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İZMİR’DE 
AHISKALI ÖĞRENCİLER

2010 yılında İzmir’e geldim. Ahıskalı 
öğrenciler arasında o toplantı  senin bu piknik 
benim, görüşmeler, yardımlaşmalar, birtakım 
organizasyonlar… Onlarla tanıştı ğınızda çok 
candan insanlar olduklarını göreceksiniz. Bu 
kardeşlerimin çabalarına nasıl bir faydam 
olur diye düşünürken Uluslararası İlişkiler 
Bölümünden Feyzulla Bek Osmanov’la tanıştı m. 
Onunla konuşurken söz eski İzmir Ahıskalı 
öğrenciler temsilcimiz Raşid Julfayev’e geldi. 
İzmir’de okuyan Ahıska Türk’ü arkadaşlarımızla 
ilgili son durumu ondan alabiliriz, dedik.

Haberleşti k ve Feyzulla Bek’le beraber 
Julfayev’in yanına gitti  k. Julfayev bizi kısa adı 
AKYAD olan Ahıska Kültürünü Tanıtma ve 
Yaşatma Derneğinde bekliyordu.

Julfayev, yüzünde tebessümü eksik olmayan bir 
hemşehrimizdir. Bizi de öyle karşıladı. Çaylar geldi ve 
biz sohbete başladık. İlk soru Feyzulla Bek’ten:

Feyzulla Bek Osmanov:  Julfayev, bu 
konuşmalarımızı bir yazıya döküp Bizim Ahıska 
dergisine göndereceğim. Okuyuculara kendini 
tanıtı r mısın?

Raşid Julfayev: 1990 
yılında Kazakistan’ın Merke 
şehrinde dünyaya geldim. 
Babam Yaşar, annem Fatma. 
Her ikisi de Ahıska’nın Xırtı z 
köyündendir. Üç kardeşin 
en büyüğüyüm.  İlk, orta 
ve liseyi Merke’nin Jambıl 
bölgesindeki 9 No’lu Savva 
okulunda tamamladım. 
Bütün Ahıskalı öğrenciler 
gibi benim de hayalim 
Türkiye’de okumaktı . Kirvem 
Ayvaz Osmanov ve babam 
Türkiye’de okumam için beni 
teşvik etti  ler. Bu hayalim 
2008’de TCS’den aldığım 

yüksek puanla gerçekleşti . 2008-9 öğretim 
yılında İzmir TÖMER’de Türkiye Türkçesi 
kurslarına katı ldım. 2009’da tercihim olan Ege 
Üniversitesi İİBF-Uluslararası İlişkiler Bölümün 
girdim ve şimdi bu bölümde, üçüncü sınıft a 
okumaktayım.

Elçin Şakirov: Bu günlerde İzmir’deki 
Ahıskalı öğrenciler sık sık bir araya geliyorlar. 
Öğrenci problemleri tartı şılıyor, geceler, 
piknikler düzenleniyor. Öğrenciler devlet 
adamlarıyla doğrudan konuşma fı rsatı  elde 
ediyorlar. Bütün bu faaliyetler pek de kolay 
olmuyor. 103’ü TÖMER öğrencisi olmak üzere 
toplam 230’un üzerinde Ahıskalı öğrenci var 
İzmir’de. Onların birlik ve beraberliği, Türk 
Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler tarafı ndan 
gıptayla izlenmektedir. Bu arada sizi Ahıskalı 
öğrencilere hizmet etmeye iten nedir? 

Raşid Julfayev: Bizden önce gelişti rilmiş 
bu geleneği,  Rüstem Aliyev’den 11.06.2010 
tarihinde İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri 

İzmir’de Ahıskalı öğrenciler
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Koordinatörlüğü Öğrenci Temsilcileri Seçim ve 
Atanma Usul ve Esasları Yönergesince oylama 
sonucu İzmir Ahıskalı Öğrencileri Temsilciliğine 
seçildim. Bu seçim benim için çok heyecanlı oldu. 
Bu görevi Rüstem Aliyev’den Ahıskalı öğrenciler 
huzurunda almam beni çok duygulandırdı. Bu 
arada büyük bir mesuliyet aldım fark ettim. 
Dolayısıyla daha ciddi düşünmeye başladım. 
Yönetim Kurulu ile işbirliği ve öğrencilerin de bu 
işbirliğine katkısıyla görülen işler bu öğrencilerin 
aileleri tarafından gururla izlenmektedir. 
Unutmayalım ki bizler, vatanından sürgün olmuş 
bir halkın yani Ahıska Türklerinin umuduyuz. 

