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ABD`DE AHISKA 
KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI

Amerika’da Ahıskalıların yoğun olarak 
yaşamakta olduğu Dayton şehrinde 

Ahıska Kültür Merkezi açıldı. ABD’nin muhtelif 
yerlerinden ve Türkiye’den gelen birçok misafi r 
de merkezin açılış törenine katı ldı. Söz konusu 
merkez bir yıldan beri hizmet vermekteydi. 
Bu açılış vesilesiyle hemşehri buluşması ve bir 
şenlik gerçekleşmiş oldu.

Kültür Merkezinin açılışına Şikago 
başkonsolosu Fati h Yıldız da işti rak etti   ve bir 
konuşma yaptı . Dayton Belediye Başkanı Gary 
Leitzell de oradaydı. Bursa`da faaliyet gösteren 
Tüm Ahıskalılar Derneği Başkanı Habibullah 
Mürsel de bu törene katı lanlar arasındaydı.

Program, iki devleti n millî marşlarının 
çalınmasıyla başladı. Amerika Ahıska Türk 
Toplumu Yöneti m Kurulu Başkanı Hasan İskandar, 
bu kültür merkezinin alınmasında ve tefrişinde 
maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Türk 
halkına teşekkür etti  . Programda Ahıskalıların 
ABD`ye mülteci olarak geti rilmesi sürecini 
anlatan kısa bir fi lm gösterildi. 

Dayton`da yaklşık 400 Ahıskalı ailenin 
yaşadığını belirten Dayton Belediye Başkanı Gary 
Leitzell, Ahıskalıların Dayton’ın ekonomisine, 
sosyal hayatı na ve eğiti mine çok önemli 
katkılar yaptı ğını ifade etti  . Belediye Başkanı 
olarak yeni gelen Ahıskalılara her türlü imkânın 
hazırlanmasında gayret göstereceklerini de 
sözlerine ilâve etti. Programa katı lan Şikago 
Başkonsolosu Fati h Yıldız, devlet olarak 
Amerika`da Ahıskalıların hizmeti nde olduklarını 
belirtti  .

Türkiye’den gelen misafi rlerden bazılarının 
48 yıldır görüşemedikleri akrabalarını bu 
program vesilesiyle görmeleri duygulu anlar 
yaşanmasına sebep oldu. Bursa’dan gelen 
TASIYAD Başkanı Habibullah Mürsel, Ahıskalılar 
arasındaki bağların güçlenmesi için dernek olarak 
çaba göstereceklerini belirtti  . Bu buluşmaların 
her yıl terti p edilmesinin de önemine vurgu 
yapan Mürsel, gelecek nesillere iyi bir miras 
bırakılması bizim boyun borcumuzdur, dedi.

Açılış töreni protokole katı lanların birlikte 
kurdele kesmesiyle sona erdi.  
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İVANİŞVİLİ 

GÜRCİSTAN’IN UMUDU MU?

Gürcistan’daki seçimler sonunda büyük bir farkla öne 
çıkan Gürcistan Rüyası-Demokrati k Gürcistan Parti sinin 
lideri Bidzina İvanişvili’nin Gürcü halkı için bir umut olduğu 
anlaşılmaktadır.

Seçimlerden sonra görüştüğümüz Gürcü vatandaşlarıyla 
söyledikleri gerçekleşirse gerçekten de Gürcistan’da yeni 
bir sayfa açılıyor. Rusya tarafl ısı olarak bilinen Bidzina 
İvanişvili’nin, ABD ile olan mevcut ilişkileri kesmeyeceği gibi 
Rusya ile de yakın ilişkilerde bulunarak Gürcistan ekonomisini 
büyüteceği söyleniyor.

İnanç konusunda da duyarlı olduğu belirti len İvanişvili, 
Acara bölgesinde bir camiye girdiğinde cemaatle namaz 
kılındığını görünce sessizce bekleyerek imamın selâm 
vermesinden sonra imamdan izin alarak şöyle bir konuşma 
yapmış: “Ordumuzun güçlü olması için kuvvetli inanca da 

ihti yacımız var. Sadece silâhla güçlü ordu olmaz. Okullarda da isteyen öğrenci kendi dininde eğiti m alacak. Bunun içinde 
nasıl ki keşişler derslere giriyorsa imamlar da derslere girerek İslâm dinini anlatacaklar.” 

Bir başka yenilik ise emeklilik yaşını 65’ten 60’a, bayanlarda da 55’e indireceğini söylediği kaydedilmektedir. Askerlik 
yaşının 18 olması dolayısıyla öğrenciler okula ara verip askere gitti  klerinde askerlik dönüşü eğiti min bedava olacağını, 
askerliğini tehir etti  rmek isteyenlerin de 2500 dolar vererek tehir etti  rebileceği söz vermişti r.

İvanişvili’nin Ahıska bölgesi ve Ahıska Türklerinin vatana dönüşüyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak edilmektedir. 
Bilindiği gibi Saakaşvili döneminde bir kanun çıkmışsa da bu kanunun uygulamasında birçok zorluklar da peyda edilmişti .

HABERLER

GÜRCİSTAN’DA
İMAMLAR CAMİLERDEN DAHA PERİŞAN!

Komşumuz Gürcistan’da imamlar sadece Allah 
rızası için görev yapıyorlar. Çünkü aldıkları maaş 
sadece 20 lari! Yani Türk parası ile 21 lira!

Hani derler ya dert bir değil elvan elvan… 
Gürcistan’da Ahıska’nın Adigön ilçesine bağlı 

Ğorze köyü camii imam Hati bi Osman Kamadacı’nın 

Osman Hoca kendisini ziyaret eden Posof Müftüsüyle.

yaşadıkları akıllara durgunluk verecek türden.  
Acaristan Özerk bölgesinin başşehri Batum’dan her 
camiye bir takvim gönderiliyor. Ayrıca cemaate de 
tanesi 3 lariden satı lmak üzere bir miktar takvim 
gönderiliyor. Hikâye de burada başlıyor! Ğorze 
Camii İmam Hati bi Osman Kamadacı Gürcüce 
takvimin birisini camiye astı ktan sonra diğerlerini 
de cemaate hediye olarak dağıtı yor!

Bir zaman sonra Batum Müft ülüğü, Osman 
Kamadacı Hocadan takvimlerin parasını isti yor. 
Hoca da, “Ben onları hediye olarak dağıttı  m.” 
deyince kıyamet kopuyor. Müft ülük çareyi buluyor: 
Mademki takvimleri sen bedava dağıttı  n, öyleyse 
parasını sen ödeyeceksin!” diyerek maaşının 
tamamına el konuluyor. Osman Hoca tam 15 ay 
maaş alamıyor. Hoca da bu durumdan şikâyetçi 
olacağına, “Param Allah için harcandı.” diyerek 
kendini teselli ediyor. 
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