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Değerli Çerkes Halkı  
ve Halkımızın Saygıdeğer Dostları, 
Çerkeslerin anavatanı Kafkasya tarihin 
her dönemde çevre halkların ilgisini çek-
miş ve güçlü orduların saldırılarına maruz 
kalmıştır. Bunların en uzun süreli olanı ise 
21 Mayıs 1864 tarihinde sona eren Rus-
Kafkas savaşlarıdır. Rus Kafkas savaşla-
rının son dönemlerinde yaşanan trajedi, 
uzmanlar tarafından soykırım veya etnik 
temizlik olarak tanımlamaktadır. Rus Ça-
rının “kesin kararıyla” o zaman ki nüfusu-
muzun neredeyse yüzde doksanı sürgüne 
gönderildi ve Kafkasya büyük ölçüde Çer-
keslerden arındırılmış oldu. Uzun süren 
savaş ve devamında uygulanan soykırım 
ve sürgün nedeniyle günümüzde halkımız kendi vatanında azınlık durumuna 
düşmüştür.   

Osmanlı topraklarına ulaşabilenler belirli bir iskân politikası çerçevesinde geniş 
bir coğrafyaya dağıtıldılar. Bu dağınık yerleştirme politikası halkımızın kültürü-
nü ve kimliğini kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Yabancı top-
raklarda dağınık yerleşim, halkımızın kültürünü ve yaşam tarzını yeniden-üre-
tebilmek için gerekli olan topluluk-içi bağların kopmasına yol açtı. Bunlara ek 
olarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde uygulanan inkârcı ve asimilasyon-
cu politikaların sonucu bugün artık dilimizi, kültürümüzü yani ulusal varlığımızı 
kaybetmek üzereyiz. 

Çerkes aydınları Osmanlı döneminde siyasi ve kültürel sorunlarla ilgilenmeye 
fırsat buldukları dönemlerde dil ve kültür alanlarında dernekler kurdular ki bun-
lar arasında Çerkes İttihad ve Teavun Cemiyeti, Şimali Kafkas Cemiyeti, Çerkes 
Kadınları Teavun Cemiyeti en bilinenleridir. Abdülhamit döneminde başlayan 
göreceli özgür dönem 1923 Lozan Anlaşması ile sona erdi. 

Cumhuriyet yönetimi ise muktedir olduktan sonra ilk meclis döneminde isimle-
ri kurucular arasında sayılan etnik halkları “tek dil, tek millet” politikası çerçe-
vesinde tanımaz oldu. Devamında ikinci dünya savaşı ve soğuk savaş dönemi 

Hagundoka Yaşar Aslankaya

Başkan’dan
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nedeniyle bu ülkede yaşayan farklı kimlikler gibi Çerkeslerde kendilerini ifade 
edecek ortamı uzun yıllar bulamadılar. 

Köylerde yaşayan insanlarımız köy ortamında dilini ve kültürünü yaşatmaya 
çalıştılar ancak şehirlere göç ile kaybolma süreci iyice hızlandı. Şehir hayatın-
da dayanışmak, dilini, kültürünü ve yaşam biçimini korumak için 70’li yıllardan 
itibaren “Kültür ve Dayanışma Dernekleri” kuruldu. Gönüllülük esasına dayalı 
olarak çalışan söz konusu dernekler kısıtlı imkânlar ve yasal zorluklarla rağ-
men varlıklarını devam ettirdiler. Bu derneklerimizden bir bölümü temsilde 
güç birliğini sağlamak üzere bir araya gelerek 2003 yılında Kafkas Dernekleri 
Federasyonu’nu (Kaffed) kurdular. 

Bu kitapta Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 53 üye derneğiyle diasporasının en 
örgütlü kurumu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun 24 Kasım 2013- 29 Ka-
sım 2015 döneminde yaptığı faaliyetler ve gerçekleştirdiği çalışmaların bir öze-
tini bulacaksınız. 

