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Ahıska’nın nasip olması ve 72 yıllık vatan hasretinin 
bitmesi için özel dua okudu. 

Orada karşılaştığımız bazı cemaat hocaları-
nın artık vatana dönemeyeceklerını, buradakile-
rin kemiklerinin Amerika’da yani Pensilvanya’da 
çürümesi lâzım geldiğini savundu. Tabii ki bu sözler 
bizimkiler tarafından hoş karşılanmadı ve bunların 
ana vatan Türkiye’ye karşı suç işlediklerinin biliritı-
sı sayılabilirdi...

Daha sonra Mahmut beni arabasıyla dayısı olan 
kaynım Settargile yani Philadelphia’ya götürdü. Yolda 
New York şehrinin kenarından geçtik. Göklere yükse-
len binaları ve çift katlı asma köprüleri seyrettim.

Kaynım Settar Amerika’ya göç etmeden önce 
Moskova’da kulak-burun-boğaz uzamanı bir 
doktordu. Ama ay yıldızlı Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kavuşmayı çok istiyordu. Bu halis Türk evlâdı, 
YÖK’ün diploma denkliği problemi yüzünden diğer 
hem şehriler arasında Amerikalara savruldu gitti. 
İleride bizim tarihimizi yazacak olanlar herhalde bu 
dengesiz işlere de temas edeceklerdir.

Laborant hekim olan Settar Bey de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatansız Ahıska Türklerine karşı 
biraz lâkayd davrandığından yakındı. Doğrusu 
onların yakınmaları karşısında söyleyeceğim fazla bir 
şey de yoktu. Zira sürgünde 14 yaşında olan ve şimdi 
86 yaşında bulunan annesi Aslı nine, yedi yıldan beri 
İstanbul’da vatandaşlık bekliyor! Bir oğlu Rusya’da ve 
bir oğluyla kızı Amerika’da olan bu yaşlı insan, kimliği 
olmadığı için yurt dışına çıkamıyor! İki yıl önce 
Rusya’da vefat eden kendisinden dokuz yaş küçük 
bacısına gidemedi…

Biz Ahıska Türkleri, son yüz yıl için-
de Ahıska’dan Türkistan ülkelerine, son-
ra Rusyalara ve nihayet Türkiye ve hatta 
ABD eyaletlerine kadar serpildik. Biz 
Türkiye’deyiz ama canlarımız ciğerleri-
miz hâlâ o darmadağınık coğrafyalarda…

Amerika’daki akrabaları ziyaret et-
meyi çok arzu ediyorduk. 2016’nın ba-
harında böyle bir seyahati plânladık. 
Hazırlıklarımızı yaptık. Fakat bu arada 
yurdumuzda çok fecî bir hadise yaşandı: 
15 Temmuz darbe girişimi. İşte bu hadi-
seden bir hafta sonra yola çıktım. Böyle 
bir zamanda vatandan uzaklara gitmek 
garip gelebilir ama hazırlığı yapılmış, 
plânlanmış bir ziyaretti…

Neredeyse on yıl olmuştu yakınları-
mızı görmeyeli. Rusya’dan ABD’ye göç eden baldı-
zım Asiye ile bacanağım Bayram West Springfeld’de 
Massachusetts’da; kaynım Settar ve gelinimiz Gülü-
siraf Hanım Philadelphia’da, kız kardeşim Zöhre ile 
eniştem Vahittin de Pittsburgh’da yaşamaktadırlar. 
Tabii bir de bunların çocukları, sevgili yeğenlerim… 
İşte bunları ziyaret etmek için İstanbul’dan Boston’a 
on saatlik bir yolculuğa çıktım.

Boston’da bacanağımın oğlu Mahmut karşıla-
dı. İki saat de karayolu yolculuğundan sonra West 
Springfield’e ulaştık. Orada da baldızım Asiye, kızı 
Aylin ve minik Osmancık karşıladı. Gelinimiz Gül-
çin Hanım hemen güzel bir massa hazırladı. Baca-
nağım Bayram da işten gelince güzel bir sohbet baş-
ladı. West Sprigelfield, küçük fakat güzel bir şehir. 
Herkesin kendi evi, bahçesi var. Geniş yolları dikka-
ti çekiyor. Bu bolluğun içinde ara sıra beyaz ve zenci 
dilenciler de görülüyor. 

