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Kafkas Dernekleri
Federasyonu Hakkýnda...

Türkiye'de Kafkas Kültür Derneklerinin bir çatý altýnda toplanarak Federasyonlaþmasý için yapýlan çalýþmalarýn tarihi bir hayli eskidir. 1960 Anayasasýnýn
getirmiþ olduðu örgütlenme özgürlüðü derneklerin Federasyonlaþmasýna imkân
veriyordu. Bu imkandan faydalanmak üzere mevcut derneklerin yapmýþ olduklarý
bir dizi çalýþmalarýn ilk etabý, çeþitli sebeplerle hedefe ulaþamadan bitmiþtir.
12 Eylül 1980 darbesiyle kurulan ara rejim yönetimince hazýrlattýrýlan
yeni Anayasa ile kamu yayarý olmayan derneklerin federasyonlaþabilmesi imkaný
ortadan kaldýrýldýðý için, zorunlu olarak 1993 yýlýnda Merkez-Þube iliþkisi
içerisinde merkezi bir örgüt olma yoluna gidilerek, KAF-DER kurulmuþtur.
Son dönemlerde görev alan hükümetlerimizin AB'ye giriþ amacýyla hýzlandýrdýklarý
demokratikleþme çalýþmalarý çerçevesinde 22.11.2001 tarih ve 4721 no.lu
Türk Medeni Kanunu deðiþikliðinin, 8 Aralýk 2001 tarihinde Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe girmesiyle dernekler yeniden federasyonlaþma hakkýna
kavuþmuþlardýr.
Yapýlan birçok toplantýnýn ardýndan 14.04.2002 tarihinde, KAF-DER
genel merkezinde toplanan katýlýmcý dernek temsilcilerince merkezi örgütlenme
konusunda þu kararlarý aldýlar:
Bizler katýlýmcý dernek temsilcileri olarak, sorunlarýmýzýn aktif, üretken
bir örgütsel yapý içerisinde çözülebileceðine inanýyoruz. Oluþturulmasý düþünülen
bu merkezi örgütün modeli ve ana ilkeleri konusunda mutabakat saðlanan
hususlar aþaðýda açýklanmýþtýr.
1- Bir merkezi örgüt etrafýnda bileþilmelidir.
2- Bu merkezi örgütün modeli "DERNEK" olmalýdýr. Medeni Kanun ve
Dernekler Yasasýnda ifade edilen Federasyon örgütlenmesi uygundur.
3- Federasyon Merkezi ANKARA olmalýdýr.
4- Kurulacak merkezi örgüt Kafkas dil ve kültürünün yaþatýlmasý
çalýþmalarýnda yasalara saygýlý demokratik düzenle uyumlu hareket etmelidir.
Diðer taraftan vatandaþý bulunduðumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti ile
kardeþlerimizin yaþadýðý ana vatanýmýz Kuzey Kafkasya arasýnda sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda ortak menfaatlerin tespitine iþbirliði
koþullarýnýn araþtýrýlýp gerçekleþtirilmesine katkýda bulunmayý amaç edinmelidir.
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5- Oluþturulacak örgütün Laik Demokratik Cumhuriyetin ilkelerine baðlý,

katýlýmcý, çoðulcu ve demokratik olmasý gerekir.
6- Kurulacak merkezi örgüt (Federasyon) ve bu federasyona katýlacak
baðýmsýz dernekler hiçbir siyasi ideolojinin veya felsefi düþüncenin savunuculuðunu
yapamaz. Örgütün amacý Kuzey Kafkasyalýlarýn, dil, kültür ve törelerini yaþatmak, sorunlarýný tespit etmek ve bunlara çözüm üretmektir.
7- Örgüte üye olmak için Kuzey Kafkaslý ortak kimliði ve tüzük hükümlerini
benimsemek yeterlidir. Her üye eþit hak ve mükellefiyetlere sahip olmalýdýr.
Yaþlýsý " genci inananý-inanmayaný, zengini-fakiri, saðcýsý-solcusu, kadýný-erkeði
ile toplumun mevcut yapýsýný yansýtan bir bütünlüðü benimser.
8- Kafkasya'daki hiçbir siyasi örgütlenme, Diaspora'daki örgütlenmelere
model alýnmamalýdýr.
9- Etnik kimliðe dayalý örgütlenme modeli sakýncalýdýr. Böyle bir model
Diaspora'daki Kuzey Kafkasyalýlarýn gereksiz ve zamansýz olarak ayrýþmasýný
daðýlmasýný ve güçsüz kalmasýný saðlar.
Ancak etnik köken isimleri ile kurulmuþ veya kurulacak olan derneklerin
de mevcut kimlikleri ve dernek adlarýyla kurulacak federasyona katýlmalarýnda
herhangi bir sakýnca bulunmamaktadýr.
10-Tartýþýlmakta olan coðrafi bölge esasýna dayanan Federasyon ve
Konfederasyon modeli örgütlenmeye karþýyýz. Önerilen bu tür modeller birlik
çalýþmalarýný yavaþlatmak ve tavsatmak amacýný taþýmaktadýr.
Yapýlan çalýþmalar sonuç verdi ve 03.07.2003 tarihinde Federasyonumuz
Ankara Valiliði nezdinde hükmi þahsiyet kazanarak resmen kurulmuþ oldu.
Kurucu Yönetim Kurulu da Muhittin Ünal, Günsel Avcý, Muharrem Tanboða, Cumhur Bal, Orhan Özmen, Seyfettin Diyner ve Ýlhan Kýymet'den oluþtu.
KAFKAS DERNEKLERÝ FEDERASYONU, kurucu 34 dernek halinde
21 Aralýk 2003 tarihinde Ankara'da ilk olaðan genel kurulunu yaptý. Federasyonumuz, toplumumuz adýna ses getiren mesajlarla dolu l. genel kurulda oluþan
yönetim kurulu ile 2004 yýlýna yepyeni umutlar ve programlarla girmiþ oldu.
Genel Baþkan: Muhittin Ünal, Yönetim Kurulu: Cihan Candemir, Günsel
Avcý, Cumhur Bal, Orhan Özmen, Ýlhan Kýymet, Seyfettin Diyner, Muharrem
Tanboða, Mehmet Emin Kaynar, Fikret Koç, Þükrü Güner.
Kuruluþundan itibaren yoðun ve özverili çalýþmalarý sonucu birçok baþarýlý
iþe imza atmýþ olan KAFFED, ll. Olaðan Genel Kurulunu 27.11.2005de, lll.
Olaðan Genel Kurul ise 2 Aralýk 2007de yaptý. 6 Aralýk 2009 tarihinde
yapýlacak lV. Olaðan Genel Kurulumuza hazýrlandýðýmýz bugünlerde, bizi
yakýndan ilgilendiren demokratik açýlým ve diðer ülke gündeminde hak ettiðimiz
yeri alabilmemiz için sizlerin de desteðiyle yapacaðýmýz çalýþmalarýn heyecaný
içindeyiz.
Yeni genel kurulumuz ve yönetimimiz toplumumuza hayýrlý olsun.
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Baþkandan

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) olarak, 3. dönemi
tamamlamanýn huzuruyla, 4. Olaðan Genel Kurul toplantýsýný yapýyoruz.
Yönetim Kurulu üyesi arkadaþlarým adýna hazýrladýðýmýz faaliyet
raporlarýna yansýttýðýmýz etkinliklerimize bakýnca, duygu karýþýklýðý
yaþamamak mümkün deðil. Çok kýsýtlý insan ve maddi kaynaklarla
yapabildiklerimiz, bir yandan görevini yapabilmiþ insanlarýn huzurunu
verirken, diðer yandan Federasyonumuzun yükselen çýtasý ile yapmamýz
gerekenleri düþündükçe bu huzur duygusu endiþeye dönüþmekte.
Kurulduðu günden bugüne kadar gerek yönetim kurullarýnda görev
yapan, gerekse idari kadrolarýmýzda çalýþan bir elin parmaklarýný geçmeyen sayýda arkadaþlarýmýzla ürettiklerimizi küçümsemek mümkün
deðildir. Bugün, kim ne derse desin, Kafkas Dernekleri Federasyonu,
tüm dünyadaki Çerkes toplumunun en büyük ve güçlü kurumu görüntüsündedir. KAFFED gerek Türkiye'de, gerek Kafkasya'da, gerekse üçüncü
ülkeler tarafýndan, Çerkes toplumunun, temsil gücüyle en çok tanýnan,
itibar edilen, güvenilen kurumudur. Bu faaliyet raporunda yer alan
çalýþmalarýmýz açýkça bunu göstermektedir.
Türkiye ve dünyada meydana gelen son geliþmeler ile önem kazanan
sivil toplum örgütleri, KAFFED gibi belli bir halký ve kültürü temsil
eden kurumlara da yeni ulusal görevler yüklemektedir. Bugüne kadar
yoðun þekilde uðraþtýðýmýz kültürel çalýþmalarýn yanýnda sivil toplum
örgütlerinin siyasal ve toplumsal sorumluluklarý da artmýþtýr. KAFFED
olarak Türkiye'nin "Demokratik Açýlým" sürecinde bizlere çok önemli
görevler düþmektedir. Her ne kadar açýlým çalýþmalarýný yürüten hükümet
üyeleri çok farkýnda olmasalar da, þu anda Türkiye'de ilkeleriyle çalýþma
prensiplerini netleþtirmiþ pek az kurum bulunmaktadýr. KAFFED'in
kuruluþ aþamasýnda yýllar önce ilke olarak belirlediði þu prensipleri
hatýrlatmakta yarar görüyorum. Yýllar önce demiþiz ki:
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"Kaffed, dünyanýn neresinde olursa olsun toplumlarýn tarihi kültürleri
ile yaþama hakkýný savunur. Soykýrýmý insanlýk suçu kabul eder. Kaffed, dil
ve kültür çeþitliliðini insanlýk açýsýndan bir zenginlik olarak görür. Bu

zenginliði yok etmeye yönelik politik asimilasyona karþýdýr. Herkesin hiçbir
müdaheleye veya hiç bir ayýrýmcýlýða maruz kalmadan ve serbestçe kendi
kültürlerini yaþama, kendi dinlerinde ibadet etme ve kendi dillerini kullanma
hakkýna sahip olduðunu savunur. Bu doðrultuda uluslararasý sözleþmelerde
tanýmlanan haklarýn tanýnmasý ve geliþtirilmesi için çalýþýr."
Yýllar önce KAFFED'in ilke olarak benimsediði prensipler, ancak
bugün "Demokratik Açýlým" olarak ülke gündemine gelebilmiþtir. Tartýþmalarýn niteliði ise ortadadýr. Yürekten inanýyorum ki, Türkiye'de gerçekleþecek bir açýlýmýn baþarýya ulaþmasýnda en büyük katkýyý saðlayacak toplum, bizim toplumumuzdur. Bu konuda en bilinçli kurum da
KAFFED'dir. Çünkü, "Demokratik Açýlým" kavramýný özümsemiþ, ilkeleþtirmiþ, barýþ ve hoþgörü konusunda toplumsal bilinci yüksek bir kurum
olarak KAFFED'in saðlayacaðý katkýyý yapabilecek baþka kurum Türkiye'de bulunmamaktadýr. Toplumumuz ve kurumumuz ülkede barýþýn
temel þartý olan hoþgörüyü ve toplumsal empatiyi içselleþtirebilmiþ,
çalýþma ilkelerine yansýtabilmiþ yegane kurumdur.
Ayný durum Kafkasya için de geçerlidir. Mevcut þartlar KAFFED'e
Kafkasya'da barýþýn korunmasýnda, Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýnda ve korunmasýnda yeni görevler yüklemektedir. 8 Aðustos'tan
sonra gerek savaþ, gerekse Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýn tanýnmasý sürecinde
KAFFED'in yürüttüðü baþarýlý katkýlarý görmemek mümkün deðildir.
Ancak süreç bitmemiþ, tam tersine Abhazya'nýn var olma savaþý yeni
baþlamýþtýr. Daha yollarýný açamadýðýmýz Abhazya'nýn demografik, ekonomik sorunlarýný birlik ve beraberlik içinde hareket etmeden çözmek
imkansýzdýr. KAFFED bugüne kadar olduðu gibi sabýrla, içerden ve
dýþardan gelecek saldýrýlardan yýlmadan toplumsal görevlerini en iyi
þekilde yerine getirmeye bugün de çalýþacaktýr. Ancak baþarýya ulaþmakta
tek þart, özveri ile toplumsal bilinç ile çalýþanlarý madden ve manen
desteklemek, çalýþmalara katýlmaktýr. KAFFED'in yeni döneminde görev
alacaklarýn toplumdan bu konuda beklentileri olmasý doðaldýr.
Adýgesiyle, Abazasýyla kendini Çerkes olarak tanýmlayan tüm Kafkas toplumunun, diliyle kültürüyle yok olmadan, asimilasyona uðramadan
var olabilmesi için KAFFED'in baþarýsý olmazsa olmazdýr.
4. Genel Kurulun toplumumuz adýna hayýrlý çalýþmalar yapmasýný
diliyorum.
3. Dönem Yönetim Kurulu Adýna
Cihan Candemir
Genel Baþkan
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Giriþ