24 Kasım 2013 yılında yapılan Federasyonumuzun 6. Olağan Genel Kurulunda 
göreve seçilen yönetim kurulumuz halkımız açısından çok önemli olayların ari-
fesinde göreve gelmiş oldu. Soçi Olimpiyatları bunların en yakın tarihli olanı idi. 
Kaffed olarak 2014 Kış Olimpiyatlarının Çerkes Soykırımı ve Sürgününün sim-
ge yeri olan Soçi’de yapılmasına karşı olduğumuzu söyledik. Soçi’nin Çerkes 
tarihimizdeki yerini kamuoyuna özellikle de kendi insanlarımıza anlatarak ve 
hatırlatarak toplumsal bilinci yükseltmeye çalıştık. 1 Şubat 2014 günü Rusya Bü-
yükelçiliği önünde bir basın açıklaması yaptık. 

Burada tekrar vurgulamak gerekirse Soçi Olimpiyatları sürecinde Rusya, tarihi 
ile yüzleşme ve Çerkeslerle barışma yolunda önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. Bi-
lindiği üzere Vancouver ve Sidney Olimpiyatlarında bölgede yaşamış ve çeşitli 
zulümlere maruz kalmış yerli halklar için özel tanıtıcı programlar hazırlanmıştı. 
Dünya kamuoyunda olumlu izler bırakan bu örnekler ne yazık ki Rusya yöneti-
mi tarafından dikkate alınmadı. 

 İkinci önemli çalışma konumuz 21 Mayıs tarihi ile özdeşleşen “Çerkes Soykırımı 
ve Sürgünü” anma etkinlikleri oldu. 21 Mayıs 2014 tarihinin 150.yıla denk gel-
mesi nedeniyle yoğun bir program hazırladık ve yapılacak etkinlikleri tüm yıla 
yaymaya karar verdik. 24 Mayıs 2014 günü İstanbul Kartal Sürgün Anıtı önünde 
yaklaşık on bin kişinin katılımıyla bir miting yaptık. 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve 
Sürgünü konulu bir tanesi kardeş kuruluşumuz Kafdav ile birlikte olmak üzere 
iki konferans düzenledik.  

Genel Merkez tarafından düzenlenen etkinlikler dışında 21 Mayıs haftasında 
derneklerimiz bölgelerinde önemli organizasyonlar düzenlediler. Bu etkinlikle-
ri düzenleyen derneklerimize ve etkinliklere katılanlara bir kez daha teşekkür 
etmek isterim. 
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21 Mayıs etkinliklerinde yükselen ivme 2015 yılında da devam etti. Derneklerimiz 
yine bölgelerinde etkinlikler düzenlediler. 16 Mayıs 2015 tarihinde Kefken’de 
on bin kişinin katılıyla anma programı yaptık. Ayrıca bu kapsamda “151. Yılda 
Karadeniz’in İki Yaka’sındayız - 16 Mayıs Kefken, 21 Mayıs Anavatan” şiarıyla iki 
otobüsle ve yaklaşık 120 kişiyle, diaspora yaşamımızda bir ilki gerçekleştirerek, 
21 Mayıs resmi anma programlarına katılmak üzere Anavatana gittik. 

Yıllardır devam eden istikrarlı anma programlarının toplumsal ve siyasi alanda 
yansımaları oldu. Artık en yetkili makamlar bile “Çerkes Soykırımı, Sürgünü” 
demeye başladılar. Bundan sonrasında yapılması gereken bu ön kabulün yasal 
zemine taşınması olmalıdır. Çerkes Soykırım ve Sürgünü gerek Rusya Federas-
yonu gerekse Türkiye Cumhuriyeti tarafından yasal olarak tanınmalı ve tarihsel 
adaletin tecelli etmesi için gereken yapılmalıdır. 

Diğer bir çalışma alanımız anadil eğitimi oldu. Seçmeli ders tercihlerinde kamu-
oyunu bilgilendirmek için kampanyalar düzenledik. Gönüllü eğitmenlerimizin 
seçmeli derslerde öğretmenlik yapmasını sağlayacak sertifika için Kahraman-
maraş ve Kayseri Derneklerimizde kurslar düzenledik. 

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) tarafından yapılan icraatlar ve açıklamalar iki yıllık 
dönemimizde en fazla mesai harcadığımız konulardan biri oldu. Yaşanan sorun-
ları yaptığımız geniş katılımlı toplantılarda ele aldık. DÇB yönetimine yönelttiği-
miz eleştiri ve öneriler örgütün yeniden yapılanması çalışmalarına vesile oldu. 

