Abhazya ve G. Osetya'nýn
tanýnmasýna yönelik etkinlikler
Ortak Deklarasyon
Kaf Fed'in 9 Mart 2008 tarihli Baþkanlar Kurulu'nda, tüm üye
derneklerimizin ortak imzasý ile yayýnladýðý deklarasyon þöyledir:
Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu uluslararasý toplumdan
Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýný isteyen karar tasarýsýný 7 Mart
2008 Cuma günü onaylamýþtýr. BM, AB, AGÝT ve tüm dünya devletlerine
seslenen Abhazya Parlamentosu, Abhazya'nýn devlet olmanýn tüm
gereklerini taþýdýðýný ve tanýnmayý hak ettiðini vurgulamýþtýr.
Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýndan sonra bölgede pek çok yeni
baðýmsýz devlet oluþmuþtur. Bu süreçte Gürcistan da SSCB'den ayrýlmýþ
ve Þubat 1992'de alýnan bir karar ile yeni devletin yasal altyapýsýný
"1921 tarihli Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Anayasasý" oluþturmuþtur. Bu geliþme üzerine Abhazya Parlamentosu, "Abhazya topraklarýnda 1925 Abhazya Anayasasý'ný geçerli sayan" bir karar almýþ ve
Gürcistan'a, karþýlýklý devletlerarasý iliþkilerin belirlenmesi için görüþme
çaðrýsýnda bulunmuþtur.
Darbe ile yönetime gelmiþ olan Gürcistan Askeri Konseyi bu çaðrýya
Abhazya'yý iþgal ile karþýlýk vermiþ, Abhazya'nýn tarihsel ve kültürel
varlýðýný yok etmeye yönelik acýmasýz bir imha politikasý izlemiþtir.
Abhazya 1992-1993 yýllarýnda devam eden ve binlerce insanýn hayatýný
kaybetmesine yol açan Kurtuluþ Savaþý ile iþgalci güçleri ülkesinden
çýkarmýþ, baðýmsýz devlet organlarýný oluþturmaya baþlamýþtýr.
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Gerek 1992-1993'deki iþgal ve savaþ, gerekse savaþtan sonra
Gürcistan yönetimlerinin izlediði saldýrgan üslup ve politikalar, Abhazya
halkýnýn güvenliðinin ancak tam baðýmsýzlýk ile korunabileceðini
göstermiþtir. Abhazya'nýn baðýmsýzlýðý, uluslararasý hukuk açýsýndan
da meþru ve doðrudur, çünkü Abhazya Montevideo Konvansiyonu'nda

tanýmlanan "devlet olma" koþullarýnýn tamamýný saðlamaktadýr: Ayný
durum kardeþ halkýmýz Güney Osetya için de geçerlidir.
Uluslararasý hukuk açýsýndan baðýmsýz devlet olarak tanýnma
koþullarýný Abhazya ve Güney Osetya Kosova'dan daha fazla
saðlamaktadýr. Örneðin Kosova'da baðýmsýzlýktan önce BM ve AB
kurumlarý bazý devlet organlarýnýn görevlerini yerine getirirken Ahazya
ve Güney Osetya'da baðýmsýz devletin tüm devlet organlarý kurulmuþ
olup, savaþ tehdidi, baský ve ambargoya raðmen demokratik iþleyiþ
korunup geliþtirilmiþtir.
Hatta Gürcistan'ýn ilk iki devlet baþkaný da darbeler ile görevlerinden
uzaklaþtýrýldýðý halde, Abhazya ve Güney Osetya, baðýmsýzlýklarýný ilan
ettikleri günden itibaren düzenli ve demokratik kurallara uygun bir
þekilde devlet baþkanlýðý ve yasama organlarý seçimlerini
gerçekleþtirmektedir.
Abhazya Cumhuriyeti baðýmsýzlýðýný ilan ettikten sonra Türkiye'de
yaþayan Abhaz ve diðer Kuzey Kafkasya kökenli vatandaþlarýmýz,
Abhazya'daki akrabalarý ile iliþkilerini geliþtirmeye baþlamýþ, pek çok
vatandaþýmýz Abhazya'ya yerleþmiþ, Abhazya'dan da pek çok kiþi evlilik
yoluyla yeni akrabalýklar kurarak Türkiye'ye yerleþmiþtir. Türkiye ve
Abhazya arasýnda iþbirliði ve dostluðun güçlendirilmesine yönelik bu
geliþme, maalesef Abhazya'ya yönelik uygulanan haksýz ve acýmasýz
ambargo sonucu engellenmiþtir.
Ambargo ile Trabzon-Sohum arasýndaki gemi seferleri kaldýrýlmýþ,
Abhazya sadece Rusya Federasyonu üzerinden dünyaya açýlabilir hale
getirilmiþtir. Bu durum hem Abhazya halkýný maðdur durumda býrakmýþ,
hem de Abhazya ve Türkiye'de yaþayan insanlarýn arasýndaki iliþkileri
kopararak büyük acýlara yol açmýþtýr.
6 Mart 2008 tarihinde Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklama ile 19 Ocak 1996'da Baðýmsýz Devletler Topluluðu tarafýndan
Abhazya'ya yönelik alýnan ambargo kararýnýn, deðiþen koþullar gereði
artýk Rusya Federasyonu'nu baðlamadýðý ve Abhazya'ya yönelik tüm
ticari, ekonomik, mali ve ulaþým kýsýtlarýnýn kaldýrýldýðý belirtilerek,
diðer BDT ülkelerine de bu karar doðrultusunda davranmalarý çaðrýsýnda
bulunulmuþtur.
Abhazya Parlamentosu'nun 7 Mart 2008 Cuma günü yaptýðý çaðrý,
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yeni bir dönemin baþlamasý için çok önemli bir fýrsat sunmaktadýr.
Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalýlar adýna, Türkiye'nin her bölgesinde
örgütlü 56 üye Kafkas derneðinin üst kuruluþu, Kafkas Dernekleri
Federasyonu olarak;
1-Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu çaðrýyý deðerlendirmesini
ve Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan
tanýnmasýný;
2-Abhazya'ya yönelik haksýz ambargonun derhal kaldýrýlmasýný,
Ýstanbul ve Trabzon'dan Sohum'a karþýlýklý uçak ve gemi seferlerinin
baþlatýlmasýný istiyoruz.
Biliyoruz ki; Türkiye ile Abhazya iliþkilerinin geliþtirilmesine
yönelik adýmlar, hem iki ülkede yaþayan insanlarýmýz arasýnda daha
yakýn ve güçlü iliþkilerin kurulmasýný saðlayacak, hem de Türkiye
açýsýndan da hayati önemde olan bölgesel istikrar ve barýþýn
geliþtirilmesine katkýda bulunacaktýr.
KAFKAS DERNEKLERÝ FEDERASYONU

Çerkeslerden Gürcistan'a
"Savaþý kýþkýrtma" uyarýsý!..

Ankara ve Ýstanbul'da Gürcistan Büyükelçiliði ve konsolosluðu
önünde toplanan Çerkesler, Abhazya ve G. Osetya bölgesinde son günlerde artan çatýþmalar ve gerilim üzerine Gürcistan'ý uyardýlar.
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Son günlerde Gürcistan yönetiminin Abhazya'ya karþý savaþ tehditlerini artýrmasý ve sýnýra askeri birlikler sevketmesi ve bölgede yeniden
savaþ riski yaratmasý, Türkiye'de yaþayan Abhaz, Adýge ve diðer Çerkes
halklarýný da tedirgin etti. Ankara ve Ýstanbul'da toplanan bir grup
Çerkes Gürcistan elçiliði ve konsolosluðu önünde Gürcistan'a "savaþ

kýþkýrtýcýlýðý yapma" uyarýsýnda bulundu. "Abhazya'nýn Dostlarý" giriþimi
15 Mayýs Perþembe günü Gürcistan'ýn Ýstanbul Konsolosluðu önünde
bir basýn açýklamasý yaparak barýþ çaðrýsýnda bulundu. Saat 11:00'de
toplanan kalabalýk Gürcistan yönetiminden Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný
tanýmasýný ve Abhazya ile iyi komþuluk iliþkisi içinde bulunmasýný istedi.
Yapýlan basýn açýklamasýnda özetle, "14 Aðustos 1992'de Gürcistan,
Abhazya'yý iþgal giriþiminde bulunmuþ ve baþarýlý olamamýþtýr. Bu savaþ
hem Abhazya hem de Gürcistan halkýna büyük acýlar yaþatmýþtýr. Abhazya, 30 Eylül 1993'den bu yana baðýmsýz bir ülkedir. Ve bu baðýmsýzlýk,
Abhazya halký ile ona destek veren kardeþ Kuzey Kafkasya halklarý ve
diasporada yaþayan milyonlarca Abhaz, Adýge ve diðer Çerkes halklarý
tarafýndan korunmakta ve savunulmaktadýr" denildi.
Gürcistan'ýn Abhazya'ya karþý yeni bir silahlý müdahale giriþiminin,
bölgeyi, 1992'de olduðundan daha büyük bir savaþa ve ateþe sürükleyeceðine dikkat çekilen açýklamada, "Gürcistan Yönetimi, Abhazya'nýn
tarihi, siyasi ve hukuki haklarýný gaspetme sevdasýndan ve bölgeyi
yeniden çatýþmaya sürükleyecek maceralardan vazgeçmelidir. Abhazya
Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýn saygý göstermeli ve ne pahasýna olursa
olsun bu baðýmsýzlýðýn savunulacaðýný bilmelidir" ifadelerine yer verildi.
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Ýstanbul ve çevre illerdeki Kafkas dernekleri ve sivil insiyatif gruplarýnýn yöneticileri ile birlikte 200 kadar katýlýmcýnýn Abhazya bayraklarý
açarak, pankart ve dövizlerle ve sloganlarla eþlik ettiði basýn açýklamasýnda, Abhazya'nýn 5.000 yýllýk bir kültürün, 1.500 yýllýk bir devletin
ve 90 yýllýk bir cumhuriyetin mirasý ve devamý olduðu vurgulandý ve
þöyle denildi:
"Tarih boyunca savaþlara, soykýrýmlara ve sürgünlere sahne olan
Kuzey Kafkasya artýk barýþ ve istikrar bölgesi olmalýdýr. Gürcistan yönetimi savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapmak yerine, gücünü ve kaynaklarýný halkýnýn refahý ve geliþimi için kullanmalýdýr. Gürcistan halkýnýn barýþ ve
refah istediðine, Abhazya halký ve devleti ile dost, komþu iki ülke olarak
yanyana yaþamak arzusunda olduðuna inanýyoruz. Bu inançla bugünkü
Gürcistan yönetimine sesleniyoruz: Tarihten ders al, yüzünü savaþa deðil barýþa çevir."
Gürcistan'ýn saldýrgan tutumu Ýstanbul'dan sonra Ankara'da da
protesto edildi.
Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýný isteyen ve Gürcistan'ýn
saldýrgan tutumundan vazgeçmesini isteyen Abhazya'nýn Dostlarý ve
Ankara Kafkas Derneði üyesi Çerkeslerden oluþan bir grup, Ankara'daki
Gürcistan Büyükelçiliði önünde toplanarak bir protesto eylemi
gerçekleþtirdi.
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Ayný zamanda Çerkeslerin anavatanlarýndan sürülmelerinin
yýldönümü olan bugün (21 Mayýs 2008) saat 12.30'da gerçekleþtirilen
eyleme, çoðunluðu gençlerden oluþan ve Ankara'da yaþayan 200'ün
üzerinde Çerkes katýldý. Toplu halde Gürcistan Büyükelçiliði'ne
gittiklerinde polis barikatý ile karþýlaþan Çerkesler, ellerindeki Abhazya
Cumhuriyeti bayraklarý ve Rusça, Abhazca, Türkçe ve Ýngilizce yazýlý
dövizler eþliðinde "Gürcistan elini Abhazya'dan çek", "Baðýmsýz Abhazya
yalnýz deðilsin", "Kahrolsun Gürcistan emperyalizmi" þeklinde sloganlar
atarak barikatýn olduðu yere kadar yürüdüler. Bir süre daha burada
slogan atmaya devam eden grup, daha sonra basýna hitaben hazýrladýklarý
bildiriyi okudular. Grup sözcüsü Cumhur Bal'ýn okuduðu bildiride, 1500
yýllýk bir devletin ve 90 yýllýk bir cumhuriyetin devamý olan Abhazya'nýn,
1992'de Gürcistan ile yaptýðý savaþý kazanarak 30 Eylül 1993 tarihinde
fiilen baðýmsýzlýðýný elde ettiði vurgulanarak, ancak son günlerde
Gürcistan yönetiminin Abhazya'ya karþý askeri müdahale tehditlerini
artýrmasýnýn ve sýnýra askeri birlikler sevk etmesinin, bölgede yeniden

savaþ riski yarattýðý söylendi. Bildirinin sonunda ise Gürcistan'a "Tarihten
ders al, yüzünü savaþa deðil barýþa çevir" denildi.
Bildiriden sonra hep birlikte Destek Andý'ný okuyan Çerkesler,
"Abhazya yalnýz deðildir, tüm Çerkesler sonuna kadar baðýmsýz
Abhazya'nýn yanýndayýz. Tüm dünya ülkelerini Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný
tanýmaya çaðýrýyoruz" dediler.
Protesto eyleminin sonunda, orada bulunan basýna ve güvenlik
güçlerine teþekkür eden grup, yine sloganlar eþliðinde daðýldýlar

Korkulan oldu
Gürcistan tanklarý G. Osetya'da!..