KAFFED lll. Dönem yönetimi
görevini tamamladý
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Kafkas Dernekleri Federasyonunun (KAFFED) lV. Genel Kurul
hazýrlýklarýný yaptýðýmýz bu günlerde, lll. Genel Kurul toplantýsýný kýsaca
hatýrlamak istiyoruz. Konuyla ilgili web sayfamýzda ve Nart dergimizde
yayýnladýðýmýz haberler özetle þöyleydi:
Kafkas Dernekleri Federasyonu 3. olaðan genel kurulu 2 Aralýk

2007 Pazar günü Ankarada yapýldý.
Yoðun bir katýlýmýn olduðu ve Dünya Çerkes Birliði yönetim kurulu
üyelerinin de hazýr bulunduðu genel kurul, KAFFED Genel Baþkaný
Cihan Candemir, Ürdün Adýge Xase Baþkaný, Suriye'den, Adýgey'den,
Abhazya'dan gelen temsilciler ve Dünya Çerkes Birliði (DÇB) Baþkanýnýn
konuþmalarý ile baþladý.
Federasyonun 2005-2007 yýlý faaliyetlerinin hazýrlanan slayt
eþliðinde sunuldu.
Genel kurula Kabardey-Balkar Cumhur Baþkaný Arsen Kanakov
ve Adýgey Cumhuriyeti Cumhur Baþkaný Aslan Thak'ushine de birer
mesaj gönderdiler. Yurt içinden de birçok sivil toplum kuruluþu mesaj
yolladý. 2007-2009 dönemi Kafkas Dernekleri Federasyonu yönetim
kurulu þu þekilde oluþtu:
Genel Baþkan: Cihan Candemir
Genel Baþkan Yardýmcýsý: Orhan Özmen
Genel Baþkan Yardýmcýsý: Erol Taymaz
Genel Sekreter: Rahmi Aksu
Genel Mali Sekreter: Tahir Ýlhan
Genel Eðitim ve Teþkilatlanma Sekreteri: Þamil Jane
Sosyal Etkinlikler ve Koordinasyon Sekreteri: Nihat Yýlmaz
Üyeler: Afitap Altan, Alaattin Gürdoðan, Bülent Atçý,
Cafer Büyükalmus, Gülden Kayhan, Þamil Ertaþ,Tamer Duman,
Mecit Tav.
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Çalýþma Yöntemi
ve Ýlkelerimiz

MÝSYON
Tarihin en eski dönemlerinden beri yaþadýklarý anayurtlarý Kafkasya'da eþsiz bir dil ve kültür geliþtiren, yüzyýllarca süren onurlu bir direniþe raðmen, büyük devletlerin ve Çarlýk Rusyasý'nýn kolonyalist politikalarý, stratejik hedefleri doðrultusunda soykýrýma uðrayan ve 1860'lý
yýllarda acýmasýz bir sürgün ile anayurtlarýndan koparýlmak istenilen,
her türlü olumsuz koþullara ve engellemelere karþýn atalarýndan aldýklarý
dil ve kültürlerini yaþatan, dünyanýn dört bir yanýna daðýtýlmýþ olsalar
da her zaman anayurtlarý ve birbirleriyle iliþkilerine sürdüren Çerkesler,
kültürlerinin korunmasý, yaþatýlmasý ve geliþtirilmesine katkýda bulunmak,
Çerkes kültürünün Türkiye ve tüm dünyada tanýnmasýna çalýþmak, Çerkes toplumu ile diðer toplumlar arasýnda dostluðu ve iþbirliðini yaygýnlaþtýrmak, sorunlarýna barýþçý çözüm önerileri üretmek, Kafkasya ile
diasporada yaþanan ülkeler arasýndaki dostluk ve iþbirliðinin geliþtirilmesine çalýþmak, insan haklarýnýn ulusal ve uluslararasý düzeyde geliþmesine katkýda bulunmak, böylece üyelerine, topluma, yaþadýklara ülkeye
ve insanlýða çok yönlü hizmetler sunmak ortak paydasýnda bir araya
gelerek Türkiye'de Kafkas Derneklerini, ve bu derneklerin bir araya
gelmesiyle Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu (KAFFED) kurmuþlardýr.
KAFFED bu misyonu gerçekleþtirebilmek için Çerkeslerin ve tüm
insanlýðýn yüzyýllar boyu geliþtirdiði ve yücelttiði aþaðýda özetlenen
temel ilkeleri kendisine rehber olarak benimsemiþtir:

TEMEL ÝLKELER - GENEL
KAFFED, hükümet dýþý, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren
bir sivil toplum kuruluþudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba
baðlý deðildir.
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KAFFED, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakýmýndan eþit
doðarlar" anlayýþýnda ifadesini bulan insan haklarýnýn evrenselliði ve
bölünmezliði ilkesini savunur. Baþta "Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi",

"Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi", "BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararasý Sözleþmesi", "BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararasý Sözleþmesi" olmak üzere uluslararasý sözleþmelerde tanýmlanan
tüm insan haklarýnýn korunmasý, yaygýnlaþmasý ve geliþtirilmesini
destekler.

TEMEL ÝLKELER - SOYKIRIM VE ASÝMÝLASYON
KAFFED, dünyanýn neresinde olursa olsun toplumlarýn tarihi kültürleri ile yaþama hakkýný savunur. Soykýrýmý insanlýk suçu kabul eder.
KAFFED, dil ve kültür çeþitliliðini insanlýk açýsýndan bir zenginlik
olarak görür. Bu zenginliði yok etmeye yönelik politik asimilasyona
karþýdýr. Her kesin hiç bir müdahaleye veya hiç bir ayýrýmcýlýða maruz
kalmadan ve serbestçe kendi kültürlerini yaþama, kendi dinlerinde ibadet etme ve kendi dillerini kullanma hakkýna sahip olduðunu savunur.
Bu doðrultuda uluslararasý sözleþmelerde tanýmlanan haklarýn tanýnmasý
ve geliþtirilmesi için çalýþýr.

GENEL ÝLKELER - BARIÞ, DEMOKRASÝ
KAFFED, ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüþ, ulusal köken,
sosyal köken, mülkiyet, doðuþ veya herhangi baþka bir ayýrým gözetmeksizin her insanýn eþit haklara sahip olduðunu savunur, her türlü
ayýrýmcýlýða; toplumlar arasýnda düþmanlýðý körükleyen her türlü
ýrkçýlýða ve þovenizme karþýdýr.
KAFFED, þiddet ve zorbalýða karþýdýr. Tüm sorunlarýn karþýlýklý
haklar temelinde barýþçý yollarla çözülmesi gerektiðini savunur.
KAFFED, yurtta ve dünyada eþitlik, barýþ ve kardeþlikten yanadýr.
KAFFED, laiklik ve demokrasiden yanadýr. Demokrasiyi çoðunluk
hegemonyasý olarak deðil, evrensel deðerler ve karþýlýklý saygý temelinde,
çoðunluktan farklý olanlarýn tüm haklarýný güvence altýna alan demokrasi
anlayýþýný savunur.

ÖZEL ÝLKELER - SÜRGÜN VE DÖNÜÞ
KAFFED, 21 Mayýs'ý Çerkeslerin soykýrým ve sürgününün simgesel
tarihi olarak kabul eder ve bu tarihsel gerçeðin tanýnmasýný talep eder.
KAFFED, anayurdundan koparýlan tüm halklarýn dönüþ hakkýný
savunur.
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KAFFED, diasporada yaþayan Çerkeslerin anayurtlarýna dönüþ
hakkýnýn kabul edilmesi ve dönüþ önündeki yasal ve pratik sorunlarýn
aþýlabilmesine yönelik somut giriþimleri destekler.

ÖZEL ÝLKELER - ANAYURT VE KÜLTÜR
KAFFED, Çerkes dilleri ve kültürlerinin Anayurt Kafkasya'da oluþup geliþtiðini kabul eder. Bu kültür varlýklarýnýn ve özelliklerinin özgün
biçimleriyle korunup, kendi iç dinamikleri ile geliþtirilebilmesi açýsýndan
yaþamsal önemde olan Kafkasya'daki Cumhuriyetlerin geliþmesi ve
kalkýnmasýný destekler, diasporanýn Kafkasya ile en yakýn düzeyde iliþki
kurmasýna özel önem verir ve özen gösterir.
KAFFED, Kafkasya'da yaþayan halklarýn iradelerine ve deðerlerine
saygýlýdýr. Kafkasya ve diasporadaki kuruluþlarýn, içiþlerine karýþmama
ilkesi temelinde birlikteliðini destekler.
KAFFED, Çerkeslerin yaþadýklarý ülkeler arasýnda yakýn iliþkilerin
kurulmasýný, dostluk ve barýþ ortamýnýn geliþtirilmesini destekler.
KAFFED, kültürel deðerlerimizdeki deðiþimin çaðdaþ ve demokratik
deðerlerle uyum içerisinde olmasý için çaba gösterir.

TÜRKÝYE
KAFFED Türkiye'de laik, demokratik, özgürlükçü cumhuriyeti,
farklý kültürlerin yasamalarý için hak ve olanaklarýn arttýrýlmasýný ve
etkin kullanýmýný savunur.

GENEL ÇALIÞMA YÖNTEMÝ
KAFFED, tüm çalýþmalarýnda evrensel deðerlere ve insan haklarýna, uluslararasý anlaþmalara, anayasaya ve yasalara baðlýdýr.
KAFFED taleplerinin gerçekleþmesini engelleyen, çalýþmalarýný
kýsýtlayan, mevcut düzenlemelerin deðiþtirilmesi ve geliþtirilmesi için
demokratik yollar içerisinde çalýþýr.
KAFFED, özyönetim, gönüllü katýlým, üyelerin eþitliði ve tüm etkinliklerinde açýklýk ilkeleri temelinde faaliyet gösterir.
KAFFED, çalýþmalarýný bilimsel temeller esasýnda yapar. Çerkes
tarih, kültür ve dillerinin araþtýrýlmasý, geliþtirilmesi ve tanýtýmýna
yönelik çalýþmalarý destekler.
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KAFFED, Kafkasya ile iliþkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek

her türlü tutum ve davranýþtan kaçýnýr, iliþkileri geliþtiren, ya da olumlu
yönde etkileyen giriþimleri destekler.

ÖRGÜTLENME - GÜÇ BÝRLÝÐÝ
KAFFED, diðer kurum ve kuruluþlarla iliþkilerinde kurumsallaþmaya
önem verir, Kafkasya ve diasporadaki iliþkilerini kurumlar aracýlýðýyla
yürütür.
KAFFED, Dünya Çerkes Birliði (DÇB) örgütünün kurucu üyesidir
ve DÇB ilkelerini benimser.
KAFFED, tüm kültürel çalýþmalarýnda anayurt-diaspora eþgüdümünü ön planda tutar.
KAFFED'i oluþturan derneklere üyelik tüm topluma açýktýr. KAFFED
ve üye derneklerin faaliyetlerinde demokratik iþleyiþ esastýr. Bu nedenle
KAFFED'in tüm Çerkes toplumunu temsil etme yükümlülüðü vardýr.
KAFFED, kültür derneklerimiz dýþýnda iþ dünyasý, basýn-yayýn,
bilim, politika gibi özel amaçlar doðrultusunda faaliyet gösteren kuruluþlarýmýz ile bir koordinasyon içinde çalýþmaya ve güç birliði oluþturmaya
özen gösterir.

ÜYE DERNEKLERLE ÇALIÞMA YÖNTEMÝ
KAFFED'in yetkileri üye dernekler tarafýndan Federasyon tüzüðünde belirlenir. Federasyon tüzüðünde tanýnmayan yetkiler üye
derneklerin yükümlülüðündedir.
KAFFED, üye dernekler tarafýndan gerçekleþtirilemeyecek ve/veya
yerel/bölgesel düzeyi aþan etkinliklerde bulunur. KAFFED, tüm üye
derneklerin temsilcisi olarak faaliyet gösterir.
KAFFED, kararlarýný oluþtururken ve faaliyetlerindeki öncelikleri
belirlerken, çoðulcu ve katýlýmcý yapýsýyla üye derneklerin görüþlerini
alýr. Üye derneklerin içinde veya üye dernekler arasýndaki görüþ farklýlýklarýný bir zenginlik olarak deðerlendirir. Tüzükte belirtilen yöntemlere
göre alýnan kararlarýn gerçekleþtirilmesinden tüm üye dernekler
yükümlüdür.
KAFFED, çalýþmalarýn yaygýn kadrolar tarafýndan, yetki ve sorumluluklarýn azami þekilde daðýtýldýðý, merkezi planlama ve koordinasyona
baðlý bir disiplin içerisinde yürütülmesinden yanadýr.
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FAALÝYETLER
Savunuculuk ve
Lobi Faaliyetleri

"Kafkasya'da Neler Oluyor"
konferansý Ankara'da yapýldý
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Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Ekonomi Politikalarý
Araþtýrma Vakfý (TEPAV)'ýn ortaklaþa düzenlediði konferans, 28 Aðustos
2008 Perþembe günü Ankara'da yapýldý. TEPAV Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirilen ve oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Erol Taymaz'ýn yaptýðý
konferansýn konusu, "Kafkasya'da Neler Oluyor?" ve "Kafkasya ve Türkiye
için Politika Seçenekleri" idi.

