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ayton Ahıska Türkleri Amerikan
Toplum Merkezi Başkanı İslâm
Şahbendaroğlu’nun davetlisi olarak
14-21.09.20011 tarihlerinde Ohio Eyaleti Dayton şehrindeki Ahıska Türk Toplum Merkezi
ile Wright State Üniversitesi ve Dayton Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği toplantıya misafir olarak iştirak ettim. Üç gün süren toplantı çok iyi organize edilmiş, önemli konuşmacıların katılmasıyla gerçekleşmiştir. Konferansta
Türk ve Amerika iş birliğindeki son gelişmeler,
Amerika’daki Türklerinin eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden bahsedildi. Ahıska Türkleri
ile ilgili kısa bir konuşmayı da araştırmacı yazarımız Yunus Zeyrek yaptı.
Konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen
T.C Dış İşleri Bakanlığına, Şikago Başkonsolosluğuna ve Dayton Ahıskalılar Dernek Başkanı
İslâm Şahbendaroğlu’na ve yönetim kuruluna
bizlere gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bu gibi konferansların Türk ve Amerika ilişkilerini daha da ileri götüreceği, toplumlar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını kalıcı
yapacağı inancındayım.
Benim Amerika ziyaretimin esas sebebi,
2005 yılında mecburen Amerika’ya göç etmiş
Ahıska Türklerini yerlerinde ziyaret ederek genel manzarayı görmek, bilgi edinmekti.
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Ahıska Türklerinin Amerika’ya göç etmelerine
her zaman karşı çıktım. Daha önceki bütün yazılarımda ve devlet büyüklerimizle görüşmelerimde,
Ahıska Türklerinin Amerika’ya göç etmelerinin
yanlış olduğunu, doğrusu Krasnodar’da yaşayan
Ahıskalıların Türkiye’ye veya Ahıska’ya göç etmelerini, Türkiye’nin bu insanlara sahip çıkması gerektiğini ve Türkiye’ye gelmelerinde yardımcı olmasını dile getirmiştim. Maalesef sesimizi duyuramadık… Kaderlerinde Amerika’ya göç etmek
varmış ki istenmeyen bu göç gerçekleşti.
Bize anlatılanlara bakılırsa 12.500 hemşerimiz, Amerika’nın 24 eyaletine, 60’a yakın şehir ve kasabalarına 20-30’ar aile şeklinde serpilerek yerleştirilmiş. Merak ettiğim bazı şeylerin araştırmasını yapmaya çalıştım: ABD’de nasıl bir hayat yaşıyorlar, nerelerde ve nasıl şartlarda çalışıyorlar? Örf, adet ve geleneklerini nasıl korumaya çalışıyorlar...
Bir hafta içinde birkaç eyalette, yüze yakın
Ahıska Türkü ile görüştük, toplantılar yaptık.
Birkaç ailenin evlerini ziyaret ettik, yaşlı amca
ve teyzelerin ellerini öperek hayır dualarını aldık. Uzun uzun Amerika’daki hayatlarını anlatmaya çalıştılar. Yakın akrabalarının bir kısmının
Rusya’da ve diğer devletlerde, çok uzaklarda
kaldıklarından bahsederken ses tonları değişti.
Belli ki bu ayrılık orta yaş ve yaşlılarımızı bayağı yıpratmış.
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Şikago Başkonsolosu Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Hanımefendi, Ahıskalı folklorcularla.

Amerika’da Ahıskalı aileler örf, adet ve geleneklerini korumak için bir araya gelmeye çalışıyorlar. Dernekler kurmuşlar, aynı yerde ibadetlerini ve kültürel faaliyetlerini yaşatmaya çalışıyorlar. İmkânı olanlar uygun fiyatlara ev satın
alıyorlar, tadilatını kendi imkânlarıyla yaparak ev
sahibi oluyorlar. 65 yaş ve üstü yaşlılara emekli maaşının bağlanması, gençlerin eğitimine çok
önem vermeleri sevindirici bir durum.
Amerika’da yaşayan Ahıska Türklerinin hayat standartları umduğumdan ve beklediğimden daha iyi olması beni mutlu etti. Ama bu yazdıklarım ve düşüncelerim, kimseyi yanıltmasın;
ben hâlâ bu göçe karşıyım. Zira bu göç, bu ayrılık keşke olmasaydı, keşke devletimiz sahip çıksaydı da onları Türkiye’ye getirseydi, diyorum.
Bunca olumlu gelişmeler içinde, tabi ki bazı
olumsuz durumlarla da karşılaştık. Bugün bunlardan bahsetmek istemiyorum. Amerika gezisi
esnasında edindiğim bilgi ve belgelere dayanarak şu tekliflerimi arz etmek istiyorum:
1. Birileri sizleri bölmek, zayıf düşürmek istiyor! Bu tür provokasyonlara karşı birlik olmadan asla başarı sağlayamazsınız. Ufak tefek
küskünlüklere son vermeniz gerekiyor.
2. Siz Türk’sünüz, bunu kimse inkâr edemez.
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Ama 20-30 sene sonra sizden Türk olduğunuza dair belge istenebilir. Amerika’da sizinle görüşmeler yapan Türkiye Devleti büyüklerinden bize çifte vatandaşlık talebinde bulununuz. TBMM’nin 3835 sayılı kanunun 6. Maddesini esas alarak bu kanunun uygulanmasını isteyiniz. O zaman Türklüğünüzü ve kimliğinizi ebedi yaşatırsınız.
3. Amerika’nın yüz ölçümü 9 milyon km2,
nüfusu 320 milyondan fazla. Çok milletli nüfusa
sahip olan Amerika’da 12.500 Ahıskalının 40-50
sene sonra eriyip gitmemesi için basına ve yayına ihtiyaç vardır. Ayda bir çıkaracağınız gazete veya dergi sayesinde kendi aranızdaki haberleşme ve kültürel bağların kopmaması, dilinizin
ve dininizin korunması için büyük önem taşıyacaktır. Ayrıca Ankara’da yayımlanan ve dünyanın her yerine ulaştırılan Bizim Ahıska dergisi
ile diğer gazeteleri de takip etmelisiniz.
4. Amerika’da nasıl ki Yahudi, Ermeni ve
Rum lobileri faaliyet gösteriyor, aynı şekilde sizlerin de Amerika’da örgütlenmeniz gerekiyor.
Ahıska Türklerine yapılan sürgün ve soykırımları Amerika parlamentosu ve dünya gündeminde
tutmanız Ahıska davasına yapacağınız en büyük katkı olacaktır.
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