Korkulan oldu ve Gürcistan Güney Osetya'ya girerek, emperyalist
emellerini gerçekleþtirmek istedi. Sinval'i iþgal eden ve 2 bin sivili
katleden Gürcistan kuvvetleri, destek harekatý yapan Rus silahlý kuvvetleriyle karþý karþýya geldi.
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(2008 Ocak ayýndan baþlayarak, aþama aþama savaþa nasýl gelindiðini,
savaþ sonrasý durumu, uzman yorumlarýyla birlikte, Nart Dergisinin 62. sayýsý
ile birlikte verdiðimiz Abhazya ve Güney Osetya isimli özel ekte bulabilirsiniz.)

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, krizin baþladýðý günden
itibaren yayýnladýðýmýz bildiriler ve eylemler ile bu anlamsýz savaþý
baþlatan Gürcistan yönetimini ve Devlet Baþkaný Saakaþvili'yi kýnadýk.
Kendisini sonu Gürcü halkýnýn hüsraný ile bitecek bir maceradan
vazgeçmesi, barýþçý davranmasý yönünde uyardýk.
Gelinen noktada ayný dileklerimizi tekrarlýyoruz ve bu krizden
ders alýndýðýný umarak, Saakaþvili'nin yanlýþ kararlarý sonucu aðýr
bedeller ödeyen bölge halklarýnýn, artýk barýþ içinde yaþamasý temennimizi
tekrarlýyoruz.

Kafkasya, Savaþ ve Diaspora
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8 Aðustos'ta Gürcistan Kuzey Osetya'ya iþgal amacýyla girdi. Savaþ
Rusya'nýn savaþa müdahil olmasýna kadar devam etti. Bu süreçte daha
öncesinde de olduðu gibi Federasyonumuz hýzlý bir çalýþma temposuna
girdi.
Türkiye'de yeterince kamuoyu oluþturulamamýþ olmasý nedeniyle
sýk sýk televizyon programlarýna, gazetelere, radyolara demeçler verdi.
Bu haksýz savaþýn bir an önce durdurulmasý, Abhazya ve Osetya'nýn
baðýmsýzlýðýnýn Türkiye ve tüm dünya ülkeleri tarafýndan tanýmasý için
birçok çalýþma yaptý.
Canlý yayýnlarla, telefon baðlantýlarýyla televizyon programlarýna
katýldý, gazete ve dergilere röportajlar, demeçler verdi.
Oldukça yoðun bir çalýþma temposu içinde geçen bu dönemde
katýldýðýmýz bazý televizyon programlarý aþaðýdaki gibidir:
-Show Tv-Siyaset Meydaný (Cihan Candemir - Kaffed Genel Baþkaný)
-Kanal B - Haber Saati (Cumhur Bal -Kaffed Genel Koordinatörü,
Hasan Selim Özerten-USAK)
-Habertürk- Parantez Programý (Cihan Candemir- Kaffed Genel
Baþkaný, Hasan Kanbolat -ASAM)
-Ata Tv - Siyaset Ekseni (Cumhur Bal -Kaffed Genel Koordinatörü,
Cem Oðuz -Bilkent Üniversitesi)
-ART televizyonu-Gündeme Dair (Cumhur Bal -Kaffed Genel
Koordinatörü)
-ATA Tv - Kafkaslarýn Bitmeyen Savaþý (Cihan Candemir -Kaffed
Genel Baþkaný, Hasan Ali Karasar -Bilkent Üniversitesi).
Savaþýn durdurulmasýnýn ardýndan bilanço aðýrdý. Bir çok can
kaybý, yýkýlan bombalanan Sinval, evinden yurdundan olmuþ, yardým
bekleyen binlerce insan
Ve çok daha önceden tanýnmayý hak etmiþ,
yeterli kamuoyu oluþturu-labilmesi için diasporadan da destek isteyen
iki ülke, Abhazya ve Güney Osetya
Federasyonumuz savaþ sýrasýnda olduðu gibi, sonrasýnda da
çalýþmalarýna devam etti. Basýn bildirileri, yetkili mercilerle yapýlan
görüþmeler, kamuoyu açýklamalarý ve onlarca yazýþmayla burada da
bir enformasyon savaþý devam ediyordu adeta.
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Gürcistan'ýn G. Osetya'yý iþgali üzerine
hazýrlanan basýn bildirisi
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KAFFED'in tüm basýn yayýn ve uluslararasý kuruluþlara göndermiþ
olduðu "Gürcistan'ýn Güney Osetya'yý Ýþgali" konulu bildirisi:
Deðerli Basýn Mensuplarý ve Türkiye Kamuoyuna duyurulur!
Oset halký binlerce yýldan beri kendi topraklarýnda yaþýyor.
Ýddia edildiði gibi baþka bir ülkenin topraklarýnda deðil!
Kýsaca tarihi geçmiþe bakacak olursak þunlarý görüyoruz:
-1917 Ekim Devrimi'nden sonra SSCB oluþturulurken, Osetya bir
bütün olarak, Abhazya ise egemen bir devlet olarak bu oluþumda yer
almýþtýr.
- Stalin'in iktidara geliþi ile bu coðrafyadaki sorunlar da baþlamýþtýr.
Günümüzde halen devam etmektedir.
- Gürcü kökenli Stalin, Gürcistan'ýn topraklarýný geniþletmek amacýyla önce Osetya'yý, Güney ve Kuzey olarak ikiye bölmüþ ve Güney
Osetya'yý Gürcistan topraklarýna katmýþtýr.
- Bu da yetmemiþ, yüzyýllardýr baðýmsýz bir devlet olan Abhazya'yý
da, egemenliðini kaldýrarak özerk cumhuriyet statüsüyle Gürcistan'a
baðlamýþtýr.
Gürcistan yönetimi, SSCB'nin 1990 yýlýnda daðýlmasýna kadar
geçen süreçte Oset ve Abhaz halklarýný yok etmek için, acýmasýz bir
asimilasyon politikasý uygulamýþtýr.
SSCB'nin daðýlmasýný takiben Gürcistan parlamentosu, SSCB
öncesi Gürcistan Anayasasý'na dönme kararý alarak, baðýmsýzlýðýný ilk
ilan eden devlet olmuþtur. Gürcistan'ýn dönmeyi tercih ettiði bu eski
anayasa, Gürcistan topraklarýna Stalin'in sonradan kattýðý Abhazya ve
Güney Osetya'yý kapsamýyor, dolayýsýyla Gürcistan'ýn baðýmsýzlýk kararý
onlarý baðlamýyordu. Bunun üzerine Abhazya parlamentosu da Gürcistan
gibi yaparak, SSCB öncesindeki kendi anayasasýna dönme kararý aldý
ve baðýmsýzlýðýný ilan etti. Güney Osetya ise referandum yaparak,
halkýnýn güçlü iradesiyle baðýmsýzlýk kararý aldý.
Stalin'in hediyesi olan bu iki bölgenin kendi kaderlerini tayin etme
hakkýný, Gürcistan gibi baðýmsýzlýktan yana kullanmasýný sindiremeyen

Þevardnadze yönetimi, 1991 yýlýnda Güney Osetya, 1992 yýlýnda da
Abhazya topraklarýný iþgal etti. 10 binin üzerinde insanýn hayatýný kaybettiði bu iþgaller, Kuzey Kafkasya ve diasporalardaki tüm Çerkeslerin
yoðun desteði sonucu, Gürcistan'ýn hezimeti ile son buldu.
Savaþarak, kan dökerek sorunlarýn çözülemeyeceðini hala anlamayan, geçmiþten ders almayan, Amerika'nýn okutup, yetiþtirip, bir gül
devrimi ile iktidara getirdiði Gürcü lider Saakaþvili, koltuðuna oturduðu
ilk günden baþlayarak, her gün yaptýðý savaþ çýðýrtkanlýðýný, önceki
gece Güney Osetya'ya girerek hayata geçirmiþ oldu.
Maalesef bu iþgal ayný zamanda tüm Kafkasya'yý, hatta dünyayý
da sonu belli olmayan bir kaosun ve savaþýn içine çekmiþtir. Sonuç
olarak;
Þu anda Güney Osetya Gürcistan yönetiminin iþgali altýndadýr.
Bebekler öldürülmekte, anneler, babalar, yaþlýlar, masum sivil halk,
Gürcistan yönetimi tarafýndan bilinçli bir þekilde linç edilmektedir.
Dünyanýn gözü önünde bir halk yok edilmektedir, etnik temizlik
yapýlmaktadýr.
Gürcistan'ýn Güney Osetya'yý iþgali, Türkiye diasporasýnda yaþayan
milyonlarca Çerkes kökenli insanýmýzý, en az orada, sýcak savaþýn içinde
olan soydaþlarýmýz kadar etkilemiþ, yaralamýþtýr.
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, Türkiye Çerkes diasporasý
adýna diyoruz ki;
- Güney Osetya ve Abhazya, ayrýlýkçý bölgeler deðil, baðýmsýz birer
cumhuriyettir,
- Dünyadaki tüm iþgaller gibi, bu iþgal de kabul edilemez,
- Halklarýn kendi iradeleri ile aldýklarý baðýmsýzlýk kararlarý,
savaþla yok edilemez,
- Yaþadýðýmýz ülke Türkiye tarafýndan bizlerden toplanan vergilerle
eðitilen ve eline teçhizatý verilen Gürcistan ordusunun silahý, þimdi
kendi vatandaþý olan Çerkeslerin oradaki kardeþlerine yönelmiþtir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin en kýsa zamanda bu hatasýný telafi etmesini,
Gürcistan'a bu defa savaþ deðil, barýþ eðitimi vererek, Güney Osetya'dan
çekilmesi yönünde ikna etmesini bekliyoruz.
- Tüm uluslararasý demokrasi ve insan haklarý kuruluþlarýný, acilen
bu vahþete son vermek üzere göreve çaðýrýyoruz.
- Dünya ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan Kosova'nýn
baðýmsýzlýðýnýn kabulüne gösterilen duyarlýlýðýn, Güney Osetya ve Abhaz-
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ya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý için de gösterilmesini talep ediyoruz.
Kafkas Dernekleri Federasyonu ve baðlý 56 dernek, tüm gücüyle
Güney Oset ve Abhaz halkýnýn yanýndadýr.
Nereden gelirse gelsin, onlarýn baðýmsýzlýðýna yönelik her türlü
tehdide karþý Türkiye'de, Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerimizde ve
diðer ülkelerde yaþayan tüm Çerkeslerle birlikte, sonuna kadar tek
bilek, tek yürek olarak Güney Osetya ve Abhazya halkýyla birlikte
hareket edeceðimizi bildiririz.
Yaþasýn Güney Osetya ve Abhazya'nýn baðýmsýzlýðý!..

Rusya Büyükelçiliði'nde taziye defteri açýldý
Güney Osetya'da meydana gelen trajedi üzerine Ankara'daki Rusya
Büyükelçiliði bir taziye defteri açtý.
Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Baþkanýmýz Cihan Candemir
ve Baþkan Yardýmcýmýz Erol Taymaz da Federasyonumuz adýna taziye
defterine üzüntülerini bildiren mesajlarýný yazarak imzaladýlar.