Saat 10:00'da, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak ve KAFFED
Genel Baþkaný Cihan Candemir'in açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan
konferans, saat 13.30'da sona erdi. Konferansýn ilk konuþmacýsý TEPAV
Uluslar arasý Politika Araþtýrmalarý Ens. Direktörü Prof. Dr. Mustafa
Aydýn sunumunda, gelinen noktayý genel olarak, karþýlýklý suçlamalarýn
yapýldýðý tam bir soðuk savaþ ortamý olarak nitelendirdi. Gürcistan'ýn
bölgede baþlattýðý savaþýn kimseyi þaþýrtmadýðýný, bölge uzmanlarý ve
araþtýrmacýlar tarafýndan bunun beklendiðini söyleyen Aydýn, hatta
Batý'nýn bile Saakaþvili'yi burada herhangi bir maceraya atýlmamasý
yönünde uyardýðýný belirtti.
Son dönemlerde Rusya'nýn önemsenmediðine iþaret eden Aydýn,
halbuki Kosova'nýn tanýnmasý olayýndan sonra, buna þiddetle karþý çýkan
Rusya'nýn batý tar afýndan rahatlatýlmasý gerektiðini söyledi. Prof.
Aydýn, "Þimdi NATO gemileri Karadeniz'de, G7'ler Rusya'ya tanýma
kararýný geri almasýný söyleyerek tepki gösterdiler. Ancak Batý bir bütün
halinde davranmýyor ve bir liderlik sorunu yaþanýyor. Batý'nýn uzun
zamandýr liderliðini yapan ABD'ye de bunu götüremediði belli olan
Bush yönetiminden dolayý eskisi kadar güveni yok" þeklinde konuþan
Prof. Aydýn, "Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakaný Lavrov, füze kalkaný
projelerine askeri karþýlýk verebileceklerini söylüyor. 'Gürcistan'ýn toprak
bütünlüðünden söz edilemez' diyor. Ukrayna ve Moldova'ya gözdaðý
veriliyor. 'Bu savaþ Kafkasya ile sýnýrlý kalmaz' diyorlar" diyerek, bunlarýn
soðuk savaþ belirtileri olduðunu vurguladý. Mustafa Aydýn, krizin neleri
ortaya çýkardýðýna da þu maddelerle deðindi:
* Kriz Türkiye'yi zayýflatmýþtýr ve Türkiye'nin bölgeye yönelik
politikasýnýn ne kadar yetersiz olduðunu göstermiþtir,
* Dünyaya ABD'nin ihtiyaç anýnda nasýl gelmeyeceðini,
gelemeyeceðini göstermiþtir,
* Rusya Federasyonu önemlidir ve her zaman önemsenmelidir."
Mustafa Aydýn Saakaþvili'nin G. Osetya'ya saldýrmakla çok büyük
bir hesap hatasý yaptýðýný söyledi.
Türkiye'nin çok geç tepki verdiðine de deðinen Aydýn; "Daha önce
Demirel'in ortaya attýðý Kafkasya Platformu projesini, çatýþmanýn
ardýndan, herkes birbirini boðazlarken tekrar gündeme getirdi, ama
anlamsýz bulundu. ABD, 'benim haberim yoktu' dedi, Rusya anlamsýz
buldu, Gürcistan 'çatýþma halindeyim, olmaz' dedi. Türkiye, ülkesinde
yaþayan Abhazlar konusunda da olayýn dýþýnda kaldý, iliþki kurmadý,
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diasporayý kullanamadý" dedi.
Ýkinci konuþmacý TOBB Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Mitat
Çelikpala idi ve bölgesel aðýrlýklý bir sunum yaptý. Çelikpala, Abhazya
ve Güney Osetya'nýn ne düþündüðünün hiç sorulmadýðýný, birer piyon
gibi davranýldýðýný belirterek, "Abhazya 15 yýldýr tek baþýna yaþýyor,
bir düzen kurmaya çalýþýyor. Osetler de benzer bir mücadele veriyor.
Rusya'nýn tanýma kararý onlarý olduðu kadar diasporadaki Çerkesleri
de heyecanlandýrdý, beklentileri, istekleri var. Bu noktadan bakmalý
olaya" dedi. Savaþýn beklendiðini, asýl þaþýrtýcý olanýn ise Medvedev'in
tanýma kararý olduðunu söyleyen Çelikpala, Acara sorununda Rusya'nýn
Saakaþvili'yi desteklediðini hatýrlatarak, "Artýk oyun farklý. Saakaþvili'nin
yaptýðý, kendisine ve Gürcü halkýna en büyük kötülüktür" dedi. Bölgede
savaþýn nasýl algýlandýðý konusuna da deðinen Mitat Çelikpala, "Akýl
almaz bir sessizlik var. Azerbaycan'dan hiç tepki yok, Ermenistan Devlet
Baþkaný 14 Aðustos'ta Pekin'den döndü, sadece Moskova'yý ve Tiflis'i
telefonla aradý. Bu sessizliðin arkasýnda Batý'ya karþý bir tepki seziyorum
ben. Batý'nýn bu bölgeye yönelik politikalarýnýn bir sonuç yaratmadýðý
görüldü ve hayal kýrýklýðý yaþandý" dedi. Türkiye'nin bölge politikasýný
da deðerlendiren Çelikpala, Sohum ve Sinval'i de ziyaret edilmesini,
politik alanýn sadece Gürcistan'la sýnýrlý kalmamasý gerektiðini söyledi. ABD'nin saygýnlýðý iniþe geçmiþken, Rusya'nýn dünyanýn 5. büyük
ekonomisi haline geldiðini vurgulayan Çelikpala, Rusya'ya ne yaptýrýmda
bulunulabileceðine deðinerek, "Rusya'yý cezalandýrmak isterken, Batý'nýn
oyununu zorlaþtýrýrsýnýz. Batý 90'lardan beri bölgede bir politika izliyor,
temsilciler bulunduruyor, ziyaretler yapýyor, raporlar çýkarýyor. Ama
tek bir harekatla bu politika çöktü. Çünkü harita doðru okunmamýþtý,
ama gerçek haritayý Rusya biliyordu. Batý bölgeyle ilgili politikasýný
yeniden tanýmlamalý" dedi.
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Konferansýn üçüncü konuþmacýsý olan Bilkent Üniversitesi öðretim
üyesi Dr. Hasan Ali Karasar konuþmasýnda, Gürcistan'ýn Türkiye için
haklý bir öneme sahip olduðunu vurgulayarak, ancak Türkiye'nin geçmiþte
yaþanan Abhaz-Gürcü Savaþý ile de ilgilenmediðini, son savaþta Güney
Osetya ile ilgili hiçbir açýklamasýnýn bulunmadýðýný söyleyerek eleþtiride
bulundu. Acaristan sorununda da Türkiye'nin tepki vermediðini hatýrlatan
Karasar, "Acaristan'ýn muhtariyetinin kaldýrýlmasý 1921 anlaþmasýna
aykýrýdýr" dedi. Saakaþvili'nin amacýnýn G. Osetya'yý almak olmadýðýný,
bu amaçla 1.5 günde 2 bin insanýn öldürülmeyeceðini belirten Karasar,
"Kýþkýrtmalar, ajite edici hareketler bunu gerektirmiyordu" dedi. Karasar,

Ahýska Türklerine 95 yýlýndan beri geri dönüþ sözü veren Türkiye'nin,
Gürcistan'la þimdi bunun da pazarlýðýný yapmasý gerektiðini de sözlerine
ekledi.
Son konuþmacý Kaf Fed Genel Koordinatörü Cumhur Bal ise
konuþmasýnda, Abhazya ve G. Osetya'nýn tarihteki statülerinden
bahsederek, bir süre Gürcistan'a baðlý olarak yaþamýþ bu halklarýn,
yüzyýllardýr baðýmsýz yaþadýklarýný anlattý. Daha sonra Gürcistan'ýn G.
Osetya'ya saldýrmasýna kadar geçen sürece deðinen Bal, diðer
konuþmacýlarla paralel olarak Saakaþvili'nin yanlýþlarý, Türkiye'nin
politikasý üzerine yaptýðý yorumlarýn sonunda, Türkiye diasporasýnýn
beklentilerini maddeler halinde þöyle sýraladý:
1- Rusya Federasyonu'nun 26 Aðustos tarihinde Abhazya ve
G.Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasýyla birlikte baþlayan yeni süreçte,
bu cumhuriyetlerimizi tanýyan ikinci devlet, 6 milyondan fazla Çerkesin
onurla, gururla yaþadýðý Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmalý. Bunun
gururunu yaþamak hem bizlerin, hem de devletimizin hakkýdýr,
2- Türkiye hiç beklemeden 13 yýldýr Abhazya'ya uyguladýðý haksýz
ambargoyu kaldýrmalý ve bu çerçevede,
* 1995 sonuna kadar olduðu gibi Trabzon-Sohum gemi seferlerini
hemen baþlatmalý,
* Kýsa sürede hazýrlýklar tamamlanarak karþýlýklý olarak ÝstanbulSohum uçak seferleri baþlatýlmalýdýr.
3- Sohum'da kýsa vadede fahri konsolosluk, uzun vadede büyükelçilik
açýlmalý, Türkiye'de karþýlýðýnýn yapýlabilmesi için destek saðlanmalýdýr,
4- Bizlerin de vergileri ile alýnan askeri malzemeler, artýk asla
Gürcistan'a verilmemelidir,
5- Ayný zamanda Türkiye vatandaþý olan, ancak þu anda Abhazya'da
yaþayan insanlarýmýzýn durumu ile ilgilenilmelidir.
Türkiye'nin Abhazya'ya hala çok sýký bir ambargo uyguladýðýný
vurgulayan Cumhur Bal, Rusya'nýn ambargoyu çoktan kaldýrmasýna
raðmen, Gürcistan'ýn talebi nedeniyle Abhazya'ya ambargo koyan
Türkiye'nin bunu sürdürdüðünü, Türkiye'den Abhazya'ya giderken Rusya
üzerinden gitmek zorunda olunduðunu belirtti.
Konuþmacýlara sorulan sorular ve cevaplarla konferans sona erdi.
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Cumhuriyetlerimizin baþkanlarýna mektup
Kafkas Dernekleri Federasyonunun lll. Genel Kurulu sýrasýnda yapýlan
görüþmeler ve öneriler ile oluþan ortak talepler, aþaðýdaki mektuplar ile
anavatan cumhuriyetlerimizin yöneticilerine iletilmiþtir:
Sayýn Arsen Kanokov / Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Sayýn Aslanceriy Thakushinov / Adýgey Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Sayýn Sergey Bagapþ / Abhazya Cumhuriyeti Devlet Baþkaný
Sayýn Cumhurbaþkaným,
2003 yýlýnda kurulan federasyonumuz, 3. olaðan genel kurulunu
02.12.2007 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirmiþtir. Genel kurulumuzda,
üyemiz olan 57 derneðin baþkanlarý ile yine derneklerin seçtiði 244
delege hazýr bulunmuþtur. Genel kurul için davet ettiðimiz DÇB baþkan
ve yönetim kurulu üyeleri de büyük bir çoðunlukla Ankara'ya gelerek
genel kurulumuza katýlmýþlardýr.
Baþarýlý geçen genel kurulumuzda önemli kararlar alýnmýþtýr. Alýnan kararlardan iki tanesi, Adýge ve Abhaz halký için çok önemli iki
talebin, siz deðerli Abhazya Cumhuriyeti Devlet Baþkaný, Adýgey Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný ve Kabartay-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlarýna iletilmesi idi.
Birinci talep; Abhazya, Adýgey ve Kabartay-Balkar Cumhuriyetleri
devlet televizyonlarýnýn yayýnlarýnýn uyduya verilerek, diasporadan
izlenmesinin saðlanmasý.
Halkýmýzýn çoðunluðunun yaþadýðý diasporada hýzlý bir yok oluþ
içerisindeyiz. Bunun önlenebilmesi; hiç deðilse yavaþlatýlabilmesi için
bu uydu yayýnlarý çok önemlidir. Bu yolla, dünyanýn birçok ülkesinde
yaþayan insanlarýmýza anayurttan haberler, belgeseller, kültürümüzden
kesitler ve daha birçok þey ulaþtýrýlmýþ olacaktýr. Uydu üzerinden yapýlacak bu yayýnlar özellikle diasporada yaþayanlarýn anadillerini unutmalarýný önleyecek, unutanlarýn ise tekrar hatýrlamalarýný saðlayacaktýr.
Dilimizin, kültürümüzün daha fazla yok olmamasý için uydu üzerinden
yayýnlara en kýsa sürede geçilmesini önemle rica ediyoruz.
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Ýkinci talep; ana dillerimizde kullanýlan alfabelerin ortak alfabe
haline getirilmesi.

