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SCB’nin dağılmasıyla Türkiye de o coğrafyada kendine yakın topluluklara dostluk
elini uzatmıştır. Bu çerçevede düşünülen ve
hayata geçirilen Büyük Öğrenci Projesi’yle Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan burslu öğrenci
getirilerek Türkiye üniversitelerinde yüksek öğrenim
yapmaları sağlanmıştır.
Söz konusu proje çerçevesinde muhtelif ülkelerde yaşayan Ahıska Türklerinde de belli miktarda
kontenjanlar verilmiş ve bu kontenjanlar geçen seneye
kadar artarak devam etmiştir.
Ahıska öğrencilerinin Türkiye’de eğitim almaları,
bizim vatan davamız uğrunda çok önemli ve zaruri faaliyetin başlangıcı demektir. Zira halkımızın ve davamızın her alanda yetişmiş insana acilen ihtiyacı olduğu
bilinmektedir.
Bugün itibariyle Ankara’da yaklaşık 150 Ahıskalı öğrenci okumaktadır. Bu öğrenciler en az ayda bir
kere bir araya gelir, görüşür, tanışır ve sohbet ederler.
Bu arada gelecek üzerinde de fikir yürütülür.
Türkiye’nin diğer şehirlerinde okuyan hemşehrilerimiz de aynı şekilde bir araya gelir ve bazı faaliyetler
yaparlar.

Ruslan BEŞİROĞLU
Gönül ister ki bütün ülkelerde yaşayan Ahıskalı üniversite öğrencileri belli aralıklarla bir araya gelsin hatta
bir kurultay olsun. Burada ortak problemler ve geleceğimiz üzerine tezler tartışılsın. Bu faaliyetler, hayata
atılan arkadaşlarımız için bir hayat çizgisi olsun.
Kazakistan da yaklaşık 150 bin Ahıska Türkü ikamet etmektedir ve bu rakamın çoğu Almatı ve Çimkent
gibi büyük şehirlerde yaşamaktadır. Genelde her aile
çocuklarının eğitim almasını ister ve maddî durumlarına göre farklı üniversitelere gönderirler. Meselâ Almatı
ve çevresinden olan Ahıskalı öğrenciler, genellikle tıp,
hukuk, mühendislik ve turizm fakültelerinde okurlar.
Okuma potansiyelleri olmasına rağmen maalesef
Ahıska davası ve vatana dönüş meselesiyle ilgili herhangi bir şekilde örgütlenme söz konusu değildir.
Bu durum böyle devam etmemelidir.
Türkiye Cumhuriyeti, 1995’ten itibaren Büyük
Öğrenci Projesi çerçevesinde Ahıskalı öğrencileri
Türkiye’nin farklı şehirlerinde eğitim ve öğrenimden
yararlanmalarına imkân sağlamıştır. Türkiye’de 2004
yılından itibaren üniversite gençliği arasında Ahıskalı
Öğrenciler Birliği’nin teşkilâtlandığını görüyoruz. Bunun devamı olarak 2010 yılı kasımında İstanbul’da
Ahıskalı Öğrenciler Mezunlar ve Mensupları Derneği
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adıyla resmiyete kavuştu. Bu dernek, Türkiye’nin
35 ilinde okuyan öğrencilerle irtibat halindedir. Her
sene farklı bir şehirde üç gün devam eden dayanışma günleri, Türkiye’ye eğitim almak için gelen Ahıskalı öğrencilerin Ahıska davası için bir araya gelerek
örgütlenme çabasının güçlü bir göstergesidir.
Türkiye dışında okuyan Ahıskalı öğrencilerin ilk
olarak, Ahıska tarihini bilmeleri gerekmektedir. Kendi
gözlemlerime göre, Kazakistan’da okumakta olan
Ahıskalı öğrenciler bu konuda oldukça yetersizdir.
Bunun için, Ahıskalı öğrenciler toplantı ve konferanslar
yoluyla bilgilendirilmeli, bu konferanslarda başta
Yunus Zeyrek olmak üzere kendini Ahıska davasına
adamış önemli isimlere yer verilmelidir.
Yine bu faaliyet çerçevesinde olmak üzere kendi
yayınlarımız tanıtılmalı, bugün bilimsel anlamda
yegâne yayın organımız olan Bizim Ahıska dergisi
tanıtılmalı, bu derginin daha geniş kitleler tarafından
okunması sağlanmalıdır. Hatta meraklı ve yetenekli
arkadaşlar yazı yazmaya başlamalıdır.
Böylece vatan ve millî kimlik gibi tarihî konular
daha canlı hâle gelecek ve yeni firiklerin ortaya
çıkacaktır. Aralıksız ve organize bir şekilde yürütülen
çalışmalar gelecek neslin Ahıska davasının başarısı
için bayraktarlık yapmasını sağlayacak, sorumluluk
yükleyecektir.
Ayrıca, yine bu Ahıskalı öğrencilerin okuduğu
ülkenin her şehrinde Türkiye’de olduğu gibi bir
temsilcileri bulunmalıdır. Ahıskalı öğrencilerin
temsilcisi, ayda en az bir kez öğrencilerle bir araya
gelerek fikir alışverişi yapmalıdır. Şehir temsilcileri
yılda birkaç kez bir araya gelip gelişmeleri tartışarak