Emperyalist Gürcistan yönetimini kýnadýk
Çerkesler Ankara ve Ýstanbul'da eþ zamanlý olarak yaptýklarý
protesto gösterisinde, bir gecede 2 bin masum sivili öldüren Gürcistan
yönetimini kýnadýlar. Türkiye'yi ve ABD'yi de, Gürcistan'a askeri yardým
yaparak savaþa özendirdikleri gerekçesiyle eleþtirdiler.
Ankara ve Ýstanbul'da 13 Aðustos 2008 Çarþamba günü eþ zamanlý
olarak yapýlan gösterilere, Türkiye'nin çeþitli yerlerinden gelen yüzlerce
Çerkes katýldý. Ankara'da Gürcistan Büyükelçiliði önünde toplanan
Çerkesler, Devlet Baþkaný Saakaþvili'nin bir soykýrým suçu iþlediðini
haykýrarak Gürcistan yönetimini kýnadýlar.
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Ankara Kafkas Derneði tarafýndan organize edilen protesto
eyleminde, saat 12.30 sýralarýnda Gürcistan Büyükelçiliði önünde
toplanan kalabalýk, ellerinde çoðunluðu Güney Osetya bayraklarý olmak
üzere Abhazya bayraklarý da açarak sloganlar attýlar. Elçiliðe oldukça
mesafeli bir barikat ile karþýlanan topluluðun temsilcileri, orada bulunan
emniyet yetkilileri ile barikatýn geriye çekilmesi için konuþurlarken

kalabalýkta gergin anlar yaþandý. Tepkiler üzerine anlaþma saðlanarak
elçilik kapýsýna yakýn bir noktaya kadar izin verildi. Kollarýnda siyah
kurdeleler baðlayan katýlýmcýlar, önce Güney Osetya'da iki günde
katledilen 2 bin kiþi ve ayný günlerde Türkiye'de öldürülen 9 asker için
1 dakikalýk saygý duruþu yaptýlar. Ardýndan atýlan "Baðýmsýz Osetya,
baðýmsýz Abhazya", "Gürcistan Osetya'dan elini çek", "Savaþsýz Kafkasya",
"Kahrolsun Gürcistan emperyalizmi", "Kahrolsun ABD ve iþbirlikçileri",
"Amerika elini Kafkasya'dan çek" þeklindeki sloganlardan sonra,
hazýrlanan basýn bildirisi okundu.
Her savaþta olduðu gibi, bu savaþta da kaybedenin siviller olduðuna
vurgu yapýlan bildiride, Gürcistan yönetiminin tam anlamýyla bir
soykýrým yaptýðýna dikkat çekildi ve bundan en çok zarar gören halklarýn
Osetler ve Gürcüler olduðu söylendi. Bildiride ayrýca, savaþ suçlusu
olan, katliam sanýðý Saakaþvili'nin bunlarýn hesabýný vermesi gerektiði
belirtilerek ve dünya ülkelerinin Kosova'nýn tanýnmasýna gösterdiði
hassasiyeti Abhazya ve Güney Osetya'ya da göstermesi istendi. 15 yýldýr
baðýmsýz olan Güney Osetya ve Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn artýk
tanýnmasý isteði ve barýþ çaðrýlarýyla bitirilen bildiride, ayrýca Türkiye'nin
tutumu da eleþtirilerek "Türkiye katliam sabýkalýsý Gürcistan'a silah ve
para yardýmý yapmasýn. Vergilerimizle alýnan silahlar kardeþlerimizi
öldürmesin. Türkiye için öldük ve ölmeye de devam ederiz. Ancak
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Türkiye kurþunlarýyla ölmek istemiyoruz" denildi.
Basýn bildirisinin okunmasýndan sonra, protesto alkýþlarý ve
sloganlar eþliðinde elçilik önüne siyah çelenk býrakýldý. Ayrýlmadan
önce pankartlardan birinde yer alan, Saakaþvili'nin Hitler'e benzetildiði
bir poster yakýldý ve kalabalýk yine sloganlar atarak araçlarýna binerek
daðýldý.
Ýstanbul'da Gürcistan konsolosluðu önünde yapýlan protesto gösterisi
de benzer þekilde gerçekleþti. Güney Osetya'da yaþanlar nedeniyle
konsolosluk önünde toplanan, Ýstanbul ve çevre illerden gelen çok sayýda
Çerkes Gürcistan Lideri Þaakaþvili'yi protesto etti.

Rusya Federasyonu Abhazya ve
G. Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýdý
Rusya Federasyonu Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný
tanýdýðýný dünyaya duyurdu.
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Yýllardýr baðýmsýz olduðu halde dünyanýn görmezden geldiði ve
de facto olarak, tüm sýkýntýlara raðmen baðýmsýz yaþamýna devam eden
Abhazya ve Güney Osetya'nýn kaderinin artýk deðiþeceðini umuyoruz.

Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev'in, 28
Aðustos 2008 Perþembe günü yaptýðý açýklama ile Abhazya ve Güney
Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýdýðýný dünyaya duyurmasýnýn ardýndan,
özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'den tepkiler yaðmaya baþladý...
Her iki vatanýmýza da kutlu olsun.
Kutlu olsun dünyanýn dört bir yanýna daðýlmýþ olarak yaþayan
Çerkes halklarýna... Baþta Türkiye Cumhuriyetimiz olmak üzere,
Çerkeslerin yaþadýðý diðer ülkelerin de Abhazya'nýn ve G.Osetya'nýn
baðýmsýzlýklarýný tanýmasýný bekliyoruz...
KAFKAS DERNEKLERÝ FEDERASYONU

Kaf Fed'den Kýzýlay'a mektup
Kýzýlay yardýmlarý, savaþ maðdurlarýna eþit ve adil þekilde
yapýlmalýdýr...
Türkiye Cumhuriyeti Kýzýlay Genel Müdürlüðü'ne, ANKARA
Bilgi:
1- T.C. Cumhurbaþkanlýðý Makamýna,
2- T.C. Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna,
3- T.C. Baþbakanlýk Makamýna,
4- T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý Makamýna.
Bilindiði üzere, 8 Aðustos 2008 günü Gürcü askeri güçleri Güney
Osetya'nýn baþkenti Sinval'e girerek þehri bombalamýþ ve binlerce insanýn
ölümüne, en az 30 bin kiþinin de baþka bölgelere kaçmasýna neden
olmuþtur. Bu olayýn ardýndan, Rusya Federasyonu askeri kuvvetleri
olaya müdahale etmiþtir. Bu savaþýn nedeni ne olursa olsun, suçlu taraf
kim olursa olsun, sonuçta birbiriyle fazla sorunu olmayan masum
sivillerin zarar gördüðü açýktýr.
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, Oset ve Abhaz
kardeþlerimizin davalarýnda haklý olduklarýna yürekten inanmakla
birlikte, bu insanlýk dramýnýn en çok masum sivillere zarar verdiðini

57

biliyor ve savaþta maðdur olan tüm insanlara Gürcü, Oset ayýrýmý
gözetilmeden yardým edilmesi gerektiðine inanýyor uz.
Kýzýlay olarak, bölgeye ciddi yardým gönderil-diðini bilmekteyiz
ve Türkiye'nin bölgeye gösterdiði þefkati takdirle izlemekteyiz.
Ancak bir hususa dikkatinizi çekmekte yarar görüyoruz; edindiðimiz
bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Kýzýlay'ýnýn gönderdiði tüm yardým,
Gürcistan üzerinden gönderilmektedir. Bu yardýmlar sadece Gürcü
halka daðýtýlmakta ve savaþýn esas maðduru olan Güney Osetya'ya
ulaþmamaktadýr. Güney Oset halkýnýn yaralarýný sarmak üzere, bölgedeki
tüm kardeþ halklar ve Cumhuriyetler seferber olmuþtur ve Kýzýlay'ýn
göndereceði yardýmlara ihtiyaç olmayacaktýr. Ancak, Türkiye
Cumhuriyeti'nin Güney Osetya bölgesine göndereceði insani yardýmlar
sembolik anlamý çok önemlidir. Çünkü geçmiþte ülkemiz, Gürcistan'a
yaptýðý askeri silah ve eðitim yardýmlarýyla, ne yazýk ki son savaþta
taraf konumuna düþmüþtür. Dolayýsýyla, Türkiye'den bölgeye giden
insani yardýmlarýn eþit ve adil bir þekilde sivil halka ulaþtýrýlmasý önem
kazanmaktadýr.
Diðer taraftan, Baþbakanýmýzýn savaþ sonrasý Rusya Federasyonu
ve Gürcistan'a yaptýðý ziyaretlerde gündeme getirdiði "Kafkasya Paktý"
bir gün hayata geçecek ise, bunun Türkiye'nin tarafsýz ve barýþtan yana
güven verici politikalarý ile mümkün olabileceði açýktýr. Bu çerçevede
Kýzýlay'ýn bölgeye yaptýðý yardýmýn da, eþit ve adil bir þekilde
gerçekleþtirebilmesinin önemi ortadadýr. Mevcut koþullarda Güney
Osetya'ya yapýlacak yardýmýn Gürcistan üzerinden ulaþtýrý-lamayacaðýna,
ancak kuzeyden ve Rusya Federasyonu üzerinden gönderilebileceðine
inanýyor, konuyu gereði için bilgilerinize sunuyoruz.

Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný
Türkiye de tanýsýn!
Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýklarýnýn 26 Aðustos 2008
tarihinde Rusya Federasyonu tarafýndan tanýnmasýnýn ardýndan Federasyonumuzun tüm medya kuruluþlarýna gönderdiði basýn bildirisi þöyledir:
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ABHAZYA VE G. OSETYA CUMHURÝYETLERÝNÝN

BAÐIMSIZLIÐI RUSYA FEDERASYONU TARAFINDAN TANINDI.
BAÞTA TÜRKÝYE OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYA ÜLKELERÝNE
ÇAÐRIMIZDIR! ABHAZYA VE G. OSETYA'YI SÝZ DE TANIYIN
1991-1993 saldýrýlarýndan günümüze kadar Gürcistan yönetimlerinin Abhazya ve Güney Osetya'ya karþý izlemiþ olduðu saldýrgan ve
inkarcý politikalarý sonucu, Abhaz ve Oset halklarý varlýklarýný sürdürebilmelerinin tek koþulunun kendi topraklarýnda baðýmsýzlýk olduðunu
görmüþlerdi. Abhazya ve Güney Osetya'da yapýlan referandumlar sonucu
bu iki ülke baðýmsýzlýklarýný ilan etmiþlerdi.
7 Aðustos 2008 gecesi Gürcistan birliklerinin soykýrým ve imha
amacýyla Güney Osetya'ya saldýrmasý ve baþkent Sinval'i acýmasýzca
bombalamasý, Abhazya ve Güney Osetya için tek çözümün "baðýmsýzlýk"
olduðunu artýk tüm dünyaya göstermiþtir. Rusya Federasyonu Devlet
Baþkaný Medve-dev, Abhazya ve Güney Osetya halklarýnýn ve Rusya
Parlamentosu'nun çaðrýlarýna cevap vererek, 26 Aðustos 2008 günü
Rusya Federas-yonu'nun Abhazya ve Güney Osetya'yý baðýmsýz devlet
olarak tanýdýklarýný ilan etmiþtir. Bu karar ile birlikte Abhazya ve
Güney Osetya'nýn, 15 yýlý aþkýn süredir devam eden fiili baðýmsýzlýðý
artýk hukuken de tanýnmýþ olmaktadýr. Rusya Federasyonu'nu bu tarihi
kararýndan dolayý kutluyor, baþta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere
Kafkasya'da barýþ ve istikrarýn geliþmesini isteyen tüm devletleri Abhazya
ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmaya davet ediyoruz.

Düzce'de kutlama mitingi
Abhazya ve Güney Osetya'nýn Rusya tarafýndan tanýnmasý diasporada
da sevinçle karþýlandý. Düzce'de büyük bir kutlama düzenlendi. Kutlamanýn
ardýndan federasyonumuzun yayýnladýðý kamuoyuna duyuru:
Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýnýn
kutlanmasý Düzce'de gerçekleþtirilmiþtir.
Abhazya'nýn ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýnýn 26 Aðustos 2008
günü Rusya Federasyonu tarafýndan tanýnmasý, toplumumuzda büyük
bir sevinç yaratmýþtýr. Bu sevinçle ilk gün insanlarýmýz hiç bir çaðrý
olmadan derneklerimize koþmuþ, düðünler yaparak, konvoylar oluþturarak
sevinçlerini ifade etmiþlerdir.
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Bu arada Ýstanbul'da Kafkas Abhaz Kültür Derneði'nde toplanan
hemþerilerimiz, Türkiye'nin her tarafýndan gelecek insanlarýmýzla
Düzce'de bir kutlama yapmaya karar vermiþlerdir. Bu karar hiç bir
kurum veya grubun kararý olmamýþ, o gün orada bulunan insanlarýmýzýn
ortak kararý olmuþtur.
Federasyonumuz, hangi kurum olursa olsun ayýrým yapmadan
toplumumuz yararýna olduðuna inandýðý tüm etkinliklere verdiði desteði,
bu kutlama vesilesi ile de ortaya koymuþtur. Yapýlacak etkinliðin
toplumumuzda yaratacaðý coþku ve heyecanýn, bayram heyecaný içinde
oluþacak birlik ve beraberlik anlayýþýnýn, Abhazya ve Güney Osetya'nýn
baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý yolunda Türkiye'ye verilecek mesajlarýn önemi
ve yararlarý gözetilerek, bu etkinliðe destek kararý verilmiþtir.
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Baþlangýçta büyük bir heyecan ile alýnan bu kararýn ve programýn
içi organizasyona kadar olan kýsa süre içinde doldurulmaya çalýþýlmýþtýr.
Bir yandan Düzce'deki arkadaþlarýmýzla temas içinde organizasyonun