Adýge dilinin iki ayrý lehçesinin kullanýldýðý Adýgey ve Kabardey
Balkar Cumhuriyetlerinde kullanýlan alfabelerde, benzer sesler ayný
harflerle gösterilerek ortak bir alfabe oluþturulmalýdýr. Ayný þekilde
Abazacanýn da farklý alfabelerinin birleþtirilerek tek alfabe haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun yapýlmasýyla, ana dilin konuþulmasýnda,
öðretilmesinde kolaylýk saðlanmýþ olacak ve alfabeden kaynaklý gereksiz
karmaþa da ortadan kaldýrýlmýþ olacaktýr.
Halkýmýz için çok önemli olan bu iki konunun çözümüne hassasiyetle
yaklaþacaðýnýzý biliyoruz. Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu
konularda bize düþecek görev ve sorumluluklardan kaçmayacaðýmýzý
bildiriyor, siz deðerli yöneticilerimize en derin saygýlarýmýzý sunuyoruz.
Cihan Candemir / Genel Baþkan
Genel Kurulumuzda oluþan bu ortak taleplere cumhuriyetlerimizden
çok sürmeden yanýtlar gelmiþtir. Abhazya ve Kabardey Balkar Cumhuriyetleri
Cumhurbaþkanlarý hemen çalýþmalara baþlayarak kýsa sürede uydu yayýnýna
geçeceklerini duyurmuþlardýr. Adýgey Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný ise kýsa
sürede bunu yapabilmelerinin mümkün olmadýðýný bildirmiþtir.

Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakaný
Lavrov ile görüþtük
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Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Türkiye'ye
yaptýðý resmi ziyaret sýrasýnda, Rusya Federasyonu Ýstanbul Konsolosluðu
aracýlýðýyla, bazý örgüt temsilcilerimizle de görüþmek isteðini bildirdi.
Kafkas Dernekleri Federasyonu adýna görüþmeye, Genel Baþkanýmýz
Cihan Candemir, Baþkan Yardýmcýmýz Orhan Özmen ve Yönetim Kurulu
üyemiz Nihat Yýlmaz katýldýlar. Federasyonumuz ile beraber KafkasyaAbhazya Dayanýþma Komitesi ve Kafkasya-Osetya Dayanýþma ve Ýnsani
Yardým Komitesi üyeleri ile Abhazya temsilcisi Vladimir Ayüzba ve
Abhazya Parlamentosu Milletvekili Soner Goguanýn da hazýr bulunduðu
toplantý, 2 Eylül 2008 Salý günü, saat 13.30'da Rusya Federasyonu'nun
Ýstanbul Konsolosluðu'nda gerçekleþti.
Toplantýda Dýþiþleri Bakaný Lavrov öncelikle, Türkiye'deki Kafkas
diasporasýna Kafkasya'daki geliþmeler nedeniyle aldýklarý tavýr ve
tutumlarýndan dolayý teþekkür etti. Lavrov Güney Osetya ve Abhazya'nýn
Rusya'nýn garantisi altýnda bulunduðunu ifade ederek, bu ülkelerin ve
halklarýnýn korunduðunu vurguladý ve bu garantörlüðün, tanýma sonrasý
da devam edeceðini, Abhazya ve Güney Osetya ile komþuluk iliþkilerinin
kurulacaðýný, bu çerçevede büyükelçilikler açýlacaðýný, bir dizi askeri,
siyasi ve ekonomik projelerin yapýlacaðýný belirtti.
Genel Baþkanýmýz Cihan Candemir görüþmeden önce hazýrladýðý
kapsamlý bir yazýlý raporu Dýþiþleri Bakaný Lavrova elden verdi.
Federasyonumuzun yapýsý ve çalýþmalarý hakkýnda kýsa bir bilgilendirme
ile baþlayan raporda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun dostluk iliþkileri
içinde bulunmasýna özen gösterdiðimiz vurgulanarak, aþaðýda
özetlediðimiz þu konulardaki beklentilerimiz yazýlý olarak iletilmiþ oldu:
- Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýklarýnýn diðer dünya
devletleri tarafýndan da tanýnmasý yönünde Rusya Federasyonu desteðini
sürdürmelidir.
- Kültürümüzü ve dilimizi korumak amacýyla da beklentilerimiz
vardýr. Bu beklentilerimiz Sayýn Vladimir Putin'in baþkanlýðý döneminde çýkarmýþ olduðu 637 sayýlý Rusya Soydaþlarýna yönelik
kararnameye (ukaz) paraleldir. Beklentilerimizi þöyle sýralayabiliriz:
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1- Dilimizin ve kültürümüzün korunmasý konusunda Adýgey
Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti ve Kabardey- Balkar
Cumhuriyeti ile kültürel iliþkilerimizin artýrýlmasýna destek olunmasý,
bu çerçevede Adýge dili ve Rus dilini öðretebilecek hocalarýn
görevlendirilmesi,

2- Bu Cumhuriyetlerden yapýlacak uydu televizyon yayýnlarýnda,
Rusçanýn yanýnda Adýgece programlara da yer verilmesi ve bu konuda
destek olunmasý,
3- Her yýl artan sayýda üniversite öðrencimiz, Maykop ve Nalçik'teki devlet üniversitelerinde okumak istemektedir. Federasyonumuz bu
üniversiteleri tanýtmakta ve öðrencileri desteklemektedir. Rusya
Federasyonu'nun Çerkes diasporasýna bu okullarda okumak için burslu
kontenjan tanýmasý,
4- Rusya'ya dönüp oradaki akrabalarýyla birlikte yaþamak,
ekonomiye katkýda bulunmak üzere çalýþmak isteyen insanlarýmýzýn
dönüþlerinde kolaylýk saðlanmasý, Adýge dilini bilenlere de dil konusunda
yeterlilik verilmesi;
5- Son olarak Soçi Olimpiyatlarý'na yönelik bir dileðimiz vardýr.
Bildiðiniz gibi bu bölgenin, atalarýmýzdan en fazla Þapsýð ve Ubýhlarýn
yaþadýklarý yer olmasý nedeniyle, Soçi olimpiyatlarý sýrasýnda atalarýmýzýn
kültürlerinin unutulmamasý, Adýge kültürünün olimpiyatlar sýrasýnda
yaþatýlmasý, hatýralarýna saygý gösterilmelidir.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e mektup...
Federasyonumuzun 11.09.2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e gönderdiði Abhazya ve Güney Osetya konulu
mektup aþaðýdaki gibidir:
Sayýn Abdullah Gül
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Baþkaný bulunduðum Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED),
Türkiye'de yaþayan ve topluca "Çerkes" olarak adlandýrýlan Kuzey Kafkasya kökenli vatandaþlarýmýzýn kurduðu 56 derneðin üst örgütüdür.
KAFFED'in misyonu tarihi dil ve kültürümüzü yaþatmanýn yanýnda,
Türkiye'mizin birliði bütünlüðü ile demokratik ve laik deðerlerine sahip
çýkarak, ülkemizin iç barýþýna katkýda bulunmaktýr. Diðer taraftan Kuzey Kafkasya'da, Rusya Federasyonu içinde, Abhazya'da ve Güney Osetya'da yaþayan, ortak bir tarih ile ana dillerimizi paylaþtýðýmýz akraba
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ve kardeþlerimizle, kültürel, ekonomik iliþkilerimize barýþçý temellerde
devam etmek en büyük arzumuzdur. Bu iliþkilerimizde, vatandaþý olduðumuz ülkelerimizin dostluk iliþkilerine zarar vermemeye azami itinayý
gösterdiðimiz konusunda kimsenin þüphesi olmadýðýndan eminiz.
Kuzey Kafkasya bölgesinin tarihini incelediðimizde ve atalarýmýzýn
Osmanlý topraklarýna zorunlu göçleriyle sonuçlanan trajik savaþlara
baktýðýmýzda, Türkiye Cumhuriyeti olarak mirasýný devraldýðýmýz Osmanlý Ýmparatorluðu'nun bölgede önemli rol ve sorumluluk sahibi olduunu görmekteyiz. Miras aldýðý tarihten kaynaklanan nedenlerle Türkiye'nin
büyük bir bölge devleti olarak Kafkasya bölgesinde de barýþ ve huzurun
saðlanmasýnda etkili rol oynayabileceðine yürekten inanmaktayýz. Çünkü
Kafkasya'da yaþayan kardeþlerimizden de daha çok sayýda Çerkes nüfusu, Türkiye'de yaþamaktadýr. Ancak, "bir ülkeyi büyük yapan, hukukun
üstünlüðüne dayanan ahlaki duruþudur" ilkesi de unutulmamalýdýr. Bu
çerçevede Türkiyemizin bugünkü Kafkasya politikalarýnýn, tarihi hak
ve hakkaniyet ilkeleriyle çeliþtiðini görüyor, üzülüyor ve kabullenemiyoruz.
Sayýn Cumhurbaþkaný;
Yukarýdaki kanaatlerimizin gerekçelerini kýsaca hatýrlatmakta
yarar görüyoruz:
1- Türkiye'nin Abhazya- Gürcistan ve Güney Osetya- Gürcistan
çatýþmalarýnda yaklaþýmý tek taraflýdýr ve adil deðildir. Abhazya ve
Güney Osetya'nýn tarihi haklýlýklarý göz ardý edilmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti olarak Kosova'nýn baðýmsýzlýðý tanýnýrken, Kosova'dan
daha fazla hukuki temelleri olan Abhazya ve Güney Osetya'ya baðýmsýzlýk hakký vermemek, Türkiye gibi büyük bir ülkeye yakýþmayan çifte
standartlý uygulama olmaktadýr.
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2- Sovyetler Birliði döneminde Abhazya ve Güney Osetya'da Gürcü
politikacýlarýn uyguladýðý þoven baský ve asimilasyon politikalarý, bu
halklarý ayrýlmaya iten esas nedendir. Sovyetler Birliði'nin kapalý rejimi
altýnda dünya kamuoyundan saklanan baský ve yok etme politikalarý,
1991 yýlýnda Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýndan sonra göz önüne çýkmýþtýr. Gürcistan'ýn 1991 yýlýnda Güney Osetya'da, 1992 yýlýnda
Abhazyada ve en son 8 Aðustos 2008 tarihinde tekrar Güney Osetya'da
yaptýðý saldýrýlar, bu halklarýn Gürcistan içinde yaþama þansýnýn olmadýðýný tüm dünyaya göstermiþtir. Abhazya'da ve Güney Osetya'da Gürcistan'ýn
uyguladýðý politikalarýn, 1974 öncesi Kýbrýs'ta Rumlarýn Türk halkýna
uyguladýðý yok etme politikalarýndan ve 1992 yýlýndan sonra Sýrplarýn

Bosna'daki Müslüman halka uyguladýðý politikaardan hiç bir farký yoktur. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kýbrýs'ta ve Bosna'da insan haklarýný
korumaya yönelik politikalar izlerken, Abhazya ve Güney Osetya'da
tam tersini savunmak bu halklarýn Türkiye'de yaþayan kardeþ ve akrabalarý olan bizler açýsýndan da anlaþýlýr deðildir.
3- Türkiyemizin Gürcistan ile ekonomik iliþkilerinin ve bölge politikalarýnýn bilincindeyiz. Tüm bunlarýn bölge barýþýný ve refahýný güçlendirici
olmasý bizlerin de en büyük dileðidir. Ancak, yukarýda nedenlerini izah
etmeye çalýþtýðýmýz tarihi anlaþmazlýk ve çatýþma konularý ortada dururken, Gürcistan'a yapýlan askeri silah ve eðitim yardýmlarý, barýþý
saðlamak yerine tam aksine Gürcistan'ýn saldýrgan emellerini güçlendirmekte ve þýmartmaktadýr. Bu görüþümüzü Gürcistan'ýn son Güney
Osetya saldýrýsý açýkça göstermiþtir. Türkiye Gürcistan'a askeri yardýmlar
yaparken, Abhazya'ya yönelik gayrý insani ambargoyu sürdürmekte,
Abhazya'nýn Devlet Baþkaný Sayýn Sergey Bagapþ'ýn Türkiye'ye ziyaretini
dahi engellemek suretiyle, Abhazya'ya karþý hasmane bir tavýr içinde
görünmektedir.
Sayýn Abdullah Gül,
Türkiye olarak, son Kafkasya çatýþmalarýndan sonra ortaya atýlan
"Kafkasya Ýþbirliði ve Ýstikrar Platformu", aslýnda ulaþýlmasý gereken
çok önemli bir barýþ projesidir. Ancak bu tür barýþ projelerinin tarihi
gerçekleri esas almasý, bölgede yaþayan halklarýn hak ve hukukunu eþit
þekilde gözetmesi, olmazsa olmaz þartlardýr. Bunlarýn yanýnda projeye
sahip çýkan taraflarýn güvenilir olmasý, samimi ve tutarlý olmalarý da
þarttýr.
Þurasý unutulmamalýdýr ki, Abhazya ve Güney Osetya halklarý,
Gürcistan sýnýrlarý içinde yaþama þansýný ve umutlarýný yitirmiþtir. Bu
ülkeler ve halklar eninde sonunda baðýmsýz olacaklardýr. Bunun kararýný
verecek ve kiminle yaþayacaðýna karar verecek olan, o topraklarda
yaþayan halklarýn bizzat kendileridir. Türkiye bu devletlerin baðýmsýzlýklarýný kýsa vadede tanýmayabilir. Ancak, Türkiye'nin barýþ yönünde
atacaðý önemli adýmlar da yok deðildir. Bu adýmlardan en önemlisi
Türkiye ile Abhazya arasýndaki yollarýn açýlmasý olacaktýr. Türkiye'den
Sohum'a baþlatýlacak gemi ve uçak seferleri gayrý insani bir uygulamayý
ortadan kaldýracak, Türkiye'ye olan güveni artýracaktýr. Diðer taraftan
Türkiye'nin bölgedeki demografik ve ekonomik çýkarlarý korunmuþ
olacaktýr. Bu yönde atýlacak çok küçük bir adým, bölge açýsýndan çok
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büyük sonuçlar doðuracaktýr ve Türkiye'ye bölge barýþýnýn saðlanmasý
yolunda atacaðý adýmlarda siyasi avantaj saðlayacaktýr.
KAFFED olarak Türkiye'de yaþayan tüm Çerkesler adýna dileðimiz, kýsa vadede tüm bu politikalara açýlým saðlayacak olan Türkiye
ile Abhazya arasýndaki ulaþým yollarýnýn açýlmasýdýr. Konuyu önemle
takdirlerinize sunar, barýþýn korunmasý adýna üzerimize düþecek görevleri
yapmaya amade olduðumuzu bilvesile belirtiriz.
Saygýlarýmýzla.
Cihan Candemir
Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný
(Not: Bu mektup Meclis Baþkaný, Dýþiþleri Bakaný ve Baþbakan'a da gönderilmiþtir.)