ortak bir karar aldıktan sonra, söz konusu kararları
diğer öğrencilere açıklamalı ve hedeflerden haberdar
etmelidirler. Ancak böyle yöntemlerle Ahıska davası
ve vatana dönüş meselesiyle ilgili bir örgütlenme söz
konusu olabilir.
Bildiğimiz gibi, Ahıska halkı 69 yıldır vatanından
uzakta, yakınlarından koparılmış bir şekilde, dünyanın
farklı ülkelerinde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır.
1989’da Özbekistan Fergana olaylarında, Ahıska
Türklerinin canına kast edilmiş ve büyük çoğunluğu
Özbekistan’ı terk etmek zorunda kalmış, böylece
ikinci bir sürgün yaşamışlardır. Rusya’nın Krasnodar
bölgesindeki Ahıska halkı, uzun yıllar boyunca
ayrımcılığa maruz kalmış, temel insan haklarından
yoksun bırakılmışlardır. Bunun sonucunda, 2005
yılında, göçmen yerleştirme programı kapsamında,
Ahıskalıların bir kısmı ABD’ye göçe zorlanmıştır. Birçok
Ahıska Türkü, ABD’ye göçü üçüncü bir sürgün olarak
tanımlamaktadır.
2010’da Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde çıkan siyasî
olaylarda bazı Ahıska Türkleri hayatını kaybetmiş,
bazıları da zarar görmüştür. Bu olayların yaşanacağı
ne tahmin edilmiş ne de bir tedbir alınabilmiştir! Bu
olayların tekrar yaşanmaması, gelecekte bu tarz
zulümlere maruz kalmamak için, özellikle okuyan
gençler arasında bilinmeli, düşünülmeli, ortak davranış
şekilleri belirlenmelidir.
Eğer birlik hâlinde teşkilâtlanmayacak ve
atalarımızın vatan davasına sahip çıkmayacaksak,
gelecek nesilleri de benzer zulümlere mahkûm etmiş
olacağız. Bunun hesabını da tarih bizlerden mutlaka
soracaktır. Çünkü ‘Tarihi olmayanın geleceği de
olmaz!’ demişler…

Ruslan Beşiroğlu
Ahıska’nın Yukarı Oşora köyünden bir ailenin üçüncü
çocuğu olarak 1989’da Özbekistan’ın Andican şehrinde doğdu.
Doğumundan iki ay sonra Fergana olaylarının patlak vermesi
yüzünden ailece Kazakistan’ın Almatı şehrine göç ettiler; Issık
şehrinde ikamet etmektedirler. Burslu öğrenci olarak Türkiye’ye
gelen Ruslan, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık
Bölümü son sınıf öğrencisidir.
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