içeriði belirlenmeye, diðer yandan tüm kurumlarýmýzýn katýlýmý
saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bu nedenledir ki, ilk gün yayýnlanan duyurularda sonradan zaman
zaman deðiþiklikler olmuþ, birlik ve beraberliðin saðlanacaðý umuduyla
da organizasyon sahibi olarak tüm kurum ve sivil platformlarýn isimleri
konulmuþtur. Kutlama etkinliklerinin oluþturulmasý sýrasýnda gözlenen
farklý bilgilendirmenin nedeni, tüm organizasyon çalýþmalarýnýn,
baðýmsýzlýðýn tanýnmasýndan sonraki 4 günde geliþtirilmiþ olmasýdýr.
4 günlük sürede oluþan geliþmelerden bilgi sahibi olunduðunda, tüm
hemþerilerimizin ortaya çýkan aksaklýklarý anlayýþla ve hoþgörü ile
karþýlayacaðýna inanýyorum.
Daha ilk taslak programlar yayýnlandýðýnda, 28 Aðustos Perþembe
günü, Düzce Valiliði ve Emniyeti'nin bu etkinliði yaptýrmayacaðý bazý
kurum yöneticileri tarafýndan dile getirilmiþ ve etkinlikten vazgeçilmesi
tavsiye edilmiþtir.
Buna karþýn Federasyonumuza baðlý Düzce'deki derneðimiz ve
onlara yardýmcý olan Abhaz kardeþlerimiz, 29 Aðustos Cuma günü
kutlamalar için Valiliðe müracaat etmiþler, Düzce Bayramyeri köyü
alanýnda yapýlacak kutlamalar için izin almýþlardýr. Hatta Emniyet
yetkilileri ile konvoyun gideceði güzergahý bile tespit etmiþlerdir.
Böylece programýn içeriði, katýlýmcý kuruluþlar hariç 29 Aðustos
Cuma akþamý netleþmiþtir. Diðer taraftan, tüm kurumlarýmýzýn geçmiþteki
olaylarý hiç olmaz-sa bir gün de unutarak katýlýmlarý saðlanmaya
çalýþýlmýþtýr. Ne yazýk ki bu konuda baþarýlý olunamamýþtýr.
Böylece tüm kutlama hazýrlýklarý tamamlanmýþken, 30 Aðustos
Cumartesi günü sabah saatlerinde, bu etkinliðe katýlmayacaðýný bildiren
kurumlar bir bildiri yayýnlamýþlar, kendilerine baðlý kiþi ve kurumlara
katýlmamalarý yönünde mesajlar vermiþlerdir. Sonuçta Ýstanbul'da tüm
halkýmýzýn iradesi ile alýndýðýna inandýðýmýz bu etkinlik kararý,
Federasyonumuz ile Abhazya'nýn Dostlarý Platformu'nun omuzlarýnda
ve sorumluluðunda kalmýþtýr. Neticede takdiri toplumumuzun yapacaðýna
inanarak, bu konuyu tartýþma dýþý tutmakta yarar görüyoruz.
Geliþmeler bununla da kalmamýþ, 30 Aðustos 2008 Cumartesi
günü saat 16.00-17.00 civarýnda Düzce'deki Dernek yetkililerimiz
Jandarma Alay Komutanlý-ðý'na çaðrýlarak, bu kutlamalarýn
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yaptýrýlmayacaðý ve yasaklandýðý bildirilmiþtir. Olaylarýn geliþimini ve
bu iptal kararýnýn toplumumuzda yarattýðý hayal kýrýklýðýnýn takdirini
kamuoyumuza býrakýyoruz.
Tatil günü son dakikadaki bu anlamsýz iptal bildiriminin yarattýðý
þaþkýnlýk ve bilgi kargaþasýna raðmen, Federasyona baðlý derneklerimizin
üyesi olsun olmasýn, tüm hemþerilerimiz programlarýný bozmama
kararlarýný kendi iradeleri ile almýþ ve Düzce'ye gitme kararlarýný
uygulamýþlardýr. Ancak çoluk çocuk erken saatlerde yola çýkacak bazý
hemþerilerimiz ve dernek yöneticilerimiz, yolda çýkabilecek tatsýz
olaylara karþý uyarýlmýþ ve bu da doðal olarak katýlýmýn azalmasýna
neden olmuþtur.
Sonuçta, tamamen hemþerilerimizin kendi iradeleriyle Düzce'ye,
geri çevrilecekleri noktaya kadar gitme kararlarý alýnmýþtýr. Federasyon
yöneticileri olarak bizler, bir tatsýzlýk olmamasý için 31 Aðustos sabahý
erkenden Düzce'ye gittik. Konvoylarýn yola çýktýðý ve Düzce'ye geldiði
haber alýndýðýndan Emniyet yetkilileri ile görüþmek üzere çaðýrýldýk.
Sonuçta ikna edici konuþmalarýmýz ve Düzce Emniyet yetkililerinin de
anlayýþlý tavýrlarý ile Düzce'ye hemen hemen ayný saatte ulaþan
konvoylarýmýz, Düzce'nin Arapçiftliði Köyü'ndeki dernek binamýza
yönlendirildi. Katýlýmcýlarýn büyük coþkusu ile dernek bahçesinde
düðünümüz toplumumuza yakýþýr, vakur bir düzen içinde yapýldý.
Konuþmalarýmýz, þarkýlarýmýz ve düðünlerimizle kutlamalarýmýz
hiç bir tatsýzlýk olmadan sonuçlanmýþtýr. Böylece toplumumuz ve
katýlýmcý örgütlerimiz, tüm engellemelere raðmen onurlu bir þekilde
Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýný Düzce'de kutlamýþtýr.
Katýlýmýn büyük ölçüde yukarýda izah edildiði þekilde engellenmesine
raðmen, yine de sayýlarý 300 kadar küçük-büyük araç ile ve civar
köylerden katýlýmlarla 1.500 kiþi civarýnda bir kalabalýk kutlamaya
iþtirak etmiþtir.
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Bu vesile ile Federasyonumuz adýna, baþta etkinliðin tüm yükünü
ve stresini taþýyan Düzce'deki derneðimizin yöneticileri, emektarlarý ve
onlara destek veren Abhaz dostlarýmýz olmak üzere, Türkiye'nin her
tarafýndan Düzce'ye tüm engellemelere raðmen koþan hemþerilerimize,
organizasyonun gerçekleþmesinde bizlere büyük bir anlayýþla destek
olan Düzce Emniyet Müdürlüðü yetkililerine teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Geliþmelerden çýkartýlacak çok önemli dersler olduðunu
düþünüyoruz. Olaylar göstermiþtir ki, örgütlü olmak ve cesaretli olmakla
birçok zorluðun üstesinden gelmek mümkündür. Etkinlik sýrasýnda
gençlerimizin dile getirdiði ve toplumumuzdan talep ettiði birlik ve
beraberlik ruhuyla nice kutlamalarda buluþmak dileðimizle, durumu
kamuoyumuza saygýlarýmýzla duyuruyoruz.
Kafkas Dernekleri Federasyonu adýna
Cihan Candemir / Genel Baþkan

Kaffed, Rusya Federasyonu
Ankara Büyükelçisini ziyaret etti

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Cihan Candemir
baþkanlýðýnda bir heyet 16 Eylül Salý günü Ankara'daki Rusya
Federasyonu Büyükelçiliði'ni ziyaret etti.
Toplantýda Rusya Federasyonu Büyükelçisi Vladimir Ývanovskiy
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8 Aðustos'ta Gürcistan'ýn Güney Osetya'ya saldýrýsý ile baþlayan ve Rusya
Federasyonu'nun Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetlerini tanýmasý
ile sonuçlanan sürece iliþkin bilgi verdi.
Kaffed Genel Baþkaný Cihan Candemir, Güney Osetya'daki büyük
insani kayýplardan duyduklarý üzüntüyü dile getirdi. Abhazya ve Güney
Osetya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýnýn bölgedeki sorunlarýn çözümü,
barýþ ve istikrarýn saðlanmasý için bir fýrsat yarattýðýný belirtti.
Görüþmede 30 Eylül'de Abhazya'da düzenlenecek olan baðýmsýzlýðýn
15. yýldönümü kutlamalarýna katýlacak kiþilerin karþýlaþtýklarý ulaþým
sorunlarý da dile getirildi. Görüþmeden sonra Kaffed heyeti Güney
Osetya'da hayatýný kaybedenlerin anýsýna düzenlenen törenlere katýldý.

Kaffed Abhazya Zaferinin
15.Yýlý Kutlamalarýna Katýldý
Kafkas Dernekleri Federasyonu Abhazya'nýn zaferinin 15. yýlý
kutlamalarýna Abhazya'nýn Dostlarý grubu ile birlikte hazýrladýðý bir
organizasyon ile katýldý. 15. yýl kutlamalarý Rusya Federasyonunun 26
Aðustos'ta Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasýyla birlikte daha anlamlý
hale gelmiþ olmasý nedeniyle, yoðun bir katýlým talebinin olduðu 15.
yýlý kutlamalarýna, 106 kiþiden oluþan katýlýmcýlarýmýz dýþýnda diðer
ülkelerden gelip Abhazya'da katýlanlar da oldu. Yoðun katýlým nedeniyle
Ýstanbul Atatürk havalimanýndan Soçi'ye 24, 26 ve 29 Eylül olmak
üzere üç ayrý grup halinde uçuldu ve Abhazya'ya geçildi. Dönüþ ise 3
ve 7 Ekim tarihlerinde oldu.
Önceden yapýlan organizasyon gereði gruplarýmýz Soçi havalimanýnda karþýlandý ve araçlarla sorunsuz bir þekilde Abhazya'da
kalacaklarý deniz kenarýndaki motele transferleri saðlandý.
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Grup 30 Eylül kutlamalarýna sabah saat 09.30 da ellerinde çelenk
ve çiçeklerle þehitliði ziyaret ederek baþladýlar. Genel katýlýmýn yüz
bin'i geçtiði ve sanki Abhazya bayraðý ile örtülmüþ gibi olan tören
alanýndaki kutlamalarý heyecanla, gururla izlediler. Türkiye'den olduðu
gibi Kafkasya'daki diðer cumhuriyetlerimizden ve diðer ülkelerden de
binlerce katýlýmýn olduðu kutlamalara gün boyu sahildeki yiyecek

stantlarýnda hasret gidermeler, yeni tanýþmalar ve coþkulu oyunlarla
devam edildi. Yoðun yaðýþlý geçen bir gün dýþýnda aksatýlmadan uygulanan
gezi programý ile izleyen günlerde Abhazyanýn doðal, tarihi ve turistik
yerleri de görüldü.
Türkiye'den götürdüðümüz ATA TV ve Avrasya TV çekim ekipleri
de kutlamalarý, Abhazya'nýn diðer görüntülerini çekme fýrsatý buldular.
Heyetimizi resmen kabul eden Abhazya Devlet Baþkaný Sergey Bagapþ,
Meclis Baþkaný Nugzar Aþuba ve Dýþiþleri Bakaný Sergey Þamba ile
de röportaj yaptýlar. Abhazyadan dönüþün haftasýndan itibaren Abhazya
görüntülerini arka arkaya göstermeye baþlayan TV kanallarý, Abhazyayý
bilmeyenlerin tanýmasý, bölge hakkýnda bilgi edinilmesi için de aracý
oldular.

Kosova'nýn baðýmsýzlýðýndan,
Abhazya ve G.Osetya'nýn baðýmsýzlýðýna
uzanan süreçte KAFFED
Toplumsal hafýza, toplumun saðlýklý geliþmesinin sigortasýdýr...
19 Þubat 2008: Bir süredir beklendiði gibi, Sýrbistan'ýn özerk
bölgesi Kosova, 17 Þubat 2008 Pazar günü baðýmsýzlýðýný ilan etti
ve bu baðýmsýzlýk ABD ve Batý ülkeleri tarafýndan ard arda tanýnmaya
baþlandý. Bunun üzerine federasyonumuz "Abhazya ve Güney
Osetya'nýn Baðýmsýzlýðý tanýnmalýdýr" baþlýðý ile 19 Þubat 2008
tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý.
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23 Þubat 2008: Kosova'nýn baðýmsýzlýðýnýn 17 Þubat 2008 tarihinden
itibaren batý tarafýndan tanýnmaya baþlanmasý üzerine 23 Þubat 2008
tarihinde Ankara'da federasyonumuza baðlý Ankara Kafkas Derneði'nce bir
konferans düzenlendi. Konferansta Kosova örneðinden hareketle, Abhazya
için neler yapýlabileceði konuþuldu ve belli kararlar alýndý.
19 Mart 2008: Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 9 Mart 2008
tarihli Baþkanlar Kurulu toplantýsýndan sonra tüm üye derneklerimizin
ortak imzasý ile Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýyla ilgili bir
deklarasyon yayýnladý. Bu deklarasyon tüm medya kuruluþlarýna
gönderildi ve önemli yayýn organlarýnda duyurulmasý saðlandý.
15 Nisan 2008: Rusya Federasyonu Büyükelçisinin Federasyonumuza
yaptýðý öðle yemeði daveti üzerine, Kafkas-Abhaz Dayanýþma Komitesi'nin
Ankaradaki temsilcileriyle birlikte heyet halinde RF Büyükelçiliði'ne gidildi
ve genel olarak Kafkasya, özel olarak Abhazya hakkýnda bilgi alýþveriþinde
bulunuldu.
16 Nisan 2008: ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili
Ufuk Uras'a Federasyonumuza baðlý Ankara Kafkas Derneði'nin
organizasyonuyla Abhazya konusunda bilgilendirme yapýldý. Bu
bilgilendirmenin sonucu Ufuk Uras 23 Nisan Bayramý kabulünde
Abhazya - Türkiye arasýndaki seyahat sorununu Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül'e aktardý ve "Keþke burada Abhazyalý çocuklarda olsa idi" dedi.
Cumhurbaþkaný da bunu onayladý. Ufuk Uras daha birçok ortamda da
Abhazya konusunu gündeme taþýdý.
21 Mayýs 2008: Ankara'daki Gürcistan Elçiliði önünde
Federasyonumuz Abhazya'nýn Dostlarý sivil inisiyatif grubu ile birlikte
Gürcistan'ýn saldýrgan tutumu protesto etti.
4 Haziran 2008: Abhazya Dýþiþleri Bakaný Sergey Þamba'nýn
Türkiye seyahatinde Komiteyle ve Ankara'daki diðer kurumlarla iþbirliði
içerisinde Sayýn Þamba'nýn Ankara etkinlikleri organize edildi.
7 Haziran 2008: Federasyonumuza baðlý Ankara Kafkas Derneði'nin organizasyonu ile 7 Haziran 2008 Cumartesi akþamý "Abhazya için
tek yürek" adlý muhteþem bir gösteri düzenlendi.
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11 Temmuz 2008: CHP Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in
Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan'ýn cevaplamasý isteðiyle TBMM'ne "Abhazya'ya
uygulanan ambargonun kaldýrýlmasý ve Trabzon-Sohum gemi seferlerinin