Onur Öymen Kaffedi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur
Öymen, 16 Eylül 2008 tarihinde Federasyonumuzu ziyaret etti. Ziyaret
sýrasýnda Kafkasya'daki son geliþmeler, Güney Osetya, Abhazya, Gürcistan
ve Rusya arasýndaki son krizle ilgili geliþmeler konusunda bilgi almak
isteyen Öymen'e bir brifing verildi. Brifinge Kaffed Genel Baþkanýmýz
Cihan Candemir, Baþkan Yardýmcýmýz Erol Taymaz ve Genel Koordinatörümüz Cumhur Bal'ýn yaný sýra, ASAM Kafkasya Uzmaný Hasan
Kanbolat ve Doç. Dr. Mithat Çelikpala da katýldý.
Öymen'e genel olarak Kafkasya'daki sorunlar ve gelinen nokta
anlatýldýktan sonra Türkiye'deki Çerkes diasporasý hakkýnda bilgiler
verildi ve beklentilerimiz aktarýldý.

Almanya Büyükelçiliði'nden Kaffed'e ziyaret
Almanya Büyükelçiliði Müsteþarý ve Dýþ Politika Bölümü Baþkaný
Arno Kirchhof, 26 Eylül 2008 Cuma günü Kafkas Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
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Bölgedeki son geliþmelerden sonra, kendileri için Kafkasya'nýn

Irak'taki durumdan daha önemli bir hale geldiðini belirten Kirchhof,
Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu bu anlamda çok önemsediklerini,
tanýmak ve karþýlýklý iletiþim içinde olmak istediklerini söyledi.
Toplantýda Kaffed'in Türkiye'deki diðer kurumlarla iliþkileri ve
Kafkasya'daki kriz konusundaki görüþlerimiz, beklentilerimizle ilgili
bilgi almak istediklerini belirten Arno Kirchhof'a, gerekli bilgileri Kaffed
Genel Baþkanýmýz Cihan Candemir aktardý. Federasyonumuz hakkýnda
genel bir bilgilendirme yapan Candemir, Türkiye'deki parlamento, siyasi
partiler, medya kuruluþlarý, yabancý elçilikler ve sivil toplum kuruluþlarý
ile iliþkilerimize deðinerek, özellikle son zamanlarda bu çevrelerden
gelen brifing taleplerinin önemle yerine getirildiðini, ayrýca medya
mensuplarýný zaman zaman Kafkasya'ya götürerek yerinde inceleme
imkanlarýnýn saðlandýðýný, bunlarýn yararýný da, yapýlan ikili resmi
görüþmelerde ve medyanýn yaptýðý tarafsýz yayýnlarla gördüðümüzü
anlattý.
G. Osetya ve Abhazya krizi ile ilgili olarak da Federasyonumuzun
görüþlerini aktaran Cihan Candemir, krize neden olan tarihsel sürece
kýsaca deðinerek iki ülkenin baðýmsýzlýk konusundaki haklýlýðýna vurgu
yaptý. Bölgede uygulanan ambargonun insanlarýn temel ihtiyaçlarýný
karþýlamasýna dahi engel olduðunu, buna raðmen bölge halklarýnýn
baðýmsýzlýktan asla vazgeçmediklerini, vazgeçmek niyetinde de
olmadýklarýný belirten Candemir, Abhazya ve G. Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný
tanýmak istemeyen dünya ülkelerinin Kosova'ya tanýdýklarý hakký bu iki
ülkeye tanýmayarak çifte standart uyguladýklarýný söyledi.
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Elçiliklerden ziyaretler...
Ayný þekilde deðiþik tarihlerde ve bazýlarý periyodik hale
gelen yabancý elçilik temsilciliklerinin ziyaretleri ve görüþ alýþveriþleri
devam ediyor. Ýran Büyükelçiliði Müsteþarý Hamid Reza Hafezi,
ABD Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Sekreteri Antony F. Renzulli, Avrupa
Birliði Komisyonu Siyasi Ýþler Müsteþarý Diego Mellado ve Ukrayna
Büyükelçiliði Baikatibi Boðdan V. Sergiyçukun Kaffed Genel
Merkezine yaptýklarý ziyaretlerde geliþmeler, Federasyonumuzun
görüþleri ve karþýlýklý öneri ile görüþler üzerinde konuþuldu.

Moskova'da yapýlan Dünya BDT Hemþerileri
Konferansýna katýldýk

30 Ekim - 02 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Rusya Federasyonu'nun baþkenti Moskova'da -"Dünya Rusya (BDT) Hemþerileri Konferansý"
yapýldý.
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Dünyanýn 81 ülkesinden 350 kadar temsilci ile Rusya'daki Özerk
Cumhuriyetler ve çeþitli bölgelerden 200 misafirin katýldýðý konferansa,
Çerkes diasporasýný temsilen Türkiye, Suriye ve Ürdün katýlýrken,
baðýmsýzlýklarýnýn tanýnmasýndan dolayý ilk defa davet edilen Abhazya
ve Güney Osetya Cumhuriyetleri'nden de heyetler yer aldýlar. Toplantýya
ilk defa katýlan Türkiye diasporasýný temsilen Kafkas Dernekleri

Federasyonu, Türkiye'deki Çerkes diasporasýnýn bazý yasal haklardan
yararlanabilmesi, karþýlaþýlan yasal ve diðer sorunlarýn dile getirilmesi,
çözümüne yardýmcý olunmasý gibi konularýn dile getirilmesi amacýyla,
Ankuab Gunda Korkutu temsilci olarak gönd erdi.
Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov'un yönettiði
toplantýnýn birinci gününde genel olarak geri dönüþün Rusya için ne
kadar önemli olduðu anlatýldý. Lavrov yaptýðý konuþmada, bu yýl Kafkasya'da yaþanan olaylara da deðinerek, Güney Osetya'da yaþanan soykýrýmýn
ardýndan Rusya Federasyonu'nun Abhazya ve G. Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný
kabul etmesine raðmen, önde gelen dünya ülkelerinin yoðun baský ve
dezenformasyonuna karþý diasporanýn çok zayýf kaldýðýný ve enformasyon
konusundaki savaþýn kaybedildiðini belirterek, bunun için çalýþmalar
yapýlmasýný gerektiðini söyledi. Ardýndan söz verilen tüm konuþmacýlar
da ayný konulara deðindi. Birinci günün sonunda temsilcimiz Gunda
Ankuab Korkut, Türkiye Çerkes diasporasýnýn istek ve taleplerinin yazýlý
olduðu, Kafkas Dernekleri Federasyonu adýna Genel Baþkan Cihan
Candemir imzalý dosyayý, Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakanlýðý Yurt
Dýþýndaki Hemþerilerle Çalýþma Baþkaný A. Çepurin'a elden teslim etti.
Konferans, ikinci gününde beþ ayrý yuvarlak masa toplantýsý
yapýlacak þekilde düzenlenmiþti. Burada "Yurt Dýþýndaki Hemþeriler
için Rusya Federasyonu'nun Devlet Politikasý" isimli toplantýya katýlan
Kaffed temsilcimiz Federasyonumuz adýna söz alarak, Türkiye'de 5
milyonun üzerinde Çerkes diasporasý olduðunu, Türkiye Kafkas Dernekleri
Federasyonu'na baðlý 56 derneðin "Geri Dönüþ Programý"ný yakýndan
takip ettiðini belirterek, Türkiye'de yaþayan Çerkes diasporasýnýn, kendi
isteði dýþýnda 144 sene önce bu topraklardan sürgün edildiðini, 24
Mayýs 1999'da Rusya Federasyonu'nun çýkardýðý 99 numaralý kanuna
göre, Türkiye'deki Çerkes diasporasýnýn Rus Hemþeri olarak kabul
edilmesi ve hemþeri olarak tüm haklardan yararlanmasý gerektiðini
söyledi. Ayný zamanda Rusya Federasyonu'nun geri dönüþü kolaylaþtýrmak
için, Rus Vatandaþlýk Kanunu'ndaki "yabancý vatandaþlar Rus vatandaþlýðý
almak için, doðduðu ülkedeki vatandaþlýktan vazgeçmelidir" bölümünün
kaldýrýlmasýný talep etti. Toplantýya katýlanlar, diasporada yaþayan
Çerkeslerin Rusya hemþerisi olduklarýný kabul ettiklerini dile getirdiler.
V. Tiþkov kanundaki deðiþikliklerin ise tartýþma gerektirdiðini belirtirken,
Duma 2. Baþkaný V. Jernovskii, "Yurt dýþýndaki hemþerilerin sorunlarýný
bize bildirmeleri gerekiyor, aksi halde bunlarý biz bilemiyoruz" þeklinde
görüþ belirtti.
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Cumhurbaþkaný Abdullah Gül
KAFFED heyetini kabul etti

Federasyonumuz 30 Eylül 2008 tarihinde yapýlan Abhazya'nýn
zaferinin 15 yýlý kutlamalarýna kalabalýk bir heyet ile katýlmýþtý. Kutlamalardan sonra Dýþiþleri Bakaný Sergey Þamba, Meclis Baþkaný Nugzar
Aþuba ve Devlet Baþkaný Sergey Bagapþ ile görüþen federasyon temsilcilerimize her üç yetkili de "Türkiye kýsa vadede Abhazya'yý tanýyamayabilir,
ancak Trabzon-Sohum gemi seferlerini baþlatarak doðrudan ulaþým
önündeki engeli kaldýrabilir" mesajý vermiþlerdir. Bu mesajý birlikte
gittiðimiz medya mensuplarý ile yaptýklarý görüþmelerde de dile getirmiþlerdir.
Federasyon temsilcilerimiz kutlamalar dönüþü bu ve benzeri önemli
konularý devletimizin yetkilileriyle doðrudan görüþerek, onlara bu
sorunlarýn iletilmesinin yararlý olacaðýna karar verdi ve bunun üzerine
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'den görüþme talep edildi.
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Cumhurbaþkaný ile yapýlacak görüþmede birçok sorunu dile getirmek
yerine, en önemli ve en kýsa sürede halledilmesini istediðimiz üç konuyu