Feyzulla Bek Osmanov:  Neler yapıyorsunuz, 
faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Raşid Julfayev: İlk olarak 24.06.2010 
tarihinde Dostlar Derneği’nin katkılarıyla 
öğrencilerle tanışma amacıyla Spil Dağında 
bir piknik düzenledik; çok güzel geçti. Kısa bir 
tanışma töreninden sonra semaver ve ızgaranın 
altı ateşlendi. Yemek ve semaverde çay ziyafetiyle 
voleybol, futbol ve çeşitli oyunlar oynandı. Ekim 
2010’da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
diğer ülkelerden gelen yeni TÖMER öğrencilerini 
otogarda karşıladık. Yurtlarına yerleştirdik, 
okul kayıtlarına yardımcı olduk… Bu arada 
onların heyecanına tanık olduk. Eminim ki o 
ilk günlerin heyecanı onların da hatıralarında 
yaşayacaktır. Şehrin tanıtılması için düzenlenen 
geziler de kayda değer… 9 Kasım 2010 tarihinde 
eski öğrenciler ile TÖMER öğrencileri arasında 
tanışma programı vesilesiyle Şifa Hastanesinde 
yemek verildi. Ben temsilci olarak sorunların 
çözümüne yönelik bir konuşma yaptım. TÖMER 
öğrencilerini bilgilendirmek için bir toplantı 
düzenledik. TCS öncesi TÖMER öğrencilerine 
seçecekleri bölümler hakkında bilgi verildi. 
Tavsiyelerde bulunuldu. Bitirebilecekleri 
bölümleri tercih etmeleri öngörüldü. 24 Kasım 
2010’da fakülte fğrencileriyle Salihli kaplıcalarda 
bir piknik daha düzenledik. Bu program da çok 
eğlenceli oldu.

Elçin Şakirov: Ahıska Türklerine yönelik 
tanıtım, yardımlaşma ve meselelerimizin 
çözümüne yönelik olarak neler yapıyorsunuz?

Raşid Julfayev:  Tabi ki halkımızın yaşamakta 
olduğu hayatın sorumluluğunu omuzlarımızda 
hissediyoruz. Ama önce biz yani gençlik, bu 
millî davayı bilmelidir. Tarihî arka plân, geçmişte 
yaşananlar ve bugünkü durum… Bu anlayışla 
12 Kasım 2010 tarihinde Sürgünü Anma Gecesi 
düzenledik. Bu programa İzmir Vali Yardımcısı 
Mehmet Edroğan, İzmir Milli Eğitim Müdürü 
Abdülmecit Bey, Rüstem Aliyev,  İzmir Ahıska 
Türkleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara ve 
diğer birçok davetli katılmıştı. Gecede temsiller, 
şiirler vardı. Ahıska hakkında slâyt gösterildi, 
konuşmalar yapıldı.  24 Aralık 2010’da İzmir 
Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği 
yemek programına katıldık. Yemekte Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan Genel Müdür Hasan Kaplan, İzmir 
Valisi M. Cahit Kıraç, Vali Yardımcısı Mehmet 
Erdoğan ve diğer temsilciler katılmıştı. Programı 
Ahıskalı arkadaşlarımızdan Vasip Mamedov 
sunmuştu. Yine Ahıskalı öğrencilerin folklor 
gösterisi ile diğer Türk cumhuriyetlerinden 
gelen öğrencilerin oyun, dans, şiir gibi gösterileri 
geceye renk katmıştı.

Feyzulla Bek Osmanov:  Tabi bunlar 2010 
yılı itibariyle yapılan etkinlikler… 2011 itibariyle 
İzmir’deki Ahıskalı öğrenciler olarak neler 
yaptınız?