tekrar baþlatýlmasý" ile ilgili soru önergesi vermesi saðlandý. Bu soru
önergesini Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan 4 Kasým 2008 tarihinde yanýtladý.
9 Aðustos 2008: Gürcistan'ýn Güney Osetya'yý iþgalinin ertesi
günü Federasyonumuz, yayýnladýðý bildiri ile bu iþgali kýnadý ve uluslararasý topluma savaþý durdurmalarý çaðrýsýnda bulundu.
13 Aðustos 2008: Federasyonumuza baðlý Ankara Kafkas Derneði
öncülüðünde Ankara'daki Gürcistan Büyükelçiliði önünde toplanan yaklaþýk
500 Çerkes, Devlet Baþkaný Saakaþvili'nin bir soykýrým suçu iþlediðini
haykýrarak Gürcistan yönetimini kýnadý.
22 Aðustos 2008: Federasyonumuz Cumhurbaþkanlýðý makamýna,
TBMM Baþkanlýðý'na, Baþbakanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý makamlarýna,
Kýzýlay Genel Müdürlüðü'ne, G.Osetya ve Abhazya'ya yapýlacak insani
yardýmlarýn Gürcistan üzerinden deðil, doðrudan bu bölgelere
yapýlmasýyla ilgili birer yazý gönderdi.
28 Aðustos 2008: Kaf-Fed Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn Rusya
Federasyonu tarafýndan tanýnmasýndan hemen sonra, TOBB Üniversitesi
Vakfý TEPAV ile ortaklaþa, "Kafkasya'da Neler Oluyor? Kafkasya ve Türkiye için Politika Seçenekleri" adlý bir konferans düzenledi.
31 Aðustos 2008: Abhazya ve Güney Osetya'nýn baðýmsýzlýðýnýn
Rusya Federasyonu tarafýndan tanýnmasýnýn kutlanmasý amacýyla,
Abhazya'nýn Dostlarý grubu ile birlikte, Federasyonumuza baðlý birçok
derneðin katýlýmýyla Düzce mitingi gerçekleþtirildi.
31 Aðustos 2008: Bu tarihlerde ve sonrasýnda Federasyonumuz,
baþta Dýþiþleri Bakanlýðý olmak üzere, dýþ politikayý belirleyici kurumlarla
sürekli olarak periyodik toplantýlar yaptý, toplantýlarda Türkiye- Abhazya
arasýndaki direk seferlerin baþlamasýnýn önemini anlattý. Bu tarihler arasýnda
ayrýca Federasyonumuz Genel Baþkaný Cihan Candemir ve Genel
Koordinatörümüz Cumhur Bal HABER TÜRK, SKY TV, CNN TÜRK, ATA TV,
AVRASYA TV, HABER 24, KANAL B, KANAL A, ULUSAL KANAL, TV NET gibi
birçok kanalda yapýlan canlý haber ve tartýþma programýna katýldýlar,
Abhazya ve Güney Osetya konusunda bilgi aktardýlar. Ayný þekilde birçok
gazete, radyo ve haber ajansýna da Abhazya ve Güney Osetya hakkýnda
brifing verildi.
31 Aðustos 2008: Federasyonumuz 9-31 Aðustos tarihleri
arasýnda ve sonrasýnda baþta Dýþiþleri Bakanlýðý olmak üzere dýþ politika
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belirleyicisi kurumlarla müteaddit toplantýlar yaparak, Abhazya ve
G.Osetya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý ve Türkiye-Abhazya arasýndaki
direk seferlerin baþlamasýnýn önemi anlatýldý.
2 Eylül 2008: Federasyonumuz Türkiye'yi ziyaret etmekte olan
Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakaný Lavrov'un davetiyle Ýstanbul
Konsolosluðu'nda gerçekleþtirilen toplantýya katýldý. Görüþme sýrasýnda
Bakan Lavrov'a daha önce hazýrlanmýþ, toplumumuzun taleplerini içeren
bir dosya sunuldu.
11 Eylül 2008: Federasyonumuz 11 Eylül 2008 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e Abhazya ve Güney Osetya
ile ilgili konularý içeren bir mektup gönderdi.
16 Eylül 2008: Kaffed Genel Baþkaný Cihan Candemir baþkanlýðýnda
bir heyet, Ankara'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliði'ni ziyaret etti.
Toplantýda Rusya Federasyonu Büyükelçisi Vladimir Ývanovskiy 8 Aðustos'ta
Gürcistan'ýn Güney Osetya'ya saldýrýsý ile baþlayan ve Rusya Federasyonu'nun
Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetlerini tanýmasý ile sonuçlanan sürece
iliþkin bilgi verdi.
16 Eylül 2008: CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen
Federasyonumuzu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Kafkasya'daki son
geliþmeler, Güney Osetya, Abhazya, Gürcistan ve Rusya arasýndaki son
krizle ilgili geliþmeler konusunda bilgi isteyen Öymen'e bir brifing
verildi.
19 Eylül 2008: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý
Onur Öymen, Federasyonumuzdan aldýðý bilgiler ýþýðýnda, Avrupa
Parlamentosu Liberal Grup üyeleri ile yaptýðý görüþmede kendilerine
Abhazya konusunu anlattý.
26 Eylül 2008: Almanya Büyükelçiliði Müsteþarý ve Dýþ Politika
Bölümü Baþkaný Arno Kirchhof, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu
ziyaret ederek, Kafkasya'daki geliþmeler hakkýnda görüþ ve düþüncelerini
aldý.
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30 Eylül 2008: Abhazya'nýn zaferinin 15. yýlý kutlamalarýna katýlýmý
Federasyonumuz, Abhazya'nýn Dostlarý sivil inisiyatif grubu ile birlikte
organize etti. Kutlamalara Sabah Gazetesi köþe yazarý Muharrem Sarýkaya
ile birlikte Ata Tv, Avrasya Tv ve Ulusal Kanal'dan ekipler de götürüldü.
Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný ve Dýþiþleri Bakaný ile yaptýðýmýz

görüþmelerden sonra, götürdüðümüz medya mensuplarýnýn da röportaj
yapmalarý saðlandý. Türkiye dönüþü Muharrem Sarýkaya ve TV kanallarý
yaptýklarý çekimleri ve görüþlerini yayýnladýlar.
16 Ekim 2008: Federasyonumuzu ziyareti esnasýnda kendisinden
rica etmemiz üzerine CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen,
TBMM Baþkanlýðý'na, Abhazya ile ulaþým sorunu konulu bir soru
önergesi verdi. Ulaþtýrma Bakaný önergeyi 31 Aralýk 2008 tarihinde
yanýtladý.
23 Ekim 2008: Federasyonumuz adýna Genel Baþkan Cihan
Candemir ve Genel Koordinatörümüz Cumhur Bal, Abhazya için yaptýðý
çalýþmalar nedeniyle teþekkür etmek üzere Onur Öymen'e ziyarette
bulundular.
1 Aralýk 2008 - 7 Ocak 2009: Yeni ABD hükümetine sunulmak
üzere Kafkasya ile ilgili bir rapor hazýrlayan Amerikan Elçiliði Siyasi
Ýþler Sorumlusu Anthony Renzulli, genel olarak Kafkasya, özel olarak
da Abhazya ve Güney Osetya hakkýnda düþünce, görüþ ve önerilerimizi
almak üzere federasyonumuzu iki defa ziyaret etti.
5 Ocak 2009: Cumhurbaþkaný'ndan alýnan randevu gereði
Federasyonumuzdan bir heyet, saat 16.00'da Sayýn Abdullah Gül'ü ziyaret
etti.
17 Ocak 2009: Abhazya Dýþiþleri Bakaný Sergey Shamba,
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü ziyaretimiz ve Abhazya'ya özgür seyahat
imkanýnýn saðlanmasý konusundaki taleplerimiz nedeniyle Dýþiþleri
Bakan Yardýmcýsý Maxim Gunja eliyle Federasyonumuza bir teþekkür
mesajý iletti.
23 Ocak 2009: Federasyonumuz, gündeme taþýdýðý sorunlarý
sonuçlandýrmaya kararlýlýðýyla, Cumhurbaþkaný'na ilettiði konularý ilgili
bakanlýk ve kurumlara da resmi bir yazýyla iletti.
15 Þubat 2009: 25Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 4 gün süren
Rusya gezisi dönüþünde, Genel Baþkanýmýz Cihan Candemir ile Dýþiþleri
Bakaný Ali Babacan bir görüþme yaptýlar ve Babacan, Trabzon-Sohum
seferlerinin baþlayacaðýný açýkladý. Sabah Gazetesi yazarý Muharrem
Sarýkaya 17 Þubat 2009 tarihli köþesinde, görüþmenin ayrýntýlarýyla
birlikte kamuoyuna duyurdu.
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21 Mayýs anma etkinlikleri
ve Kefken...

Ýnsanlýk tarihinin en acýmasýz sürgünü olarak tarihe
geçen Büyük Çerkes Sürgününün 144. ve 145. yýlý anma
etkinlikleri yine derneklerimizde, Ýstanbul Kýzkulesi açýklaýnda ve Ýzmit Kefken Baballý
sa- hilinde yapýldý. Türkiyenin
Çerkeslerin yaþadýðý her bölgesindeki derneklerimizde bir
hafta boyunca süren organizasyonlarda sürgün anma
programlarý, sürgün konulu
oratoryo, oyun, þiir ve müzik
dinletileri, resim sergileri ve
söyleþiler yapýldý.
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Törenler kapsamýnda
Kefkende biraraya gelen Çerkesler, sürgünü Karaaðaç
köyündeki anýt mezarda ve
atalarýnýn karaya çýktýðý yerlerden biri olan Baballý sahilinde andýlar. Bölge derneklerinin ortak organizasyonuyla gerçekleþtirilen etkinliðe sürgün
ile bu topraklara gelen atalarýmýzýn torunlarý olan yüzlerce
Çerkes, Çerkes dostu, protokol
ve çevre halký katýldý. Dualar
edildi, woredler söylendi, þiirler
okundu, dilekler dilendi, geleceðe dair umutlar dillendirildi.