ileterek, sonuç alýnýncaya kadar ýsrarla takip etmenin daha yararlý olacaðýna karar verildi, hazýrlýklar buna göre yapýlmaya baþlandý.
Ekim ayý sonlarýnda talep ettiðimiz randevuya, 31 Aralýk 2008
tarihinde yanýt geldi ve görüþmenin 05 Ocak 2009 saat 16.00'da olacaðý
bildirildi. Federasyonumuz görüþmeye Genel Baþkan Cihan Candemir,
Genel Baþkan Yardýmcýsý Erol Taymaz, Genel Sekreter Rahmi Aksu ve
Genel Koordinatör Cumhur Bal'dan oluþan bir heyetle katýldý. Heyetimizi
çok sýcak karþýlayan Abdullah Gül ile yaptýðýmýz görüþmeye, dýþiþleri
danýþmaný ile basýn danýþmaný da katýldýlar ve görüþme ile ilgili notlar
tuttular.
45 dakika süren görüþmede önce toplumumuz ile ilgili genel bilgiler
verildi, daha sonra taleplerimiz konusunda detaylý bilgi aktarýldý. Cumhurbaþkaný Gül, ilgiyle dinledikten sonra, konularýn yazýlý olarak sunulduðu dosyayý bizzat inceleyeceðini ve gerekli birimlerle konuyu deðerlendireceklerini söyledi.
Talep dilekçemiz:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðý Makamýna
Çankaya / Ankara
Sayýn Cumhurbaþkanýmýz,
Türkiye'de yaþayan altý milyonu aþkýn Çerkesi temsil eden 56
Kafkas Derneðinin üst kurumu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu
olarak, deðerli þahsýnýz ve temsil ettiðiniz yüce Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin en üst makamýndan taleplerimizi üç ana baþlýk altýnda
toplamak istiyoruz:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn Abhazya'ya seyahat
özgürlüðü:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý, 1996 yýlý baþýna kadar Trabzon'dan, Abhazya'nýn baþkenti Sohum'a direkt gemi seferleri ile seyahat
edebiliyordu. Ancak 1995 Aralýk ayýnda Baðýmsýz Devletler Topluluðu'nun, Gürcistan'ýn talebiyle Abhazya'ya ekonomik ambargo uygulama
kararý almasýyla birlikte, ambargonun tarafý olmamamýza raðmen bu
gemi seferleri Türkiye tarafýndan iptal edilmiþtir.
Rusya Federasyonu bu ambargoyu 2003 yýlýndan itibaren fiilen
kaldýrmýþtýr. Ayný þekilde, Baðýmsýz Devletler Topluluðu ülkelerinin
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neredeyse tamamý da bu ambargoyu fiilen uygulamamaktadýrlar. Baþta
Rusya Federasyonu olmak üzere, bu ülkelerden her yýl milyonlarca
turist Abhazya'ya doðrudan gidebilirken, ne yazýk ki Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, tarafý olmadýðý halde bu anlamsýz ambargoyu halen sürdürmekte
olduðu için, Türkiye'den Abhazya'ya doðrudan gidilememektedir. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþlarý, Türkiye'nin hukuki olarak ambargo uygulamadýðý Abhazya'ya gidebilmek için, hukuki olarak ambargo uygulayan
Rusya Federasyonu'ndan transit vize almak zorunda kalmýþlardýr.
Günümüzde de ancak iki giriþli transit vize alýnarak, Rusya Federasyonu
üzerinden Abhazya'ya gidilebilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kýsa vadede Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný
tanýmayabilir, ancak kendi vatandaþý olan milyonlarca Çerkesin, Abhazya'daki akrabalarýyla görüþebilmelerinin önündeki engelleri kaldýrmalýdýr.
Zira bugüne kadar yapýlan bu uygulamanýn, hiçbir yönüyle Türkiye'ye
yarar saðlamadýðý da ortadadýr. Türkiye'nin, komþusu Abhazya ile kendi
arasýna ördüðü bu yüksek duvar, onlara Rusya ile iþbirliði dýþýnda bir
seçenek býrakmamýþtýr.
Bu yanlýþtan bir an önce dönülerek, 1996 öncesinde olduðu gibi
Trabzon-Sohum, Samsun-Sohum gemi seferlerinin; ayný þekilde Ýstanbul-Sohum uçak seferlerinin acilen baþlatýlmasýný yüce makamýnýzdan
talep ediyoruz. Saðlanacak bu ulaþým özgürlüðünün, Türkiye'de yaþayan
Çerkesleri mutlu edeceði gibi, genel olarak Türkiye'ye bölgede büyük
bir prestij ve yarar saðlayacaðýna inancýmýz tamdýr.
2- Çerkes dili ve edebiyatý ile ilgili üniversitelerimizde bölümler
açýlmasý:
Çerkes dilleri 58 ila 65 sesten oluþmaktadýr. Bu kadar sesten oluþmasý, bu dillerin ve dolayýsýyla kültürlerin ne kadar eski olduðunu göstermektedir. Zira bu nedenle öðrenilmesi zor dillerdendir. Dünya çapýnda
filologlar, etnologlar, arkeologlar, tarihçiler bu eski dil ve kültürlerin
yok olmamasý, tarihlerinin aydýnlatýlmasý için olaðanüstü çaba sarf
etmektedirler.
Dünyadaki tüm Çerkeslerin %80'inin yaþadýðý Türkiye'de, ne yazýk
ki bu dil ve kültürleri inceleyerek öðretecek bölümler, bugüne kadar
üniversitelerimizde açýlmamýþtýr. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi'nde, birçok ölü dile ait bölümler yer almakta, ancak
bizim yaþayan dillerimizin bölümleri bulunmamaktadýr.

28

2002 yýlýnda yasalaþan "Türk Vatandaþlarýnýn Günlük Yaþamlarýnda

Geleneksel Olarak Kullandýklarý Dil ve Lehçelerin Öðrenilmesi" hakkýndaki
kanun gereði, anadilini öðrenmek ve okuyup yazmak isteyenlerin
derneklerimize büyük talepleri olmuþtur. Ancak açýlan bu kurslarda,
yönetmeliðin de öngördüðü gibi, Çerkes dillerini öðretebilecek formasyona
sahip filoloji mezunu eðitici bulunamadýðý için baþarýsýz olunmuþtur.
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, baþlangýçta Ankara ve
Ýstanbul'daki üniversitelerde Çerkes dillerinden Adýge-Abaza dili ve
edebiyatý bölümlerinin açýlmasýný talep ediyoruz.
3- TRT tarafýndan Çerkes dillerinde (Adýgece ve Abazaca) yayýnlarýn
yapýlmasý:
Türkiye'de yaþayan altý milyonu aþkýn Çerkes, siyasette, bürokraside,
sanatta, sporda, kýsacasý hayatýn her alanýnda onurla, gururla, layýkýyla
temsil ettikleri, vatandaþý olduklarý Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
radyo ve televizyonlarýnda kendi kültür ve dillerinde de yeteri kadar
yayýn yapýlmasýný hak ettiklerini düþünmektedirler.
01 Ocak 2009 itibariyle TRT 6'nýn "Çok Dilli Kanal" adý altýnda
Kürtçe yayýn yapmaya baþladýðýný memnuniyetle görüyoruz. Benzer
þekilde, TRT'nin radyo ve televizyonlarýnda Adýge ve Abaza dillerinde
yayýnlara baþlamasýný, yayýnlarýn herkesin izleyebileceði akþam saatlerinde olmasýný ve bu programlarýn hazýrlanmasýnda Kafkas Dernekleri
ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapýlmasýný talep ediyoruz. Bunun
yapýlmasýyla TRT gerçek anlamda çok dilli yayýn yapan bir kurum
olacak, Türkiye'de kültürel zenginliðin ve toplumsal hoþgörünün artmasýna
katkýda bulunacaktýr.
Taleplerimizin yüce makamýnýzca en kýsa sürede deðerlendirilerek
hayata geçirileceðine inancýmýzýn tam olduðunu bildirir, saygýlarýmýzý
sunarýz.
KAFKAS DERNEKLERÝ FEDERASYONU
Kýsa bir süre bekleyen Federasyonumuz, gündeme taþýdýðý sorunlarý
sonuçlandýrmak üzere 23 Ocak 2009 tarihinde Baþbakan'a, Devlet Bakaný,
Dýþiþleri Bakaný, Ulaþtýrma Bakaný, YÖK Baþkaný ve TRT Genel Müdürü'ne
taleplerimiz ile ilgili birer mektup gönderdi.
Sayýn Baþbakaným,
Hükümetinizin son aylarda ortaya koymuþ olduðu demokratik
açýlýmlarý memnuniyetle karþýlýyor ve destekliyoruz. Gerek Aleviler ile
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ilgili yapýlan yeni açýlýmlarýn, gerekse TRT 6'da baþlatýlan Kürtçe yayýnlarýn olumlu etkileri, her geçen gün artarak devam etmektedir. Kendi
kimliðini ve kültürünü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaþý kimliði altýnda
muhafaza etmek isteyenlerle gerçek bölücüleri ayýrdetmenin tek ilacýnýn
bu demokratik açýlýmlar olduðuna inanýyoruz. Sonuç olarak, bölünme
korkusu ile yapýlan baskýlarýn yerine, devleti halký ile güven duygusu
ile barýþtýracak cesur adýmlar, bize göre bölünmenin önleyicisi olacaktýr.
Dileðimiz bu açýlýmlara cesaretle devam edilmesidir.
Sayýn Baþbakaným,
Türkiye'de yaþayan 6 milyonu aþkýn Çerkesi temsil eden 56 Kafkas
Derneðinin üst kurumu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak,
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül'ü 5 Ocak 2009 tarihinde ziyaret
ettiðimizde, kendisine þahsen iletmiþ olduðumuz taleplerimizi, bir kez
de temsil ettiðiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Baþbakanlýk makamý
olarak þahsýnýza iletmek istiyoruz. Bunlardan 2. ve 3. sýrada yer alan
taleplerimiz, ortaya koyduðunuz açýlýmlar kapsamýnda deðerlendirilebilir.
Bu bilgi notuyla birlikte, Cumhurbaþkaný'na sunduðumuz talep
yazýmýz, Baþbakan'a da gönderilmiþtir.
Ýlettiðimiz konular ile ilgileri nedeniyle Devlet Bakanlýðýna, Dýþiþleri Bakanlýðýna, Ulaþtýrma Bakanlýðýna, TRT Genel Müdürlüðüne
ve YÖK Baþkanlýðýna da birer üst yazý ile Cumhurbaþkanýna verdiðimiz
talep yazýsý gönderilmiþtir.

Abhazya Dýþiþleri Bakaný'ndan
KAFFEDe teþekkür mesajý

30

Abhazya Dýþiþleri Bakaný Sayýn Sergey Shamba, Cumhurbaþkaný
Sayýn Abdullah Gül'ü ziyaretimiz ve Abhazya'ya özgür seyahat imkanýnýn
saðlanmasý konusundaki taleplerimiz nedeniyle aþaðýdaki mesajý,
Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Sayýn Maxim Gunja eliyle iletmiþtir.
Federasyon olarak biz de, ulusal görev olarak yapmakta olduðumuz
çalýþmalara karþýn, ifade etmiþ olduklarý nazik takdirleri ve mesajlarý

nedeniyle Sayýn Sergey Shamba'ya ve tüm çalýþma arkadaþlarýna
þükranlarýmýzý ifade ediyoruz. Umuyoruz ki elbirliði içinde yapýlacak
çalýþmalarýmýz sonuç verecek ve bir gün hep beraber doðrudan Sohum'a
gideceðiz.
Sayýn Cihan Candemir,
Bu satýrlarý, Türkiye'de baþarýyla gerçekleþtirdiðiniz giriþimler
nedeniyle derin takdir duygularýmýzý ifade etmek amacýyla yazýyorum.
Bakaným Sayýn Shamba, Türkiye'nin Sayýn Cumhurbaþkaný ile
gerçekleþtirdiðiniz toplantýda Türkiye ile Abhazya arasýnda doðrudan
deniz yolu ulaþýmýnýn saðlanmasý için dile getirdiðiniz önemli konular
nedeniyle, benden bizzat sizlere yazmamý ve kendi adýna teþekkür
etmemi istemiþtir.
Lütfen emin olunuz ki, bizlerden gelmesi gereken her türlü desteði
vermeye hazýrýz ve iliþkilerimizin geliþmesi için yapmamýz gerekenleri
de tereddütsüz bize iletmenizi bekliyoruz.
En derin saygýlarýmýzla

Maxim Gunja
Sergey Shamba

Cem Özdemir Ankaralý Çerkeslerle buluþtu
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Bazý resmi temaslarý için Türkiye'de bulunan ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafýndan, Avrupalý Çerkesler Federasyonu'nun organizasyonu ile bir konferans vermek üzere Ankara'ya davet
edilen Alman Yeþiller Partisi Eþ Baþkaný Cem Özdemir, 29 Nisan 2009
Cuma günü, yanýnda eþi Pia Castro ve Avrupalý Çerkesler Federasyonu
Genel Baþkaný Admiral Daþdemir olmak üzere, KAFFED ve Ankara
Kafkas Derneði'ni ziyaret etti.
Cem Özdemir salonu dolduran kalabalýk dinleyici topluluðuna hitaben, "Gup maxo Apþý, seri Adýge Buradaki konuþmamýn geri kalan
kýsmýný da keþke Adýgece yapabilseydim" diyerek baþladý. Konuþmasýna
"Türkiye büyük bir çiçek bahçesi ve biliyorsunuz bu bahçede uzun süre
çiçekler yeterince sulanmadý, biraz renkleri kayboldu. Ama umarým
bundan böyle sulanýr, eþit bir þekilde her tarafa ulaþýr... devam eden
Özdemir Avrupa gözüyle Abhazya'ya, Kafkasya'ya yönelik görüþlerini
ve oradaki bakýþ açýsýný yansýtmaya çalýþtý.

Abhazya Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý TBMM'de...
Cenevre'de Abhazya ve Gürcistan arasýnda sürdürülen uluslararasý
görüþmelerden sonra Türkiye'ye gelen Abhazya Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý
Maksim Gunjia, 26 Mayýs 2009 tarihinde Ankara'da bir dizi görüþme
gerçekleþtirdi.
Maxim Gunjia ilk olarak TBMM'de Konya Milletvekili Atilla Kart'a
bir nezaket ziyaretinde bulundu ve Trabzon-Sohum gemi seferleri ile
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ilgili olarak verdiði soru önergesi için teþekkür etti. Gunjia daha sonra,
CHP Genel Baþkaný ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Genel
Baþkan Yardýmcýsý ve Bursa Milletvekili Onur Öymen'i ziyaret ederek
Cenevre görüþmeleri hakkýnda bilgi aktardý.

CHP Milletvekili Atilla Karttan TBMMye
soru önergesi ve KAFFED'e ziyaret...