Ertesi günü şiş şöleni hazırladılar. Rahmetlik Ser-
ver dayımın kızı Zayde ve dışarıdan bacanağım Fah-
rettin enişte de geldiler. Bütün yorgunluğum sona 
ermişti. Başka bir dünyadaydım. Yıllardır göreme-
diğim akrabalarla oradan buradan anlatıyorduk. 
Zaman akıp gidiyordu. Bu konuşmalar arasında en 
ilginç olanı Rusya-ABD uçak yolculuğuydu. Çünkü 
fırsatçı Rusların bir tarafa çok pahalı uçak bileti sat-
tıkları ve ilk ayların sıkıntıları hatırlandı...                                                                                                                               

Bu şehirde neredeyse yüz Ahıskalı Türk aile ya-
şamaktaymış. Dernekleri de var, başkanı Bolajurlu 
Zekeriya Bey, çok aktif birisi. Onunla cuma nama-
zında  tanıştık. Yusuf Hoca, hatırlatmamız üzerine 
cuma namazından sonra Ahıskalılara küçük vatan 
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Bir gün kaynım Settar’ın büyük oğlu Haydar, 
bizi Philadelphia’dan 100 km uzaklıkta olan Dil 
şehrine, Atlantik Okyanusu’nda yüzmeye götürdü. 
Ertesi günü, 91 yaşında Semerkant’ta vefat eden 
akrabaları Beşir dede için hatım-i şerif ve mevlid 
okundu.  Mevlid’den sonra hocalarla birlikte sohbet 
ettik. 

Hepsi hemşehrimiz olan 22 kişilik güzel bir 
masa etrafında dualar okundu, sohbetler edildi. Bu 
misafirlere 18 ay sakladığım ve umreden getirdiğim 
özel zemzem suyu ikram edildi.

Ertesi günü Cuma namazı için Philadelphia 
Ahıska Türkleri Kültür Merkezinde toplandık. 
Cuma namazı sonrası Ahıska Türkleri için de dua 
etmeyi unutan hocaya ben sitem ettim. Meğer 
o hoca da cemaattenmiş! Cuma namazı sonrası 
Firdevs Hanım ve gelinlerinin hazırlamış oldukları 
Ahıska Türklerinin millî yemeği hinkalın başına 
oturduk. 

Cumartesi günü kaynımın damadı Aziz bizi 
arabasıyla Pensilvanya’nın Pittsburgh şehrine, 
kız kardeşim Zöhre ve eniştem Vahittin’in yanına 
götürdü. Onun büyük kızı yeğenim Sabina ve 
eşi milliyetçi eniştemiz Gökhan’la çocuklarıyla 
çok güzel anlar yaşadık. Profesör Muhammet 
ağabeyim özelikle Moskova’dan gelmişti. Ondan da 
güzel haberler dinledik, mutlu olduk. Taşkent’ten 

kız kardeşim Ayşe ile eşi İbrahim eniştemiz de 
gelmişlerdi.

Vahittin eniştem Pitsburgh’un görülecek yerlerini 
gezdirdi. Hem karada hem suda giden arabayla 
dolaştık. Dostum Dursun ve eşi Fahriye Hanım’ı 
ziyaret ettik. Güzel masada güzel yemekler ikram 
ettiler; sonra bana Özbekistan usulü elbise giydirdi 
ve uğurladılar.

İki gün sonra oradaki bütün dost ve akrabalarla 
vedalaşıp uçakla Boston’a döndüm. Boston iç hatlar 
havalimanında Gülçin gelinimiz beni karşıladı ve 
West Springfield’e götürdü. Mahmut yeğenim, 
Rusça konuşan Rusların ve Türkçe konuşan hem de 
üçgenli tatlı olan “keyfice” adlı tatlı hariç, her şey 
var olan Ahıska Türklerinin marketine götürdü. 
Çok gururlandım ki Amerika’da West Springfield’de 
Türk marketi bile var!

Artık buradaki günlerin sonuna gelmiştim. 
Boston’dan İstanbul’a uçmadan önce Mahmut 
yeğenim beni Boston’un ünlü akvaryumuna, 
Harvard Üniversitesine ve diğer görülmesi gereken 
yerlere götürdü. Akşamın geç saatlerinde Boston 
Havalimanından ay yıldızlı ve şanlı Türkiye’mize 
uğurladı. Böylece iki haftalık çok yoğun program 
sona erdi. Hoşça kal gizli kötü niyetli Amerika diye 
ayrıldım bu topraklardan…

12.09.2016 Tarihinde Azerbaycan-Beylagan ili Türkler köyünde kurban bayramı münasebetiyle futbol 
turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Ahıskalı gençler ve Azerbaycanlı gençlerden oluşan Saatlı ili Varhan 
köyü, Beylagan ili Türkler, Baharabad, Sarısu köylerinin futbol takımları katıldı. Türkler Belediyesi tara-
fınca düzenlenen turnuvada ilk sırayı alan Türkler takımıyla ikinci sırayı alan Varhan takımı, turnuvayı 
düzenleyen belediye tarafından ödüllendirildi. Her sene kurban bayramında geleneksel olarak düzenle-
nen turnuvada ilk sırayı alan Türkler takımı büyük bir centilmenlik sergileyerek birincilik ödülünü ikinci 
olan misafir Varhan köyü takımına verdi.    

AZERBAYCAN’DA HEMŞEHRİLERİN FUTBOL MÜSABAKASI
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Haberler... Haberler... Haberler... Haberler... 

Orhan Ulfanov