Genel seçimlerde izlenecek politikayı çeşitli toplantılar yaparak belirlemeye ça-
lıştık. Mecliste grubu bulunan partilere demokratik taleplerimizi içeren işbirliği 
yazıları gönderdik ve genel seçim konulu bir konferans düzenledik. 

Hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum ku-
ruluşu olan Kaffed herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir. Bir sivil 
toplum kuruluşu olarak temsil ettiği toplumun talepleri doğrultusunda siyasi 
düzlemde demokratik hak mücadelesi yürütmektedir. Bütün bunları yapmaya 
çalışırken en büyük dayanağı ve destekçisi yine halkımızdır. 

Ancak halkımızın sorunları bizim çözüm üretme gücümüzden daha hızla bü-
yüyor ve ulusal kimliğimiz yok oluyor. Bu yok oluşu bir nebze yavaşlatmak için 
devletin eşit yurttaşlık ve insan hakları temelinde önlemler alması gerekiyor. 
Yine bu kapsamda devlet tarafında Çerkes kültürünün korunması ve geliştiril-
mesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanmalıdır. 

Suriye’de yaşayan herkes gibi Çerkesler de ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bit-
mek bilmeyen savaş bizi olduğu kadar Ürdün ve İsrail’de yaşayan soydaşlarımı-
zı da kaygılandırıyor. Derneklerimizle birlikte Suriye’den gelen soydaşlarımıza 
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hemen her bölge de yaşama olanakları sağlamaya ve anayurda gitmek isteyen-
lere destek olmaya devam ettik. 

Ortadoğu’da yaşanan olumsuz gelişmelere ek olarak Ukrayna’da yaşanan ça-
tışmalar nedeniyle Rusya’da milliyetçi eğilimler güç kazanıyor ve bu durum 
Kafkasya’da özlenen istikrar ve barış ortamını olumsuz etkiliyor.  İçinde bulun-
duğumuz ateş çemberi artık Çerkeslerin bir halk olarak kimliğini koruma ve hak 
arama mücadelesinin farklı bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Yönetim Kurulu 
olarak bu sürece katkı sunmak, sorunları ortaya koymak ve çözüm önerilerini 
tartışmak üzere Ankara’da “150.Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek” isimli bir 
konferans düzenledik. 

2014 yılında zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın federasyonumuza 21 
Mayıs için gönderdiği yazıda şu sözler de yer almıştı; “İnkâr, red ve asimilasyon 
dönemi geri gelmemek üzere kapanmıştır”. Bunlar yıllardır duymak istediğimiz 
sözlerdi. Ancak hükümetin bittiğini ilan ettiği dönem politikalarının halkımıza 
verdiği hasarı gidermek konusunda gerekli adımların atılması daha bir elzem 
hale geldi. 

Yüz elli bir yıllık diaspora yaşamının sırtımıza yüklediği sorunları bir ya da birkaç 
faaliyet döneminde çözmenin mümkün olmadığı hepimizin malumudur. Fede-
rasyon çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de aynı yoğunlukta ve hatta ar-
tarak devam etmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 
günden bugüne dek bize verilen görevi elimizden geldiğince yerine getirmeye 
çalıştık. Faaliyet dönemimizde eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız veya ça-
lışma programımızda vaat ettiğimiz ancak yerine getiremediğimiz bazı konular 
tabii ki vardır. Bu durumun değerlendirilmesini takdirlerinize bırakıyoruz.

Bu iki yıllık çalışma döneminde yaptığımız faaliyetlere destek olan ve bölgele-
rinde büyük özveriyle çalışan derneklerin başkan ve yöneticilerimize şükran-
larımı sunarım.  Ayrıca federasyonumuzu DÇB’de temsil eden değerli büyük-
lerim Cihan Candemir, Doğan Özden, Cengiz Gül ve Ümit Duman’a teşekkürü 
borç bilirim. Bu vesile ile son genel kurulda DÇB Yönetim Kurulu Üyesi seçilen 
Recami Bursa, Ümit Duman, Bekir Sami Yavuz, Vedat Meker ve Ümit Dinçer’e 
görevlerinde başarılar dilerim.