CHP Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen'den sonra, CHP Konya
Milletvekili Atilla Kart da 07.05.2009 tarihinde, Trabzon-Sohum
arasýnda gemi seferlerinin baþlatýlmasý konusunda TBMM'ye, Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan cevaplanmasý istemiyle bir soru
önergesi verdi.
Atilla Kart ve Nilgün Þahin, 20 Mayýs 2009 Çarþamba günü ise,
konuyla ilgili olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ettiler.
Görüþmede Kafsam yönetim kurulu üyesi Kafkasya Uzmaný Hasan
Kanbolat ve Kaffed Genel Koordinatörü Cumhur Bal, Atilla Kart'a
Abhazya konulu bir brifing verdiler.
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KAFFED, Devlet Bakaný ve Baþbakan
Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ý ziyaret etti

Kafkas Dernekleri Federasyonumuzdan bir heyet, Devlet Bakaný
ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevine yeni atanan Bülent Arýnç'a 8 Temmuz
2009 tarihinde makamýnda nezaket ziyaretinde bulunarak baþarýlar
diledi.
KAFFED Genel Baþkaný Cihan Candemir, Genel Baþkan Yardýmcýsý
Erol Taymaz ve Genel Koordinatör Cumhur Balýn katýldýðý ziyarette,
yüz yüze konuþulan belli konularýn yaný sýra, Bülent Arýnç'a taleplerimizi
içeren bir dosya da sunuldu.
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Dosyanýn içeriðinde Türkiye'nin Abhazya'ya uyguladýðý ambargonun
kaldýrýlmasý, üniversitelerde Adýgece ve Abazaca kürsülerin açýlmasý,
TRTde kapsamlý bir þekilde Adýgece, Abazaca yayýnlar yapýlmasý ve
Çerkes tarihini, kültürünü, 1864'de yaþanan sürgünü vb. anlatan
belgesellere daha fazla yer verilmesi gibi konular yer alýyordu.

Tanýnmanýn l. yýldönümünde KAFFEDden
Rusya Federasyonu Büyükelçiliðine ziyaret

KAFFED Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasýnýn
1. yýldönümü nedeniyle Ankara'daki Rusya Federasyonu'nun Büyükelçiliðine bir nezaket ziyaretinde bulundu. Cihan Candemir, Erol Taymaz,
Cumhur Bal ve Yaþar Aslankaya'dan oluþan heyet, 26 Aðustos 2009
saat 15.30' da Rusya Federasyonu (RF) Büyükelçiliðine gittiler. Büyükelçi'nin Moskova'da olmasý nedeniyle, Maslahatgüzar ve Müsteþar
tarafýndan karþýlanan heyet, Rusya Federasyonunun 26 Aðustos 2008de
Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasý nedeniyle camiamýzda duyulan memnuniyeti dile getirdiler ve þahýslarýnda Rusya
Federasyonu'na teþekkür ettiler.
Görüþme sýrasýnda gündemdeki Gürcistan'ýn Karadeniz'de gemilere
uyguladýðý kanunsuz korsanlýklar hakkýnda KAFFED olarak yaptýðýmýz
giriþimler aktarýldý. Kendileri de konuyu çok yakýndan takip ettiklerini
belirterek, Gürcistan'ýn bu yaptýklarýnýn kabul edilir hiçbir tarafýnýn
olamayacaðýný dile getirdiler.
Görüþmede, Kafkasya'daki cumhuriyetlerimizde kontenjanlarýn
artýrýlmasý sonucu, geçici oturum izni almak için yapýlan baþvurularda
yaþanan sorunlar kendilerine iletildi. Maslahatgüzar bu konuyu bizzat
araþtýracaðýný söyledi.
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AB Güney Kafkasya Temsilcisi
Semneby KAFFED ile görüþtü

Avrupa Birliði Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Peter Semneby, 8
Ekim 2009 günü Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun talebi üzerine
gerçekleþen toplantýya Avrupa Komisyonu'ndan Özel Temsilci Peter
Semneby ile Takým Koordinatörü ve Politika Danýþmaný Mark Fawcett,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Siyasi ve Basýn Bölümü Baþkaný
Müsteþar Diego Mellado ve Ýsveç Büyükelçiliði Baþkatibi Helena Storm,
Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan ise Genel Baþkan Cihan Candemir,
Baþkan Yardýmcýsý Erol Taymaz ve Genel Koordinatör Cumhur Bal
katýldýlar.
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Toplantýda AdýGe-Abhaz diasporasýnýn konumu ve Abhazya ile
iliþkileri, Abhazya'ya uygulanan izolasyon, Abhazya vatandaþlarýnýn
karþýlaþtýðý vize sorunlarý, Avrupa Birliði'nin Abhazya politikasý,
diasporanýn talepleri ve dönüþ konusu, Abhazya'daki mültecilerin durumu
ve Türkiye'deki demokratik açýlým süreci konularýnda karþýlýklý görüþ
alýþveriþinde bulunuldu. Son derece verimli geçen toplantý benzer
görüþmelerin ve diyaloglarýn önümüzdeki günlerde de sürdürülmesi
kararý ile sona erdi.

Gürcistanýn korsanlýk eylemine
CHPden iki soru önergesi
Türkiye'nin sezsiz kaldýðý, Gürcistan'ýn Karadeniz'deki korsanlýðýna
CHP Konya Milletvekili Atila Kart 21.08.2009 tarihinde Baþbakan
tarafýndan cevaplanmasý istemiyle, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur
Öymen ise 26.08.2009 tarihinde Dýþiþleri Bakaný Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan cevaplandýrýlmasý istemiyle birer soru önergesi verdiler.
Konya Milletvekili Atilla Kart verdiði soru önergesinde aþaðýdaki
sorularýn yanýtlanmasýný istedi:
1- Sayýlarý 4 milyonu aþan Abhaz ve Kuzey Kafkasyalýnýn seyahat
özgürlüðünün ve aile bütünlüðünün ihlâli pahasýna sürdürülen ve fiili hale gelen ambargo neden kaldýrýlmamaktadýr? Bu konuyu irdeleyen ilgi
önergemize neden cevap verilmemiþtir? Önergeye cevap verilmemesi bir
anlamda duyarsýzlýk ve bir anlamda da önergede ileri sürülen eleþtiri ve
deðerlendirmelerin kabul edildiði anlamýna gelmez mi? Böyle bir durum
Türkiye Cumhuriyeti'nin saygýnlýðý ve sorumluluðuyla baðdaþýr mý?
2- Uluslararasý sularda, seyretmekte olan, Gürcistan'ýn karasularý
ve ayrýcalýklý ekonomik bölge sýnýrlarý dýþýnda kalan gemiler ve Türk
personele Gürcistan'ýn el koymasý, personeli tutuklamasý, el konulan
gemi ve yükler ile ilgili olarak kendi mevzuatý çerçevesinde satýþ sürecini
baþlatmýþ olmasý; Türkiye'nin egemenlik haklarýna saldýrý anlamýna
gelmez mi? Türkiye bu ihlâl ve saldýrýlara neden seyirci kalmaktadýr?
Gemi ve yükün iadesi, personelin derhal serbest býrakýlmasý ve Gürcistan'ýn
uyarýlmasý dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diplomatik giriþimler
neden yapýlmamaktadýr?
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen ise verdiði soru önergesinde þu sorularýn cevaplandýrýlmasýný istedi:
1. Bu gemiye uluslararasý sularda el konulmasý, milletlerarasý
hukuk kurallarýna uygun mudur? 2. Þimdiye kadar Abhazya'ya mal
götüren veya oraya mal götüren sahibi veya bandýrasý Türk olan kaç
gemiye bu þekilde el konulmuþtur? 3. Bu gemilerin mürettebatýndan
kaç kiþi gözaltýna alýnmýþtýr? 4. Buket gemisini ve diðer gemileri kurtarmak ve mürettebatýnýn serbest býrakýlmasýný saðlamak için Türkiye'nin
yaptýðý giriþimler ne sonuç vermiþtir? 5. Türkiye deniz yoluyla Abhazya
ile doðrudan ticaret yapýlmasýna engel olunmasýný nasýl karþýlamaktadýr?
6. Evvelce üzerinde çalýþýldýðý bildirilen Türk Hava Yollarýnýn Ýstanbul
ve Trabzon'dan Abhazya'ya doðrudan uçak seferi baþlatma giriþimlerinden
ne sonuç alýnmýþtýr?
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Üye derneklerimizden CHP'ye nezaket ziyareti

KAFFED Genel Baþkaný Cihan Candemir baþkanlýðýndaki heyet,
27 Aðustos 2009 Perþembe günü saat 14.00 de CHP'yi ziyaret etti.
Bir buçuk saat süren görüþme CHP Genel Merkezindeki MYK toplantý
salonunda yapýldý. Toplantýya CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Genel
Baþkan Yardýmcýlarý Onur Öymen, Bihlun Tamaylýgil ve Genel Sekreter
Önder Sav katýlmýþtýr. CHP'nin özellikle son bir yýldýr baþta Abhazya'ya
uygulanan ambargonun kaldýrýlmasý olmak üzere camiamýzla ilgili
konularda göstermiþ olduðu çalýþmalar federasyonumuzca takdirle
izlenmekte ve gerekli destekte verilmektedir.
Federasyonumuzun bilgilendirmeleri doðrultusunda camiamýzla
ilgili konularda son bir yýl içerisinde CHP milletvekilleri Tayfur Süner
(1), Onur Öymen (3), Atila Kart (2) ve Hikmet Erenkaya (1) olmak
üzere toplam yedi soru önergesi verilmiþtir.
Genel Baþkan Deniz Baykal ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur
Öymen birçok yerde Abhazya'ya uygulanan ambargonun kaldýrýlmasý
konusunu gündeme taþýmýþlar ve taþýmaya da devam etmektedirler.

KAFFEDden Gürcistanýn korsanlýk eylemiyle
ilgili Cumhurbaþkaný Abdullah Güle mektup
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Gürcistan'ýn Karadeniz'de Abhazya'ya giden gemilere el koyarak,
korsanlýk yapmasý sebebiyle, Federasyonumuzun konuyla ilgili Cumhurbaþkanýna, Baþbakan'a, Dýþiþleri Bakaný'na ve Ulaþtýrma Bakaný'na