Hava karardýðýnda sahilde yakýlan sürgün ateþinin etrafýnda topananlar,
ellerindeki meþaleleri tutuþturarak, oluþtulan büyük çemberdeki yerlerini
alýrken, ateþ böcekleri gibi 144-145 yýl önce yaþanan kara günleri bir
nebze de olsa aydýnlatmak ister gibiydiler...
Büyük Çerkes Sürgünü"nün 144. yýlýnda Kefken'de yapýlan anma
etkinliðinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Baþkanýmýz Cihan
Candemir'in yaptýðý konuþma þöyledir:
21 Mayýs Yas Günü'nü bizimle anmak üzere buraya gelmiþ olan
deðerli katýlýmcýlar;
Bugün, Çerkes halkýnýn var oluþ mücadelesinde trajik bir dönem
tarihinin, 144. yýlýný anmak için buradayýz. Tarihte bazý olaylar vardýr
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ki, bir halkýn yaþamýnda, o
ulusun kaderini etkilemiþtir.
Bazý olaylar ise bir ulusun yaþamý ile ilgili olmakla beraber,
bir çok ülkenin kaderini etkilemiþtir. Ýþte 21 Mayýs aslýnda,
anlam ve içerik olarak böyle
bir tarihi olayýn simgesel yýldönümüdür. 21 Mayýs günü, Çerkes halkýnýn Kafkasya'daki asýrlar süren var oluþ mücadesinin
yenilgiyle bittiði tarihtir. Çerkes tarihçiler Traho ve Sheuket o günleri þöyle anlatýyor:
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"Kýyý boyundaki tüm vadileri ele geçiren Rus Çarlýðýnýn
askerlerinden kaçan tüm Çerkesler Aibgo Vadisi'nde, yani
Akchip yakýnlarýndaki Khodz'da toplandýlar. Vadi yoðun top
ateþine tutuldu. Bu engin daðlar, çocuklarý ve kadýnlarý Rus
saldýrýlarýndan korumak için
kullanýlan son mevki idi. Kadýnlar Ruslarýn ellerine düþmemek
için bütün mücevherlerini ýrmaða atýp silahlanarak, ülkelerinin onurlarýný kurtarmak için
savaþan erkeklere katýlmýþlardý. Bu çarpýþma, tarihte emsalsiz bir katliamla son buldu. Bu
savaþta Çerkeslerin amacý zafer
kazanmak deðil, onurlarý için
ölüp geride onursuz bir yaþamý
kabul etmemekti. Çarpýþmada
bütün kadýnlar ve erkekler
acýmasýzca katledildiler ve
kanlarý ýrmaðý kýzýla boyadý.
Bu yüzden bu ýrmak, kan

denizindeki cesetlerin oluþturduðu bataklýk olarak adlandýrýlmýþtýr."
Çerkeslerin bir trajedi halini alan uzun yýllar süren direniþi de
artýk son bulmuþtu. Prens Mihail Nikolayeviç, 21 Mayýs gününü
birlikleriyle kutlamak için bir þükran günü tertipledi.
Yukarýda kýsaca naklettiðim son çarpýþmadan sonra baþlayan
süreç, Osmanlý Ýmparatorluðu'nu ve imparatorluk topraklarý üzerinde
kurulan devletlerin de kaderini etkileyen önemli bir tarihi geliþme
olmuþtur. Tarihçilerin anlatýmýyla 1.500.000 Çerkes, anayurdundan
zorla sürülmüþtür. Bu insanlar o günün ilkel koþullarý içinde köhne
teknelerle Karadeniz yoluyla Osmanlý Ýmparatorluðu'nun çeþitli
limanlarýna gönderilmiþlerdir. Bu süreçte anayurdundan sürülen
insanlarýnýn, yaklaþýk üçte birinin yollarda öldüðünü yine tarihçiler
kaydediyor. Kimileri Karadeniz'de batan istiab haddinden fazla yüklenmiþ
köhne teknelerde boðularak öldüler. Kimileri teknede veya ulaþtýklarý
topraklarda açlýktan, hastalýktan kýrýlarak öldüler. Ýþte bugün, bu anma
törenini düzenlediðimiz alan ve yanýbaþýmýzdaki mezarlýk, bu trajedinin
kanýtlarý olarak duruyor. Var oluþ mücadelesinde yok olan atalarýmýzýn
ruhlarý þad, mekanlarý cennet olsun. O insanlar, bizlere bu günkü
imkanlarý býrakmanýn bedelini ödediler, sefalet ve acý çekerek öldüler.
Sayýn Konuklar;
Biz Çerkesler olarak, bugüne kadar 21 Mayýs'ý kendi içimizde yas
tutarak, aðýtlar yakarak andýk. Yeri geldi, atalarýmýzý anayurttan süren,
açlýða, sefalete, hastalýða ve ölüme terk edenlere lanetler okuduk.
Ancak bugün farklý bir dünyadayýz. 21 Mayýslara farklý içerikler
kazandýrarak, geleceðe yönelik fýrsatlarý oluþturmak görevimiz olmalý
diye düþünüyorum. Yaþanan trajedilerden ders alarak, Türkiye'de,
Kafkasya'da ve dünyada, barýþ ve dostluða dayalý yeni bir düzen
oluþturmanýn yollarýný birlikte bulmalýyýz diye düþünüyorum. Barýþ ve
huzurun kýymetini en iyi bilmesi gereken bizleriz ve bu konuda bize
önemli görevler düþmektedir.
Evet, tarihi hepimiz iyi bilmek durumundayýz. Neden ve nasýl
burada birlikte olduðumuzun tarihini çocuklarýmýza öðretmek zorundayýz.
Bir-likte yaþadýðýmýz, ortak kaderi paylaþtýðýmýz vatandaþlarýmýz da
tarihimizi doðru bilgilere dayalý olarak bilmeli. Birlikte ayný kaderi
paylaþtýðýmýza göre bu bilgileri de paylaþmak durumundayýz. Bir buçuk
milyon insan Osmanlý topraklarýna geldi de ne oldu? Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun coðrafyasýnda, 1864 yýlý sonrasý geliþen olaylarý,
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Balkanlar'da, Anadolu'da ve Orta Doðu'da, iþte bu göçün sonuçlarý
doðrudan etkiledi. Birbuçuk milyon insanýn bir kýsmý da Balkanlar'da,
Yemen çöllerinde, Anadolu'da Kurtuluþ Savaþý'nda can verdiler. Türkiye
Cumhuriyeti, Ürdün, Suriye gibi Osmanlý Ýmparatorluðu topraklarý
üzerinde oluþan devletlerin kaderini paylaþtýlar. Ve þimdi onlarýn
çocuklarý, torunlarý, bu ülkelerin asli vatandaþlarý olarak bugünün
kaderini paylaþýyorlar.
Ýþte þimdi biz 21 Mayýs'ý yaþadýðýmýz topraklardaki barýþ ve
kardeþliðimizin baþlangýç günü anlamýna geldiði bilinciyle paylaþmalýyýz. Vatanlarýndan sürülen Çerkeslerin bugün karþýlaþtýðý en büyük
sorun, dil ve kültürünü kaybetmektir. Asimile olarak yok olmaktýr.
Artýk demokratikleþen Türkiyemizde, kültürel farklýlýklarýn korunmasý
yönünde önemli adýmlar atýlýyor. Bu da hýzla yok olan dilimizin ve
kültürümüzün korunmasý konusunda umut veriyor. 21 Mayýs var oluþ
umudunun da tekrarlanacaðý bir gün olarak anlam kazanýyor.
Bugün Kafkasya'da ardýmýzda býraktýðýmýz akrabalarýmýz da var
aramýzda. Üst örgütümüz Dünya Çerkes Birliði'nin Baþkaný Sayýn
Dzemýha Kaspolet ve arkadaþlarý deðerli sanatçýlarýmýz, ta Kafkasyadan
gelerek aramýza katýldýlar. Onlar Rusya Federasyonu içinde KabardeyBalkar Cumhuriyeti'nden geldiler. Dil ve kültürümüzü yaþatmak için
biz akrabalarýmýzla, kardeþlerimizle bir arada olmak zorundayýz. Biz
onlarla etle týrnak gibiyiz. Bu durumda 21 Mayýs'lar, içinde yaþadýðýmýz
iki büyük ülkenin dostluklarýnýn önemini bize hatýrlatýyor. 21 Mayýs'ýn
tarihi hatalarýný taraflar olarak kabullenerek, barýþ ve dostluk günü
haline getirmemiz gerekiyor. Türkiye'de yaþayan Çerkes toplumunun
üst örgütü Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu anlamý önemsiyoruz,
ve sonuna kadar destekliyoruz.
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Saygýdeðer misafirler, son olarak bu vesileyle Abhazya konusuna
deðinmek istiyorum. Bugünü anmak için toplandýðýmýz bu köyün
mezarlýðýnda yatan insanlarýmýz Abhazya'dan buralara geldiler ve
öldüler. Bugün tarih, onlarýn anavatanlarý Abhazya'ya önemli bir fýrsat
vermiþ durumda. 1992 yýlýnda Gürcü yönetimi Abhazya'yý aniden iþgal
ederek, Abhazya'nýn tüm geçmiþini silmek için arþivini, müzesini,
kütüphanesini yakmýþtý. O günkü Gürcü generalin sözleri hala aklýmýzda.
O general diyordu ki, "Abhazya'da kalan 100 bin Abhaz'ý yoketmek için
100 bin Gürcü'yü feda ederim". Abhaz halký Tüm Kafkasyalý kardeþlerinin
de katýldýðý bir yýllýk bir direniþten sonra, iþgal ordusunu topraklarýndan
kovarak baðýmsýzlýk sürecini baþlatmýþtý. 15 yýldýr de-facto Baðýmsýz

olan Abhazya Cumhuriyeti, bugün uluslararasý tanýnma sürecine girmiþtir.
Kosova'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýndan sonra dünyada baðýmsýzlýklarýn
tanýnmasý konusunda yeni hukuki normlar ve örnekler oluþmuþtur.
Bilinmelidir ki, Abhazya Devleti baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýný Kosova'dan
daha fazla hak etmektedir. Ancak þunu da biliyoruz ki, ülkelerinin
baðýmsýzlýklarýnýn tanýnmasý hukuki deðil, siyasidir. Dolayýsýyla önümüzde
Abhazya için henüz belirsiz bir süreç bulunmaktadýr.
Sözlerime son verirken, gelecek yýllarda, ama çok uzamadan, 21
Mayýslarýn, Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýndýðý bir süreç olmasýný
diliyo-rum. O zaman, bu mezarda yatan atalarýmýzýn ruhlarý da huzura
kavuþacaktýr.
21 Mayýs'ýn Çerkes halkýnýn bulunduklarý topraklarda barýþ ve
huzur içinde yaþadýklarý, isteyen insanlarýn rahatça dönüp kardeþleriyle
yaþayabildiði güzel günlere, yeni umutlara vesile olmasýný diliyorum.
Bu günü düzenleyen 10 derneðimize ve buraya gelerek bu anlamlý
günü bizimle paylaþan siz dostlarýmýza Federasyonumuz adýna teþekkür
ediyorum.

Kefken toplumumuzun ihtiyaçlarýna
uygun olarak yeniden düzenlenmeli...
Kefken, Çerkes toplumu için tarih bilincinin canlý tutulmasý ve
yeni nesillerimize aktarýlmasý açýsýndan, Sürgün'ün çok önemli bir
sembolü haline gelmiþtir. Bu baþarýda, her yýl, '21 Mayýs' etkinliðini
düzenleyen, Federasyonumuza baðlý derneklerimizin payý büyüktür.
Etkinliðe katký veren tüm derneklerimizi ve yöneticilerini kutluyor,
kendilerine þükranlarýmýzý sunuyoruz.
Son anma etkinlikleri, daha net bir þekilde gösterdi ki, kýsýtlý
olanaklarla yapýlan düzenlemeler, katýlým sayýsý her yýl artan etkinlikler
için yeterli olmamaktadýr. Federasyonumuz bu nedenle, Kefken konusunda
talep ve beklentilerimizi içeren bir yazýyý Kocaeli Milletvekili Hikmet
Erenkaya'ya ulaþtýrarak, TBMM'ye soru önergesi vermesini saðlamýþtýr.
Ayný yazý daha sonra biraz daha geliþtirilerek, konuyla ilgisi bulunan
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Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü'ne,
Kandýra Kaymakamlýðý'na, Tarihi Kentler Birliði'ne, Kocaeli Valiliði'ne
ve Ýzmit Büyükþehir Belediyesi'ne gönderilmiþtir. Gönderilen bu yazýlar,
Kocaeli Derneðimiz tarafýndan takip edilmekte olup, gerekli temaslar
yapýlmaktadýr.
Birlikte ve örgütlü bir þekilde yapýlan bu çalýþmalarýn, önümüzdeki
21 Mayýs tarihine kadar sonuçlanacaðýna inanýyor, birlik ve
beraberliðimizin artarak devam etmesini diliyoruz. 28.05.2009 tarihli
yazýyý bilgilerinize sunuyoruz.
300 yýl süren Rus - Kafkas savaþlarýný, 21 Mayýs 1864 tarihinde
kaybeden Çerkesleri Ruslar, Osmanlý topraklarýna sürgün ettiler.
Kapasitelerinin çok üzerinde zorla insan doldurulan gemilerin birçoðu,
Karadeniz'in karanlýk sularýna gömüldü. Buna tifo, tifüs, ishal, gemi
tutmasý gibi faktörlerde eklenince, ne yazýk ki çok kýsa sürede sürgün
edilen 1.500 .000 Çerkesin, 1/3 hayatýný kaybetti.
Osmanlý topraklarýna ikinci büyük sürgün, 93 harbi olarak bilinen,
1877-78 Rus-Osmanlý savaþýnýn kaybedilmesinden sonra yaþandý. Yüz
binlerce Çerkes, Karadeniz kýyýsýndaki birçok limana býrakýldýlar. Tabi
1864 de olduðu gibi, birçok gemi fazla yük nedeniyle alabora olurken,
baþka deniz felaketleri de yaþanmýþtýr. Bunlardan en dramatik olanlardan
birisi, 1878 yýlýnda Kocaeli'nin Kandýra ilçesine baðlý Kefken kasabasýnýn,
Babalý sahilindeki kayalýklara sürüklenen gemidir. Parçalanan gemiden
canýný kurtaran binlerce insan sahildeki maðaralara sýðýnmýþtýr. Günlerce
açlýk ve soðuða karþý mücadele eden bu insanlardan beþ yüz'e yakýný,
burada can vermiþtir. Bu maðaralardan birisinde kama ucu ile Osmanlýca
yazýlmýþ þu ibare vardýr "Tükeniyoruz, galiba yok oluyoruz". Bu yazý,
yaþanan acý ve çaresizliði net bir þekilde ifade ediyor.
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Sahildeki maðaralarda büyük kayýplar veren bu insanlar, daha
sonra yukarýlara çekilerek, þimdiki Karaaðaç köyü civarýndaki ormanlýk
alanda yaþamlarýný sürdürmeye çalýþmýþlardýr. Farklý koylara ve
limanlara indirilen diðer Çerkeslerin de kendilerine katýlmasýyla sayýlarý
artan bu insanlar, baþta sýtma olmak üzere, diðer salgýn hastalýklar
nedeniyle büyük kayýplar vererek bir süre burada yaþam mücadelesi
vermiþlerdir. Salgýn hastalýklarla baþ edemeyen bu insanlar, Karaaðaç
köyündeki Çerkes mezarlýðýnda 1.061, halen kullanýlmakta olan diðer
mezarlýkta ise yüzlerce ölüsünü býrakarak Kocaeli, Adapazarý ve Düzce'ye

