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Ahıskalı hemşehrilerimizin ABD’ye gitme-
leriyle ilgili haberleri dört beş sene önce duy-
muştum. Fakat bu göçün anlamını ve mahiye-
tini tam anlayamamıştım. Daha sonra anladım 
ki bu da yeni bir sürgündü! Halkımız bu sefer 
dünyanın öbür ucuna, okyanus ötesine gönde-
rilmişlerdi... Krasnodar cehenneminden kurtul-
mak ve yeni bir dünya kurmak için kimi geride 
öz evlâdını, kimi ablasını, kardeşini, akrabalarını 
bırakarak bir umut yolculuğuna çıkmışlardı. Bu 
insanlarımız, dost, akraba ve evlâtlarından kop-
mak zor olsa da rahat ve güvenli bir ortamda, 
geride çektikleri onca acıyı unutturacak yeni bir 
hayat kurmak için bunlara katlanmışlar.

Ahıskalıların ADB’deki hayatını çok merak 
ediyordum. 2010 yılı yazında bir öğrenci prog-
ramıyla ABD’ye gittim. Bizlerden çok uzaklar-
da yaşayan, Türklüğüne, dinî ve millî değerle-
rine her zamankinden daha çok sahip çıkan bu 
insanlarımızla tanıştım, onlarla beraber yaşa-
dım. Onların arasında çok güzel ve çok anlam-
lı üç ayım geçti. Geleneksel cana yakınlık, misa-
firperverlik ve samimiyetten bir şeyin kaybedil-
mediğine şahit oldum. Onları yakından görmek 
ve tanımak, benim için gerçekten bir ayrıcalıktı. 
Ailemden çok uzaklarda dünyanın bir ucunda 
olmama rağmen onların arasında ne yabancılık 
çektim ne de gariplik… 

Bu seyahat, hayatımın en uzun ve en maceralı 
yolculuğuydu. Amerika’ya indiğimde beni farklı 
bir telaş ve heyecan sardı. Heyecanımın yanında 

içimde garip bir hüzün de vardı. Akılımdan şu 
soru geçti: “Biz nasıl olduk da birbirimizden 
koparak bu kadar uzaklara savrulduk?” 
İçimdeki belirsiz hüzün, Ahıskalı kardeşlerimin 
güler yüzlerini görünce yerini mutluluğa bıraktı. 
New York’ta iki gün kaldıktan sonra Ahıskalı 
kardeşlerimin yanına, Dayton’a gittim. New 
York’tan üç buçuk saatlik uçak yolculuğundan 
sonra sabahın erken saatlerinde Dayton’a 
indim.

Dayton’a geldiğimde herkesin bir telâş içinde 
olduğunu ve geleneksel Ahıska Türk-Amerikan 
Öğrenciler ve Gençler Dayanışma Günleri prog-
ramına özenle hazırlandıklarını gördüm. Başta 
Dernek Başkanı İslâm Şahbandarov olmak üze-
re herkes programın en güzel şekilde geçmesi 
için büyük bir çaba gösteriyordu. Öyle de oldu; 
program, herkesin arzu ettiği olgunlukta yapıl-
dı. Mahallî üst düzey yetkililerin, T.C. ABD Büyü-
kelçisi Namık Tan ve yazar Yunus Zeyrek baş-
ta olmak üzere Türkiye’den gelen değerli misa-
firlerin katılmasıyla tamamlandı. Bu bizim için 
ABD’de bir ilkti. Diğer eyaletlerden gelen Ahıs-
kalı gençlerin birbirleriyle kardeşlik ve dostluk 
bağı kurmasına da vesile oldu. 

Dayton, ABD’deki Ahıska Türklerinin en çok 
yaşadığı şehirlerden biri. Orası aslında küçük 
bir Türkiye. Ahıskalıların evleri birbirlerine çok 
yakın. Sokaklar cıvıl cıvıl; her tarafta hemşehri-
lerimizi görebiliyoruz. Büyükler farklı farklı işler-
de çalışıyor, gençler, gelinler eğitimle meşgul. 
Herkes hayatından son derece memnun, maddî 
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durumları iyi. Günden güne de Dayton’a gelen 
Ahıskalıların sayısı artıyor. Hem ev fiyatlarının 
hem de okuma ve iş imkânlarının el verişli ol-
ması sayesinde Ahıskalılar başka eyaletlerden 
buraya taşınıyorlar. Buraya gelenlerin yabancı-
lık çekmesi neredeyse imkânsız. Çünkü Day-
ton, birkaç yıl sonra Ahıska Türklerinin çoklukla 
yaşadığı bir şehir olacak. Hatta bazıları, “Dayton 
yakında yeni Ahıska olacak!” diyor. Bunun ne 
kadar doğru olduğunu bilmem ama Dayton’un 
yakında Ahıskalıların yaşadığı yeni bir Türk şeh-
ri olacağından kuşkum yok.

