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Asya’nın muhtelif coğrafyalarında yaşamış olan 
Ahıskalılar, Amerika’da çok farklı bir hayata başla-
dılar.

Amerika’ya gelmeden önce ne kadar gelmek is-
tesek de, bir o kadar da korkuyorduk. Çünkü bizim 
milletimiz yıllardır yalan ve korku altında yaşadı. O 
yüzden buranın bize ne sürprizler hazırladığını tabii 
ki bilmiyorduk. 

Gürcistan’dan Özbekistan’a, oradan da Rusya’ya 
göç etmek, Amerika’ya göç etmekten farklıydı. Bi-
rincisi sürgündü. İstek ve irade dışı, kış şartlarında 
ve hayvan vagonlarında, yerinden yurdundan kopa-
rılmak. Değil anlatılması, hatırlanması bile insana 
ürküntü veriyor.

Özbekistan’dan Rusya’ya gelmek, birincisi kadar 
olmasa da, bu da güzel duygularla hatırlanacak bir 
göç değil. Zira Fergana faciasıyla insanlar yeniden 
savruluyordu. Ama ne de olsa Rus dilini ve kültü-
rünü biliyorduk, hayat tarzına yabancı değildik. Zira 
hepsi Sovyetler Birliği dahilindeydi.

Ama bizim halkımız için Amerika çok farklıydı. 
Bir kere en önemlisi bu ülkenin diline ve kültürüne 
çok uzaktık. Üstelik yıllarca Rusların Amerika aley-
hindeki propagandasının etkisindeydik. Her fırsatta 
karalanan, kötülenen bir yerdi bizim için. 

Bizim halkımız ortada kalmıştı. Gidecek başka ye-
rimiz yoktu. Bütün korkularımıza rağmen Rusya’nın 
ağır şartlarında korkuyla yaşamaktansa Amerika bel-
ki Allah’ın bir lutfu diyerek buraya geldik. 

45 yıldan fazla Özbeklerle bacı kardeş gibi yaşa-
dık, bir aile gibi olmuştuk. Aynı okullarda okuduk, aynı 
yerlerde çalıştık. Bizim suçumuz neydi ki merhametsiz 
ve düşmanca muamelelere muhatap olduk?

Özbekistan’dayken dilimizden vatan sözü hiç 
düşmedi. Biz vatanı Özbekistan’dan istemiyorduk 
ki… Vatanımızı, bizi vatandan koparan devlet olan 
Sovyetler Birliği’nden istiyorduk. Kısacası biz, 1944 
kışında koparıldığımız vatana dönmek istiyorduk. 
Babam Hidayet Muradov çok iyi hatırlıyor ki, toplum 
içinde bu konu açıldığında, Özbekler şöyle diyordu: 
“Buraya neyle geldiyseniz onunla geri dönersiniz!”

Bu sözdeki merhametsizliği düşünebiliyor musu-
nuz? Babam anlatıyor: “Bizim halkımızı hep küçüm-

süyor, rencide ediyorlardı. Orada hep öteki olarak 

görüldük, dışlandık. Ne acı ki ayni zamanda bizimle 

doğmuş, ayni yerde okumus, büyümüş insanlar bile 

bize, artık buradan gidin, diyordu. Ben hiç Ahıska’yı 

görmedim ama, kendimi bildim bileli Ahıska bizim 

vatanımızdır, bir gün oraya geri gideceyiz, oranın 

hayaliyle büyüdük.” 

Biz Özbek devletine çok güveniyorduk ve bütün 
kalbimizle bu devlete hizmet ediyorduk. Ama bizi 
son yaşanan acı olaylar içinde bırakacakları aklımı-
za bile gelmezdi.

Sovyetler Birliği’nde hakim güç Rusya olduğun-
dan, Rusya’ya da çok güveniyorduk; Özbekistan’dan 
sürüldükten sonra bizim arkamızda olur ve bize sa-
hip çıkar zannediyorduk. Ama bunda da yanıldık. 
Birçoğumuz Rus vatandaşı olsak da yıllarca tecrit 
edildik, dışlandık. Yani bize farklı bir gözle bakıldı. 
Hep güvene güvene bu hâle geldiğimiz için artık gü-
venmekten de korkmaya başladık.

Bizim ailemiz, ABD’ye 2005 yılında geldi. Burada-
ki Ahıskalıların çoğu o sene geldi. Şimdi ABD’de 15 
bin civarında Ahıskalı var. Geldiğimiz günden itibaren 
Rusya’dan çok farklı bir yerde bulunduğumuzu anladık. 
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Biz dört tane güler yüzlü insan ve bir de Ahıskalı 
aile tarafından karşılandık. O dört kişiden biri Afri-
kalı bir Amerikalı, diğerleri Kırgız, Arap ve Türk’tü. 
Anladık ki dedikleri doğruymuş: Burada milletçilik 
yok, her millet birbiriyle dost. Onları gördüğümüzde 
korkularımız biraz azalmaya başladı.

Geldiğimizin ikinci günü Türkiyeli bir aile tarafın-
dan yemeğe davet edildik. Bizi çocuklarıyla ve diğer 
Türkiye Türkleriyle tanıştırdılar. Hepimizin Türk oldu-
ğunu, birbirimize arkalandığımızı ve birlik olduğumu-
zu gösterdiler bize. Onca yıllar farklı ülkelerde yaşa-
mış olsak da ne Türklüğümüzden ne de dinimizden 
vazgeçtik.  

Sonraki hafta bir pikniğe gittik. Bu pikniğe 
yaşadığımız şehirdeki bütün Müslümanlar davet-
liydi. Herkes beraber namaz kılıyor, aynı yeme-
ği yiyor ve aynı yerde oturuyordu. Oraya gidince 
sanki kendimizi cennete düşmüş gibi hissettik. 
Orada bulunan bir çocuğun dilini anlamasak da 
çok iyi anlaşabiliyorduk! Herkes çok samimî, 

sempatik ve anlayışlıydı. Kimse bize, Rusya ve 
Özbekistan’daki gibi, “Niye geldiniz, burası bizim!  
Size yer yok!” demiyordu. 

Ben hayatımda ilk defa bir camiye burada gittim. 
Rusya’nın bazı uzak şehirlerinde camiler vardı. Ama 
insanlar dışarıda Cuma namazı kılıyorlardı. İçerisi ya 
çok küçük, yahut kapısı kapalı olduğundan camide 
namaz kılmak mümkün değildi. Ama Amerika’da 
Müslümanlar azınlık da olsa, o kadar cami olması 
bizi çok şaşırtmıştı. Sadece bizim yaşadığımız şehir-
de üç cami, iki Türk market ve lokantası ve bir de 
Türk Kültür Merkezi var.

Burada yaşayan Türkler, yılda en az iki defa ço-
cuklar, gençler ve büyükler için kamp yaparlar. Her 
isteyen gitmekte serbesttir. Çocuklara namaz kılma-
yı öğretiyorlar, dinî bilgiler veriyorlar ve farklı kültürel 
faaliyetler yapıyorlar. Bu sadece bizim bulunduğu-
muz şehirde değil, her eyalette böyle. Türkiye Türk-
leri biz Ahıska Türklerine sahip çıkıyor ve dostluk 
bağları kuruyorlar. Bu çok güzel bir şey ●

ABD’de yaşayan Ahıskalıların da bulunduğu Kazak, Kırgız, Türkmen, Türk vs. yabancı kadın grubu, namazda.