göndermiþ olduðu yazý aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur.
Sayýn Abdullah Gül
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Sayýn Cumhurbaþkaným,
Türkiye'deki Kafkas kökenli vatandaþlarýn en büyük sivil toplum
kuruluþu olarak son günlerde Karadeniz'de Abhazya'ya giden Türk
firmalarýnýn gemilerine Gürcistan tarafýndan el konulmasý hadiselerini
endiþe ile izlemekteyiz. Bu güne kadar Abhazya'ya uygulanan ambargoya
Türkiye'nin taraf olmamasýný, Türkiye'den Sohum'a direkt seyahat
imkanýnýn verilmesini, böylece en tabii insan haklarýndan olan seyahat
özgürlüðünün saðlanmasýný hükümetimizden bekledik. Bu konuda
devletimizin en üst makamlarýna taleplerimizi ilettik ve görüþmeler
yaptýk. Kronolojik sýrayla bilgi verecek olursak:
1- 09 / 01 sayý, 05.01.2009 tarihli CUMHURBAÞKANLIÐI'NA
yazdýðýmýz yazýyý bizzat elden zat-ý alinize teslim ettik ve beklentilerimizi
huzurunuzda açýkladýk.
2- 09 / 04 sayý, 23.01.2009 tarihli yazý ile DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NA;
3- 09 / 05 sayý, 23.01.2009 tarihli yazý ile ULAÞTIRMA
BAKANLIÐI'NA;
4- 09 / 07 sayý, 29.01.2009 tarihli yazý ile BAÞBAKANLIK makamýna dileklerimizi ilettik.
5- 12-15 Þubat 2009 tarihleri arasýndaki Rusya seyahatinize
bizzat katýldým ve seyahat sýrasýnda Abhazya'ya uygulanan ambargo
konusunu o dönem Dýþiþleri Bakaný olan Sayýn ALÝ BABACAN ile görüþme þansým oldu. Sayýn Bakan bizzat görüþmemize þahit olan Gazetecilerin önünde "Hükümet olarak Abhazya'ya doðrudan seyahat özgürlüðünü desteklediklerini" ifade ederek bu konuda Dýþiþleri Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Sayýn Ünal Çeviköz ile görüþmemizi tavsiye etti.
6- Sayýn Ünal Çeviköz'ü deðiþik zamanlarda ziyaret ederek Türkiye
ile Abhazya arasýndaki doðrudan seyahat imkanlarýný ve sorunlarý
konuþtuk. Bu konuda temel sorunun "Gürcistan'ýn seyahat edecek vatandaþlara ve gemilere müdahalesinin önlenmesi olduðunu" ifade ettik.
7- Son olarak, 09 / 42 sayý, 08.07.2009 tarihli yazýmýzý da Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn BÜLENT ARINÇ'a elden teslim ederek beklentilerimizi yineledik.
Yukarýda detaylarýný verdiðimiz yazýþma ve görüþmelere ilaveten
Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP milletvekilleri tarafýndan verilen
birçok soru önergesine hükümetimizce hiç bir doyurucu cevap verilmediði
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gibi, herhangi bir önleyici tedbir de alýnmamýþtýr. Hükümetimizin bu
sessizliðinden faydalanan Gürcistan, Karadeniz'de uluslararasý sularda
seyreden ticari gemilere el koymak suretiyle fiilen ticaret özgürlüðünü
de ortadan kaldýrmýþtýr. 1995 yýlýndan beri el konulan Türk gemisi ve
balýkçý teknelerinin sayýsý 100ü aþmýþtýr. Son hadiseler artýk Gürcistan'ýn
kural tanýmaz saldýrganlýðýnýn, Türkiye Devletini hiçe saydýðýný göstermek
açýsýndan ibret vericidir. 17 Aðustos 2009 tarihinde Gürcistan hücumbotlarý, M/T Buket gemisine Türkiye sahillerinden 96 mil ötede, Türkiye'nin arama ve kurtarma sorumluluðunun olduðu bölgede el koymuþ,
elektronik aletlerini kapatarak 270 mil uzaktaki Poti limanýna çekmiþlerdir. Son olay ise 19 Aðustos gecesi yaþanmýþtýr. Reha Aldin Gemicilik
Limited Þirketi'ne ait Afro Star isimli Kamboçya bandýralý kuru yük
gemisi Abhazya'nýn Sohum limaný'ndan aldýðý hurda yük ile Hereke
Limaný'na hareket halindeyken yine Sinop açýklarýnda, Gürcistan
hücumbotlarý tarafýndan durdurulmuþ ve 7 mürettebatý ile birlikte
gemiye el konulmuþtur.
El konulan gemiler her ne kadar yabancý ülke bayraðý taþýsa da
bu gemiler Türk firmalarýnýn gemileridir ve mürettebatlarýnýn çoðu da
Türk vatandaþýdýr. Ticaret konusu mallar ise Türkiye'nin ticari mallarýdýr.
Ne acýdýr ki, Gürcistan sadece Türkiye'nin gemilerine saldýrmaya cüret
etmekte, el koyma fiilini de ülkemizin hibe ettiði hücumbotlarla
gerçekleþtirmektedir. El koyma iþlemlerinin gerçekleþtirildiði yerler
Gürcistan'ýn karasularý dýþýnda uluslararasý alanlardadýr. Sonuç olarak
yapýlan eylemler fiilen açýk deniz korsanlýðýdýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin
vatandaþlarý olarak tarihi vatan topraklarýna seyahat özgürlüðümüz
yanýnda ticaret özgürlüðümüz de kýsýtlanmýþ durumdadýr. Türkiye
Somali açýklarýnda açýk deniz korsanlarý ile mücadele etmek için
firkateyn gönderirken kendi sorumluluðundaki denizde yapýlanlara göz
yummaktadýr. Türkiye Kýbrýs Türk Devleti'ne giden bir Türk gemisine
el konulmasý halinde ne yapacak ise, bu fiiller karþýsýnda da kendisinden
ayný tepkiyi vatandaþlar olarak beklemekteyiz. Gürcistan'ýn el koyduðu
Rus gemisine Rusya'nýn gösterdiði tepki ve aldýðý sonuç ile Somali
açýklarýnda kaçýrýlan Sirius Star adlý Suudi Arabistan bandýralý tankerin
Ýngiliz Kaptaný ve Baþmühendisi için Ýngiltere'nin ortaya koyduðu,
Büyük devlet olmanýn gereði tepkileri kendi devletimizden de bekliyoruz.
Türkiye'nin, vatandaþlarýnýn haklarýna sahip çýkacak Güçlü Bölge Devleti
olduðu yolunda hiç bir kuþkumuz yoktur ve bu sorunlarý kolaylýkla
çözeceðine de inancýmýz tamdýr.
Politikalarý gereði Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kýsa süre içinde

Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmayabilir. Ancak bu tanýmama Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn serbest seyahat, yerleþim ve serbest ticaret
haklarýný engellememelidir. Vatandaþlarýnýn bu haklarýný korumak ve
kollamak hükümetlerin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaþlarý
olarak, devletimizden, hükümetimizden açýk beklentilerimiz þunlardýr:
1- Evrensel insan haklarýnýn baþýnda gelen ve anayasamýzca da
güvence altýna alýnmýþ olan seyahat ve yerleþme özgürlüðümüzün
saðlanmasý;
2- Gürcistan'ýn serbest ticaret özgürlüðünü ortadan kaldýran, Türkiye'nin ticari iliþkilerine zarar veren eylemlerine son vermesi için gerekli
giriþimlerin yapýlmasýdýr.
Sayýn Cumhurbaþkaným, Kafkasya bölgesi ile ilgili barýþ ve iþbirliði
çabalarýnýzý yakýndan izlemekteyiz. Kafkasya'da barýþýn saðlanmasý en
büyük arzumuzdur. Ancak, Abhazya konusu bölge barýþýnýn tesisi için
en önemli sorunlarýn baþýndadýr. Gürcistan'ýn tarih boyunca sürdürdüðü
þoven, saldýrgan ve uzlaþmaz yaklaþýmlarýyla barýþ tesis etmenin imkansýz olduðu açýktýr. Türkiye'nin kendi vatandaþlarýna da sahip çýkarak
Abhazya konusunda bazý adýmlar atmasý zamaný gelmiþtir ve geçmektedir.
Yukarýda da izah ettiðimiz þekilde, haklý taleplerimizin gerçekleþmesi
için gerekli giriþimlerin acilen yapýlmasýný bekliyoruz. Bu giriþimlerimizden de sonuç çýkmamasý halinde ulusal ve uluslararasý platformlarda
haklarýmýzý yasal olarak aramaktan baþka çaremiz kalmayacaktýr.
Gerekli giriþimlerin hükümetimizce ve zatýalinizce yapýlacaðý
konusundaki inancýmýzý bir kez daha yineler, bu vesile ile camiamýz
adýna saygýlarýmýzý sunarýz.
Cihan Candemir / Genel Baþkan

Çerkes Ethem için TBMM'ye verilen soru
önergesine Milli Eðitim Bakaný'ndan cevap
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen 22 Haziran 2009
tarihinde TBMM'ye Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nimet Çubukçu
tarafýndan cevaplandýrýlmasý istemiyle Çerkes Ethem'le ilgili verdiði
soru önergesine MEB Bakaný'nýn cevabý ve Onur Öymen'in önerge
hakkýnda Habertürk tv kanalýna verdiði mülakat aþaðýdaki gibidir:
Sunucu- Efendim bazý bir soru önergesiyle tarihi sýfatlarýn, tarih
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kitaplarýndaki sýfatlarýn çýkarýlmasýný istiyorsunuz. Neden böyle bir
þeye ihtiyaç duydunuz?
Onur ÖYMEN- Bazý okul kitaplarýnda, tarih kitaplarýnda ve
basýnda, bazý tarihi olaylar anlatýlýrken tarihte olumsuzlarý ile anýlan
rol insanlardan söz edilirken onlarýn etnik kökeni de sýfatýn baþýnda
zikredilir. Biz bunu yanlýþ olarak görüyoruz. Mesela birçok yerde Ýstanbul'un iþgali sýrasýnda yabancýlarýn talimatýyla hareket ederek çok sayýda devlet görevlisini idama mahkum eden mahkemenin baþkanýna Kürt
Mustafa deniliyor ve Kürt Mustafa Divaný diye geçiyor, sanki Kürtler
bu iþten sorumluymuþ gibi algýlanýyor. Yine Kurtuluþ savaþýnda milli
kuvvetlere karþý gelen, onlarla çarpýþan, sonra Yunanlýlara iltica eden
Ethem ve Reþit kardeþlerin adý ders kitaplarýnda Çerkes Ethem, Çerkes
Reþit olarak geçiyor. Yani Çerkesler ayaklanmýþ gibi algýlanýyor. Halbuki pek çok Çerkes, Çerkeslerin büyük çoðunluðu Kurtuluþ savaþýnda
Atatürk'ün yanýnda yer almýþlar, birlikte çarpýþmýþlar, çok büyük yararlýklar göstermiþlerdir. Onlarýn Çerkes olduðu söylenmiyor da, böyle
karþý tavýr takýnan insanýn isminin baþýna neden Çerkes sýfatý ekleniyor?
Bazý durumlarda Arnavut, Arap sýfatlarý da yine bu þekilde tarihteki
olumsuzluklarý ile anýlan isimlerin baþýnda için kullanýlýyor. Verdiðimiz
soru önergesinde bu kiþilerin isminin önündeki etnik sýfatlarý çýkarýn
dedik. Kitaplarý tarayýn, bunlarý, bu sýfatlarý çýkarýnki o etnik gruba
mensup insanlar üzülmesin, rencide olmasýn.
Verdiðimiz soru önergesine Milli Eðitim Bakanýndan cevap geldi.
Bize mevzuatý anlatýyor. Mevzuatta ders kitaplarý nasýl hazýrlanýyormuþ,
taratýlýyormuþ, nasýl denetleniyormuþ, ýrkçýlýk, din ayrýmý filan gibi unsurlara yer verilmiyormuþ diyor. Ama bu söylediðim, bu toplumlarýn
nasýl rencide edildiði gerçeðini ortadan kaldýrmýyor. Mesela Lise 3. sýnýf için hazýrlanan Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük kitabýnýn 114. sayfasýnda bunu görüyorsunuz. Yani orada iþte Çerkes Ethem'den bahsediliyor,
isminin önünde etnik sýfatý var, konunun içeriðinde ise olumsuz rolde
anlatýlýyor.
Biz diyoruz ki, bu isimlerin baþýndan etnik sýfatýný kaldýrýn. Yine
tarihte yararlýlýklar göstermiþ bir çok insan var. Mesela Rauf Orbay
da Çerkes. Ama hiçbir kitapta Çerkes Rauf diye geçmiyor. Yani olumlu
bir rol oynayýnca onun etnik sýfatýný söylemiyorsunuz, olumsuz rol oynayanlar için bazen böyle þeyler yapýyorsunuz. Ýþte bunlarý düzeltin diyoruz.
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Ama maalesef bu iktidar Biz zaten hepsini yapýyoruz, siz boþuna

bunu yazmýþsýnýz bu soru önergesini der gibi. Halbuki bizim söylediklerimiz gerçeklerin ta kendisi. Ve biraz önce verdiðim örnekteki gibi
kitaplarda böyle yazýyor. Diyelim ki muhalefet bir tarihte iktidarken
bir yanlýþlýk yaptý. Bunu düzeltmek sizin göreviniz deðil mi? Yani onu
bahane göstererek siz bugün yapýlan bir yanlýþý savunabilir misiniz?

Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan KAFFED'e cevap
Gürcistan'ýn son dönemde Karadeniz'de Abhazya'ya giden gemilere
el koyarak, korsanlýk yapmasý sebebiyle Federasyonumuz konuyla ilgili
Cumhurbaþkanýna, Baþbakan'a, Dýþiþleri Bakaný'na ve Ulaþtýrma Bakaný'na birer yazý göndermiþti. 7 Eylül 2009 tarihinde gönderdiðimiz bu
yazýya, 30 Eylül 2009da Dýþiþleri Bakanlýðýndan gelen yanýt þöyledir:
T.C. DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI
Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdür Yardýmcýlýðý (KOAY)
Kime: Sayýn Cihan Candemir Kimden: KOAY
"Dilekçe Hakký" kapsamýndaki 7 Eylül 2009 tarihli ve 256761
sayýlý baþvurunuzun yanýtý iliþikte sunulmaktadýr.
Bu vesileyle iyi dileklerimi sunarým.
Fýrat SUNEL / Kafkasya Dairesi Baþkaný
KOAY-I
KAF-FED Genel Baþkaný Cihan Candemir'in "Dilekçe Hakký" kapsamýnda 7 Eylül 2009 tarihli ve 256761 sayýlý baþvurusuna istinaden
Karadeniz'deki ticari gemilerimiz ve balýkçýlarýmýzýn yaþadýklarý sorunlar,
Tiflis Büyükelçiliðimiz ve Batum Baþkonsolosluðumuz tarafýndan Gürcü
makamlarý nezdinde yakýndan takip edilmekledir.
Konu, Sayýn Bakanýmýzýn 7-8 Eylül 2009 tarihli Gürcistan ziyaretlerinde de kapsamlý bir þekilde deðerlendirilmiþ ve ileride bu tür olaylarýn
tekrarlanmamasý için alýnabilecek tedbirler üzerinde durulmuþtur.
Öte yandan, bildiðiniz üzere Trabzon-Sohum arasýnda gemi seferleri
baþlatýlmasý, Abhazya ihtilafýnýn çözümü yönünde Türkiye'nin gündeme
getirdiði "güven arttýrýcý önlemler" arasýnda yer almakla birlikte, Aðustos
2008 sonrasýnda bölgede yaþanan geliþmeler üzerine hayata geçirilmesi
henüz mümkün olmamýþtýr.
Abhaz kökenli vatandaþlarýmýzýn akrabalýk iliþkileri içerisinde
olduklarý Abhazya'ya güvenli bir þekilde seyahatlerinin saðlanmasý
konusu tarafýmýzdan izlenmeye devam edilmektedir.
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