Onlarca Türk ailenin yaşadığı Dayton’da 
başarılı bir dernek başkanı olan İslâm 
Şahbandarov’un azim ve gayreti takdire değer. 
Başkan olduktan sonra kısa zamanda güzel fa-
aliyetler yapmış, Ahıska adını Amerikalılar ara-
sında tanıtmış birisi. Büyük, küçük herkes onu 
seviyor. Ondan daha başarılı işler yapması bek-
leniyor.

ABD’de kaldığım süre içinde Ahıskalı ailele-
re misafir oldum. İlk kaldığım aile Fatma teyzey-
le Paşali amcaydı. Kendileri yıllardır Türkiye’de 
okuyan çocuklarının hasretiyle yaşıyorlar. Yedi 
senedir evlâtlarına kavuşma ümidiyle yaşayan 
ananın hasretini tahmin etmek zor değil. Paşa-
li amcayla, Fatma teyze, daha Rusya’dayken 
oğullarını ve kızlarını, okutmak için Türkiye’ye 
göndermişler. Bir daha da hiç görememişler. 
Onların evlât hasreti bu yazın sona erdi.

Misafir olarak kaldığım bir diğer aile de Çer-
kez amcayla Livaza teyzeydi. Onlar da kızları-
nı ve torunlarını Rusya’da bırakmanın hüznüyle  

yaşıyorlar. ABD’ye gelirken  
kızlarını getirememişler. Ameri-
ka’da yaşayan çoğu insanımı-
zın hikâyesi böyle. Birçoğu ya-
kınlarından ayrılmak zorunda 
kalmışlar. Birbirlerinin huzurlu 
ve mutlu olduklarını bilmek acı-
larını azaltmaya yetiyor.

ABD günlerimde Philadel-
phia’da ve Pensilvanya’da ya-
şayan Mugaretli akrabalarım-
la görüşme imkânı buldum. 
Seyahatimin en son günle-
rini onların yanında geçir-
dim. Philadelphia’dan sonra 
Pensilvanya’da yaşayan am-

cam Tiyanşan Muradoğlu’nu ziyaret ettim. Ken-
disi Amerika’ya ilk giden Ahıskalılardan biri; altı 
senedir Amerika’da yaşıyor. Tiyanşan Mura-
doğlu, Rusya’da olduğu gibi ABD’de de hem-
şehrilerinin sivil toplum hareketi içinde faaliyet 
gösteren biri. Bugüne kadar hiç görüşmediğim 
yakın akrabalarımla Amerika’da görüşmek ve 
hasret gidermek bana dünyanın ne kadar kü-
çük olduğunu gösterdi. Her birimiz ayrı yerde 
olsak da dilerim bir gün hepimiz akrabalarımıza 
kavuşur vatan topraklarında yaşarız.

ABD’de hemşehrilerimizi görünce içimi fark-
lı bir mutluluk sardı ve geleceğimize daha da 
umutlu bakmaya başladım. Çünkü onlar es-
kisinden çok daha iyi şartlarda ve her şeyden 
önemlisi mutlu ve huzurlu yaşıyorlar. Dil, din, örf 
ve adetlerine en iyi şekilde sahip çıkıyorlar.

Bu seyahatte bir kez daha anladım ki nerede 
olursak olalım azmimizle, gayretimizle ve çalış-
kanlığımızla ayakta durabiliyoruz. Bunun en bü-
yük örneğini ABD’deki Ahıskalı kardeşlerimiz-
de gördüm. Onlar, Amerika’ya yerleşmelerin-
den kısa zaman geçmesine rağmen yeni haya-
ta ayak uydurarak ve aynı zamanda kendi kim-
liklerini koruyarak yaşıyorlar.

Bana kendi evlâtları gibi sahip çıkan Fatma 
teyzeyle Paşali amcaya, Livaza teyzeyle Çer-
kez amcaya şükran borçluyum. Ayrıca bana her 
yönden büyük destek sağlayan değerli büyük-
lerim İslam Şahbandarov, İlham Mamedov, Ali 
Şahbandarov ve gönlü zengin dostlara  teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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