doðru çekilmiþlerdir. Çerkesler için manevi deðeri çok büyük olan
Babalý sahili ve Karaaðaçtaki mezarlýklarda, her yýl 21 Mayýs'ta büyük
anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Etkinliklere Baþta Kocaeli,
Adapazarý, Düzce olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinden binlerce
insan akýn etmekte ve bu katýlým her geçen yýl artmaktadýr.
BU NEDENLE ÝSTEK VE BEKLENTÝLER:
1- Karaaðaç köyündeki iki Çerkes mezarlýðý ve Babalý sahilindeki
maðaralar kültürel sit alaný ilan edilmeli,
2- Babalý sahilinin uygun bir yerine (kayalýklara) anýt dikilmeli,
3- Dalgalarýn getirdiði kumlarla kapanan sahildeki diðer
maðaralarda temizlenerek ziyarete açýlmalý,
4- Babalý sahilindeki kumsal temizlenip düzenlenerek, anma
etkinliklerine uygun hale getirilmeli,
5- Etrafý doðal anfi olan sahilde anma etkinliklerini daha rahat
izleyebilmek için tribünler yapýlmalý,
6- Anma etkinliklerine gelen insanlarýn tuvalet, su vb ihtiyaçlarýný
karþýlayacaklarý yerler yapýlmalý,
7- Törenler esnasýnda ses ve aydýnlatmanýn saðlanacaðý ve
malzemelerin konacaðý bir bina yapýlmalýdýr.
8- Ziyaretçilerin buralara daha kolay ulaþabilmesi için iþaretleme
çalýþmalarý yapýlmalýdýr.
Taleplerimizin yerine getirilmesi için kurumunuzun gerekli desteði
vermesini saygýlarýmýzla arz ederiz.
Cihan Candemir / Kaffed Genel Baþkaný
Daðýtým: Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüðü, Kandýra Kaymakamlýðý, Tarihi Kentler Birliði, Kocaeli
Valiliði, Ýzmit Büyükþehir Belediyesi

Kefken anýt mezarý ve tören alanýnýn yeniden
düzenlenmesi talebimiz ve yanýtlar
Federasyonumuz, Kefken anýt mezarý ve tören alanýnýn toplumumuzun beklentilerine cevap verebilecek nitelikte yeniden düzenlenmesi
gerektiði hususunda talep ve beklentilerimizi içeren bir yazýyý CHP

77

Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'ya ulaþtýrarak, TBMM'ne soru
önergesi vermesini saðlamýþtý. Ayný yazý 28.05.2009 tarihinde konuyla
ilgisi bulunan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüðü'ne, Kandýra Kaymakamlýðý'na, Tarihi Kentler Birliði'ne,
Kocaeli Valiliði ve Ýzmit Büyükþehir Belediyesi'ne de gönderilmiþti.
CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'ya TBMM'ne verdiði
soru önergesinin ardýndan Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'dan randevu
alarak, taleplerimizi bizzat Kültür Bakanýna iletmiþtir. Bütün bu geliþmelerin ardýndan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüðü'nden talep yazýmýza gelen yanýt özetle þöyledir:
........ KARAR:
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün Kocaeli Ýli,
Kandýra Ýlçesi, Karaaðaç Köyündeki 2 adet mezarlýk ve Babalý Sahilindeki
maðaraya iliþkin 23/06/2009 tarih ve B.16.0.KVM.0.10.01.00/ 119881
sayýlý yazýsý ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapýlan
görüþmeler sonucunda;
Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Babalý Sahilindeki maðarada Çerkes
tarihine ait somut bilgi ve belgeler bulunmasý (yazý vb.) ve bu nedenle
2863 sayýlý yasanýn 6. maddesinin d fýkrasýna giren yerlerden olmasý
nedeniyle tarihi sit olarak tesciline ve maðara ile ilgili bakým ve temizlik
iþlemlerinin ilgili birimlerce yerine getirilmesine, Karaaðaç Köyündeki
2 adet mezarlýða ait bilgi ve belge bulunamamasý nedeniyle tesciline
gerek olmadýðýna karar verildi.
Federasyonumuz, Karaaðaç'taki 2 Çerkes mezarlýðýnýn da sit alaný
kapsamýna alýnmasý için, yeni belge ve bilgiler ile birlikte koruma kuruluna
tekrar baþvurmuþtur:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kocaeli Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü'ne
Ýlgi: 20.07.2009 tarih ve 910 sayýlý yazýnýz.
Ýlgi yazýnýz ekinde bulunan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Bölge Kurulu'nun 14.07.2009 tarih ve 955 sayýlý kararýný
almýþ bulunuyoruz. Kurula Babalý sahilinde bulunan maðaralarý sit
olarak tesciline karar verdiði için camiamýz adýna teþekkür ediyoruz.
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Yaþlýsýndan çocuðuna yöre halký tarafýndan "Çerkes mezarlýðý"
olarak bilinen 1.061 Çerkesin mezarýnýn bulunduðu bu mezarlýðý Araþtýr-

macý / yazar rahmetli Ömer Büyükaða ortaya çýkarmýþtýr. Bugün
içerisinde anýtlar ve anýtlarda hitabelerin yazýlý olduðu mezarlýklarda
her yýl onbinlerce Çerkesin katýlýmýyla anma törenleri düzenlenmektedir.
Bu törenlerin ardýndan Babalý sahiline inilmekte denize çelenk ve
çiçekler býrakýlmakta, gecede sahilde "sürgün ateþi" yakýlmaktadýr.
Sonuç olarak Babalý sahilindeki maðaralar ile Karaaðaç'taki
mezarlýk tarihi ve manevi olarak birbirinin ayrýlmaz iki parçasýdýr.
Bizim kuruldan ricamýz mezarlýk ile ilgili kararýný tekrar gözden
geçirerek buranýnda sit olarak tesciline karar vermesidir. Bu þekilde
bir birini tamamlayan ve birisi olmadýðýnda diðerinin anlamýnýn
kalmadýðý bu iki yerin manevi ve tarihi baðýnýn yeniden kurulmasýdýr.
Talebimizin dikkate alýnarak yeniden deðerlendirme yapýlmasýný
saygýlarýmýzla arz ederiz.
Baþvuru dilekçemize verilen cevap þöyle:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü
Sayý: B.16.0.KTV.4.41.00.02/41.03.142/ 910

06/08/2009

Konu: Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Karaðaç Köyü Mezarlýklarý Sit Talebi
KAFKAS DERNEKLERÝ FEDERASYONU'NA
Yukarýda belirtilen konu hakkýnda kurulumuzca alýnan 04/08/2009
gün ve 985 sayýlý karar ekte sunulmuþtur.
Bilgilerinizi rica ederim.
Taner Aksoy / Bölge Kurulu Müdürü
KARAR:
Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi,
Karaaðaç köyündeki 136 ada, 15 parsel ve 122 ada, 19-20 parsellerde
yer alan mezarlýklarla ilgili konunun yeniden deðerlendirilmesine iliþkin
28/07/2009 tarih ve 09/50 sayýlý yazýsý ve raportör raporu okundu,
ekleri incelendi. Yapýlan görüþmeler sonucunda;
Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi, Karaaðaç köyündeki 136 ada, 15 parsel
ve 122 ada, 19-20 parsellerde yer alan mezarlýklarýn tarihi sit olarak
ilan edilmesi talebinin Sanat Tarihçi üyemiz Doç. Dr. Mehmet Z.
Ýbrahimgil ve Arkeolog üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ayþe Fatma Erol tarafýndan
yerinde yapýlacak inceleme sonucunda deðerlendirilmesine karar verildi.
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Kafkasya ile iliþkiler

KBC Devlet Üniversitesi'ne gönderdiðimiz
burslu öðrenci kontenjanýmýz 20'ye çýkarýldý
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi'ne 1991 yýlýndan beri burslu öðrenci göndermekteyiz. Özellikle Rusya Federasyonunun Avrupa ülkeleri arasýndaki
öðrenci denkliði ve öðretim elemaný dolaþýmýný düzenleyen "Lizbon"
anlaþmasýný imzaladýktan sonra YÖK'ün de KBC Devlet Üniversitesi'ni
tanýdýðý üniversiteler listesine almasý ile talep artmýþtýr.
Federasyonumuz 2008-2009 öðretim dönemi için baþvurularý 15
Temmuz 10 Aðustos tarihleri arasýnda kabul edecektir. Baþvurularýn
federasyonumuzun sitesinde yer alan "Kafkasya'da Üniversite Eðitimi"
bölümündeki baþvuru formu doldurulup ÖSS sonuç belgesi eklenerek
yapýlacaktýr. 10 - 15 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak deðerlendirmelerden sonra sonuç burslu gönderilmeye hak kazanan öðrencilere
bildirilecektir.
Ýlk yýla 1 Ekim tarihinde sözel mi sayýsal mý okuyacaklarýna karar
vererek Rusça hazýrlýk ile baþlayacak olan öðrenciler sene sonuna kadar
hangi bölümde okuyacaklarýný belirleyebiliyorlar. Öðrencilerin bölümlerini
belirlerken burada tercih edebilecekleri bölümleri, tercih etmeye dikkat
etmeleri gerekmektedir. Yani sözelci bir öðrenci sayýsal ile girilebilen
bir okulu tercih etmemelidir. Aksi takdirde denklik talep edemez.

80

Konu ile ilgili detaylý bilgilere federasyonumuzun www.kafkasfederasyonu.org adresindeki "Kafkasya'da Üniversite Eðitimi" bölümünden
ulaþýlabilir.