Raşid Julfayev:  09.12 2011 tarihinde Ahıska 
Türklerinin Sürgününün 67. Sürgün yıldönümü 
münasebetiyle bir program düzenledik. Bu 
programa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Araştırmacı Yazar Yunus 
Zeyrek’i davet ettik, bir konferans verdi. Bu 
programa İzmir Vali Yardımcısı Zülküf Bey, Asu 
Başkanı Rüstem Alioğlu, DATÜB Genel Sekreteri 
İlyas oğan, İzmir Ahıska Türkleri Derneği Başkanı 
İbrahim Agara, Ege TÖMER Müdürü Prof. 
Fikret Türkmen, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü 
Abdulmecit Bey, İzmir Valiliği Türk Dünyası 
Öğrenci Kordinatörü Sevda Hanım, Bornova 
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Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Haydar Bey ve 
Dost İllerimiz Derneği Genel Sekreteri Aziz 
Umutlu gibi birçok resmi zevat teşrif etti  ler. 
Basından Avrasya, Zaman gazetelerine ve 
Bizim AHISKA Dergisi’ne, Kanal 35 TV’ye haber 
olduk. 27 Mayıs-01 Haziran 2011 de İzmir 
Fuarında düzenlenen 7 Altı n Saat Kulesi Ödülleri 
Festi vali’nde İzmirli Ahıska Öğrencileri olarak 
kültürümüzü tanıtmaya yönelik stand açtı k, 
yarım saatlik tanıtı m amaçlı sahne faaliyeti nde 
bulunduk. Katkımız ve ilgimizden dolayı teşekkür 
plaketi  aldık. Ege Üniversitesi Fakültelerinde 
Ahıska’yı ve Ahıska kültürünü tanıtma amaçlı 
konuşmalar yaptı k.

Elçin Şakirov:  Düzenleyip katı ldığınız 
bütün bu programlar tanıtı m amaçlıydı. Peki 
aktüalite olarak 201’e dair neler yaptı nız,  hangi 
faaliyetlerde bulundunuz?

Raşid Julfayev: Birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirme amaçlı birtakım programlar 
düzenledik. Kurban Bayramında yemekli 
bayramlaşma programı, yeni yıl gecesi, Nevruz 
Bayramı şenliği ve çeşitli piknik programları 
ile satranç, futbol, bilek güreşi gibi sporti f 
faaliyetlerinde bulunduk. İzmir’e yeni gelen 
TÖMER’li öğrencilerimize üst sınıflarda 
okuyan Ahıskalı öğrenciler tarafından kurslar 
(matematik, İngilizce, mantı k gibi dersler) verildi. 
Tabi ki bütün dünyadan Ahıska’lı öğrencilerin 
katı lımı ile gerçekleşen 4-6 Mayıs 2012 tarihinde 

Ankara’da düzenlenen 9. Geleneksel Ahıska 
Öğrencileri Dayanışma Günleri Programına 
biz İzmirli Ahıska Öğrencileri olarak tüm 
faaliyetlerimizle işti rak etti  k. Ve bu programdaki 
yarışma ve etkinliklerde İzmirli öğrenciler akti f 
roller aldılar. 

Feyzulla Bek Osmanov: Öğrenci arkadaşlara 
katkılarınız akti f olarak devam ediyor, ancak TC 
vatandaşlığını almanızla birlikte bir devir teslim 
töreniyle temsilciliği bıraktı nız. Geleceğe yönelik 
neler düşünüyorsunuz? Bu vesileyle arkadaşlara 
tavsiyeleriniz var mı?

Raşid Julfayev: Şu hususu bilhassa belirtmek 
isterim, temsilciliği devretmem bu işlerden 
tamamen uzaklaştı ğım anlamına gelmiyor; 
temsilcilik bir sıfattı  r. Şu an öğrencilerimize 
hizmet amaçlı yeni kurduğumuz yönetim 
kurulunda da yer aldığım, AKYAD (Ahıska 
Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği)’ta 
hizmetlerimize devam etmekteyiz. Biz Ahıskalı 
öğrenciler olarak her birimize büyük sorumluluk 
düştüğünün farkında olmalıyız. Öncelikle 
kendimizi her açıdan gelişti rmemiz lazım ki ona 
göre atacağımız adımlar başarılı olsun. Çünkü 
biz her birimiz Ahıska Türklerinin bir parçası ve 
temsilcisiyiz. Bu anlamda bizim meselelerimize 
göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı size teşekkür 
ederim. Allah, bizim halkımıza, hâlâ sürgünde 
bulunan Ahıska Türklerine yardım etsin. 
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