.

 
Çalişırsan taş üstünda taş olur

Hersli olma işin soni yaş olur

Acela edarsan iki iş olur

Mesafe alınmaz ola oğulcan.

 
Muqiyat ol el qarasi başxadur

Borç alma ki el parasi başxadur

İnan bena dil yarasi başxadur

Köti söz silınmaz ola oğulcan.

 
Gündüz güneş gecalarda ay olur

Halal maldan faqıra da pay olur

Zeki düşman cehil dosttan ey olur

Hilesi bilınmaz ola oğulcan.

 
Görünüşi belki gedar xoşuna

San aldanma kirpigina qaşına

Candan bir dost arama heç boşuna

Bulunmaz, bulunmaz ola Oğulcan.

Bitmaz bende köy hevesi

Gözlerimde tüter durur

Mest ederdi kağnı sesi

Qulağımda öter durur.
 

Kader atti qurbet ele

Bülbül figan eder güle

Ben ellerde olsam bile

Qalbim köyde atar durur.
 

Boz dumani yayla sisi

Quş şarqısi dere sesi

Yetim qaldi köy hevesi

Ömür geçer biter durur.
 

Qaf dağının arxasında

Bir zalımın oltasında

Tam qalbimin ortasında

Bu hasretlik beter durur.
 

Hayallarda geze geze 

Bahar geçdi geldik güze

Köy hasreti her dem taze

Derdi gama qatar durur.

Av. Hasan Torun 