DÇB Baþkanlar Kurulu toplantýsý
Karaçay Çerkes'de yapýldý

DÇB Baþkanlar Kurulu toplantýsý 1 Kasým 2008 tarihinde Karaçay
Çerkes Cumhuriyeti'nin baþkenti Çerkeskte yapýldý. Baþkanlar kurulu
toplantýsýna Türkiye'den, Kaffed adýna Baþkan Cihan Candemir ile
Dünya Çerkes Birliði (DÇB) Baþkan Yardýmcýsý ve Kaffed Baþkan Yardýmcýsý Orhan Özmen katýldýlar. Bilindiði gibi DÇB, toplantýlarýný deðiþik kentlerde yapmakta ve toplantý yerlerini seçerken de o bölgedeki
sorunlarý göz önüne alarak, yerel derneklerimize destek saðlamayý
amaçlamaktadýr. Nitekim daha önce Adýgey'in Krasnodar'a baðlanmasý
için çalýþmalarýn yapýldýðý dönemde Maykop'ta, Abhazya davasýna
destek vermek amacýyla Sohum'da ve en son 9 Aðustos'ta Soçi Olimpiyatlarý öncesi bölge sorunlarýný görüþmek ve destek vermek amacýyla
Lazarevsk'te (Þapsuðya) toplanýlmýþtý.
Karaçay Çerkes'te yapýlan toplantýnýn amacý da, son dönemde
Cumhuriyet içinde Çerkesler'in þikayetlerini doðuran nedenleri tartýþmak,
yeni atanan Cumhurbaþkaný ile sorunlarý görüþmek ve önümüzdeki
günlerde yapýlacak olan "Halk Büyükleri Toplantýsý"na hazýrlýk yapmaktý.
Toplantý öncesinde, Karaçay Çerkes'te mevcut olan iki Xase'nin
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birleþerek tek bir Xase haline dönüþmesi, Abazin Xasesi'nin de Adýge
Xasesi ile birlikte hareket etme kararý almasý, bu birliktelikte DÇB'nin
olumlu katkýlarýnýn olmasý, sevindirici geliþmelerdi. Karaçay Çerkes'te
Adýgelerin þikayet ettiði konu, temelde nüfus bakýmýndan azýnlýkta
kalan (yaklaþýk %10) Adýgelerin, yönetimlerde yeterince temsil edilmemesi nedeniyle kültürel ve ekonomik açýdan geri kalmalarýydý. Konunun detaylarý toplantý sýrasýnda, tarihi boyutuyla Karaçay Çerkes Adýge
Xase Baþkaný Muhamed Çerkosov tarafýndan anlatýldý.
Toplantý sonunda saat 16.00'da DÇB Baþkaný'nýn talebiyle verilen
saatte, kendisi son 10 yýl Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi üyeliði yapmýþ Karaçay kökenli bir hukukçu olan yeni Karaçay Çerkesk
Cumhurbaþkaný Ebzeyev Boris Safarovich ziyaret edildi. Son derece
samimi bir havada geçen toplantýda yeni Cumhurbaþkaný, asýl görevin
Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin iflas aþamasýna gelen ekonomisini
elbirliði içinde düzeltmek olduðunu ifade etti.
Kaffed Genel Baþkaný Cihan Candemir, Çerkes diasporasýnýn Kafkasya'da barýþ ve huzuru arzu ettiðini, halklarýn uyum içinde yaþamasýný
istediðini ve desteklediðini belirterek, bu konuda her türlü desteðe hazýr
olduðumuzu vurguladý ve diasporada yaþayan Çerkeslerin en büyük örgütü olarak Kafkasya'daki üç cumhuriyet ile yakýn iþbirliði içinde olduðumuzu, kültürümüzü ve dilimizi koruyabilmemiz için bu ilkeleri savunduðumuzu anlattý. Dünya Çerkes Birliði Baþkan Yardýmcýsý Orhan
Özmen de söz alarak, Adýgey ve Kabardey Balkar cumhuriyetlerindeki
üniversitelerde onlarca gencimizin burslu olarak eðitim gördüðünü, bu
gençlerimizin diaspora ile Kafkasya'daki cumhuriyetler arasýnda köprü
oluþturduðunu ifade ederek, Karaçay Çerkes Üniversitesi'nde de benzer
uygulamanýn yapýlmasýný talep etti. Cumhurbaþkaný da konuya sýcak
yaklaþtý, þu anda belirli eksikleri olduðunu ve bunlarý gidermeye öncelik
verdiðini, önümüzdeki yýllarda bu konuda yardýmcý olacaðýný ifade etti.
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Karaçay Çerkes'te yapýlan Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda alýnan
en önemli kararlardan birisi de þudur: Gündem çerçevesinde DÇB Yönetim Kurulu'ndaki Abhaz üye Yura Argun söz alarak, "Abhazya anayasasý
gereði þu anda sadece Abhaz, Abazin ve Ubýh kökenlilere pasaport ve
hemen vatandaþlýk verilmektedir. DÇB Baþkaný Abhaz Cumhurbaþkanlýðý'na bir yazý yazarak Abhazya anayasasýnda bu yönde bir deðiþiklik
yapýlmasýný ve bu vatandaþlýk maddesinin Adýge kardeþlerimizi de
kapsayacak hale getirilmesini talep etsin" önerisinde bulundu. Öneri
oybirliði ile kabul edildi.

Kafkasya kültür gezileri çocuklarý büyülüyor

Her yýl Dünya Çerkes Birliði ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun
iþbirliði ile düzenlenen Kafkasya'da Çocuk Kampý, bu yýl Ýstanbul'daki
Uzunyayla Derneðimiz ve Kafkas Kültür Derneðimizin organizasyonlarý
ile Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne gerçekleþtirildi. Aðustos ayýnýn 15
gününü anavatan topraklarýnda geçiren, yaþlarý 14 ila 19 arasýnda
deðiþen 12 çocuðumuz, "rüya gibiydi" dedikleri bu kültürel tatilden
güzel duygu ve anýlarla, döndüler. Çoðunluðu ilk kez Kafkasyayý gören
çocuklarýmýz hayranlýklarýný, Yüreðimizin, aklýmýzýn bir kýsmýný orada
býrakarak gözyaþlarý içerisinde ayrýldýk Kafkasyamýzdan Tekrar
gelmek istiyorum, burada yaþamak istiyorum, buradaki okullarda
okumak istiyorum... sözleriyle belirterek döndüler Türkiyeye.
Bu yýl ki rehber öðretmenleri de, geçen yýllardan farksýz olarak
þöyle anlatýyor kýsaca yaþadýklarýný:
Peki neydi bu kadar hepimizi etkileyen, dönerken aðlatan þeyler.
Doðasý mý, insanlarý mý, dedelerimizin bu cennet topraklardan acýmasýzca
sürülmüþ olmasý mý, sokakta anadilimizin konuþulmasý mý, yoksa
insanlarýnýn temiz duygularla bizlere yaklaþmasý mý Galiba hepsi.
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Ýlk adýmýmýzý attýðýmýz andan itibaren muhteþem bir organizasyonla
ve bu gezinin en güzel þekilde geçmesi için hazýrda bekleyen mihmandarlarýmýzla karþýlaþtýk. Bizi bizden çok düþünen, her adýmýmýzda
bizlere yardýmcý olan Dünya Çerkes Birliði yöneticileri, kaldýðýmýz
yerde doktoruyla, hemþiresiyle, çalýþanlarýyla, orada kalan çocuklarýn
göstermiþ olduðu sevgi gösterileriyle, harika günler geçirdik. Her
gittiðimiz yerde yanýbaþýmýzda olan bir doktor ve mihmandarýmýz, her
türlü konuda yardýmýný esirgemedi bizden. Ekiple birlikte kah Elbruz
daðýnýn buz gibi zirvesinde gezdik, kah mavi gölün turkuaz renkli
manzarasý eþliðinde hayaller ülkesine yolculuk ettik. Gittiðimiz her yeni
mekanda bizleri karþýlayan o enfes geleneksel yemekleri hazýrlayan
onlarca görevli her daim hazýr bulundular.
Her manzara nefesimizi kesti, her yeni mekan bizi biraz daha
oraya baðladý. Hele köylere yaptýðýmýz geziler çok özeldi, çok güzeldi,
her þeyden öte sürprizlerle doluydu. Köy meydanýnda genç yaþlý herkes
bizi pþýne çalarak bizleri adeta bir cumhurbaþkanýný karþýlar gibi
karþýladýlar, sarýlmalar, konuþmalar, sevinçler sel olup aktý, evlerinde
konuk ettiler. Köyü gezdik, müzelerini gezdik, köy sanatçýlarýnýn bize
özel verdikleri konseri dinledik, kuru et (lýð ur), þýps, delen gibi uzun
süredir yemediðimiz hepsi birbirinden leziz geleneksel yemekler yedik...
Bu güzel rüyanýn sonunda, en kýsa zamanda tekrar ayný rüyayý
görmek için dua ettik hepimiz. Günün birinde gitmeye karar verirseniz
anavatana, bilin ki hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Ýþte o zaman bu
yazýlanlarýn ne kadar yetersiz olduðunu anlayacaksýnýz...
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Gezilerimiz her yýl bir rehber öðretmen eþliðinde düzenlenmeye
devam ediyor. Ayrýntýlý bilgi için www.kafkasfederasyonu.org adresini
týklayabilir veya 0312 222 85 89 no.lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

l. ve ll. Uluslararasý Týp Konferansý
Nalçik'te yapýldý

Rusya Federasyonu Kabartay-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn desteði ile Kabartay-Balkar Nalçik Devlet
Üniversitesi tarafýndan planlanan ve Almanya'da Erlanger Üniversitesi
Kalp Merkezi, Arabmed in Europa ile Türkiye'de Kafkas Dernekleri
Federasyonumuzun iþbirliði ile geliþtirilen "Çaðdaþ Týpta Geliþmeler"
konulu 1. Uluslararasý Týp Konferansý 5-9 Ekim 2008 tarihinde
Kabartay-Balkar Cumhuriyeti Baþkenti Nalçik'te baþarý ile gerçekleþti.
Bu konferansa Türkiye'den, 6 doktor sunum ile olmak üzere, 12
kiþi katýldý. Türkiye'den katýlanlar arasýnda bulunan ve Kafkas kökenli
olmayan Ýstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Canan Efendigil
Karatay, Adýge katýlýmcýlardan Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr.
Haluk Kazokoðlu ve Türkiye Gazetesi Hastanesi'nden Dr. Nusret Baþ,
Bilim Üniversitesi'nden çocuk hastalýklarý uzmaný Prof. Dr. Lebriz
Yüksel Soycan, Dr. Þuayip Daðýstanlý, Sivas Devlet Hastanesi'nden Dr.
Þemsettin Sak uzmanlýk alanlarýyla ilgili birer sunum yaptýlar.
Kafkas Dernekleri Federasyonumuz adýna bu konferansýn Türkiye
ile ilgili tüm çalýþmalarýný yapan Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý ise kalp
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hastalarýnýn tedavisinde kansýz, risksiz ve etkili bir tedavi olan "Doðal
Bypass" tedavisini sundu ve ciddi bir parasal kaynak gerektirmeyen bu
tedavinin Nalçik'te kurulmasý ve uygulanmasýnda, yatýrýmcý iþadamlarý
ile iþbirliði yapabileceði sözünü verdi. Önceki dönem Bursa milletvekilimiz
Dr. Þeref Birinç de katýlýmcýlar arasýndaydý. Kongrenin Bilimsel Kurulu
Baþkaný olan Suriye'li Abzeh kalp cerrahý Prof. Dr. Faidi Ömer Mahmoud'un "Almanya'da Kalp Cerrahisi Ýþlemleri" hakkýndaki sunumu sýrasýnda,
kendisinin Almanya'da çalýþmakta olduðu Erlanger Üniversite Hastanesi
ameliyathanesi ile telekonferans baðlantýsý yapýldý ve o anda yapýlmakta
olan bir kalp ameliyatý da izlendi. Ayrýca, Birleþik Arap Emirlikleri'nde
Dekan Prof. Dr. Samir Essa Bloukh ile Kabartay-Balkar ve Rusya'nýn
diðer bölgelerinden katýlan doktorlar, güncel teknolojik geliþmeleri de
içeren 30 kadar deðerli sunum yaptýlar.
5-9 Ekim 2008de ilki yapýlan "Çaðdaþ Týpta Geliþmeler" konulu
konferansýn her yýl tekrarlanmasý planlandý. Bu çerçevede uluslararasý
týp konferansýnýn ikincisi, 24-28 Eylül 2009 tarihinde, Kabardey-Balkar
Cumhuriyeti Baþkenti Nalçik'de, Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi,
Almanya Erlangen Üniversitesi Kalp Merkezi, Arabmed'in Europa ile
Türkiye ve Avrupa Kafkas Dernekleri Federasyonlarýnýn iþbirliði ile
düzenlendi.

Genel Baþkanýmýz Ardzýnba ile görüþtü
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27 Þubat-4 Mart 2009 tarihleri arasýnda Abhazya'ya bir iþ seyahati
gerçekleþtiren Federasyon Genel Baþkanýmýz Cihan Candemir ve KAFÝAD
Baþkaný Erol Özel, seyahat sýrasýnda yararlý görüþmeler de yaptýlar.
Candemir ve Özel, Abhazya'nýn ilk Cumhurbaþkaný Sayýn V.
Ardzýnba'yý evinde ziyaret ederek Türkiye diasporasýnýn sevgi ve
selamlarýný ilettiler. Bu ziyaretten çok mutlu olan Ardzýnba, diasporamýza
þu mesajýn iletilmesini istedi: "Burasý hepimizin evi. Hep birlikte Abhaza'ya ve Abhazya'nýn devlet olmasýna sahip çýkalým".
KAFFED ve KAFÝAD Baþkanlarý, Dýþiþleri Bakaný Sayýn Sergey
Þamba ile görüþtü, ayrýca Abhazya Ticaret ve Sanayi Odasý ile KAFÝAD
arasýnda bir iþbirliði protokolü yapýldý. Ýmzalanan Protokolde KAFÝAD
bünyesinde bir Abhazya Ticaret ve Sanayi Odasý temsilciliði oluþturulmasý
kararlaþtýrýldý.

DÇB Yönetim Kurulu toplantýsý
Nalçik'te yapýldý
Dünya Çerkes Birliði (DÇB) yönetim kurulu toplantýsý 18 Nisan
2009 tarihinde Nalçik'te yapýldý. DÇB'nin genel kurulu öncesi yapýlan
bu son yönetim kuruluna, Türkiye'den DÇB yönetim kurulu üyeleri,
Orhan Özmen, Doðan Özden ve Nahit Serbest ile birlikte Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Cihan Candemir katýldý.
DÇB merkez binasýnda saat 11.00'de baþlayan toplantýda görüþülen
gündemdeki konular ve alýnan kararlar þöyle:
* DÇB Baþkaný Dzemiha Kaspolet, Çocuklar için düzenlenen yaz
kampý için, zaman yetersizliði nedeniyle bu yýl, Türkiye ve Ürdün'e (bu
ülkelerden gelen yoðun ilgiden dolayý) aðýrlýk verilmesini önerdi.
* Þu anda sadece Adýgey ve KBC'deki üniversitelerimize öðrenci
alýndýðý ve Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'ne de öðrenci gönderilmesi için
talepte bulunulduðu konuþuldu. Konuyla ilgili Bakan Boris Paþtov da,
"Bu yýl yeni bir program yaptýk ve KBC hükümet programýna (praviltsva)
aldýk. Dil programlarýyla da destekleyeceðimiz bu etkinlikteki amacýmýz,
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