Görev süremiz dolarken birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma 
ve federasyon genel merkezinde görev yapan profesyonel çalışanlarımıza yap-
tıkları özverili çalışmalar için teşekkür ederim.

Yedinci genel kurulumuzda oluşacak yönetim kurulumuzun Çerkes halkına 
hayırlı olmasını dilerim.   
Sevgiler Saygılar… 



- 10 -

Türkiye’de Kafkas Kültür Derneklerinin bir çatı altında toplanarak federasyon-
laşması için yapılan çalışmaların tarihi bir hayli eskidir. 1960 anayasasının ge-
tirmiş olduğu örgütlenme özgürlüğü derneklerin federas-yonlaşmasına imkân 
veriyordu. Bu imkandan faydalanmak üzere mevcut derneklerin yapmış olduk-
ları bir dizi çalışmaların ilk etabı, çeşitli sebeplerle hedefe ulaşamadan bitmiştir.

12 Eylül 1980 darbesiyle kurulan ara rejim yönetimince hazırlattırılan yeni ana-
yasa ile kamu yayarı olmayan derneklerin federasyonlaşabilmesi imkanı orta-
dan kaldırıldığı için, zorunlu olarak 1993 yılında merkez-şube ilişkisi içerisinde 
merkezi bir örgüt olma yoluna gidilerek, KAF-DER kurulmuştur. Son dönem-
lerde görev alan hükümetlerimizin AB’ye giriş amacıyla hızlandırdıkları demok-
ratikleşme çalışmaları çerçevesinde 22.11.2001 tarih ve 4721 no.lu Türk Medeni 
Kanunu değişikliğinin, 8 Aralık 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmesiyle dernekler yeniden federasyonlaşma hakkına kavuşmuş-
lardır.

Yapılan birçok toplantının ardından 14.04.2002 tarihinde, KAF-DER genel mer-
kezinde toplanan katılımcı dernek temsilcilerince merkezi örgütlenme konu-
sunda şu kararları aldılar:

“Bizler katılımcı dernek temsilcileri olarak, sorunlarımızın aktif, üretken bir ör-
gütsel yapı içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz. Oluşturulması düşünülen bu 
merkezi örgütün modeli ve ana ilkeleri konusunda mutabakat sağlanan husus-
lar aşağıda açıklanmıştır.

1-Bir merkezi örgüt etrafında bileşilmelidir.

2-Bu merkezi örgütün modeli “DERNEK” olmalıdır. Medeni Kanun ve Dernekler 
Yasası’nda ifade edilen federasyon örgütlenmesi uygundur.

3-Federasyon merkezi ANKARA olmalıdır.

4-Kurulacak merkezi örgüt Kafkas dil ve kültürünün yaşatılması çalışmalarında 
yasalara saygılı, demokratik düzenle uyumlu hareket etmelidir. Diğer taraftan 
vatandaşı bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kardeşlerimizin yaşa-
dığı ana vatanımız Kuzey Kafkasya arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi 
anlamda ortak menfaatlerin tespitine işbirliği koşullarının araştırılıp gerçekleş-
tirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmelidir.

5-Oluşturulacak örgütün laik demokratik cumhuriyetin ilkelerine bağlı, katılım-
cı, çoğulcu ve demokratik olması gerekir.

Kafkas Dernekleri 
Federasyonu Hakkında
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6-Kurulacak merkezi örgüt (federasyon) ve bu federasyona katılacak bağımsız 
dernekler hiçbir siyasi ideolojinin veya felsefi düşüncenin savunu¬culuğunu ya-
pamaz. Örgütün amacı Kuzey Kafkasyalıların dil, kültür ve törelerini yaşatmak, 
sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm üretmektir.

7-Örgüte üye olmak için Kuzey Kafkaslı ortak kimliği ve tüzük hüküm¬lerini be-
nimsemek yeterlidir. Her üye eşit hak ve mükellefiyetlere sahip olmalıdır. Yaş-
lısı-genci, inananı-inanmayanı, zengini-fakiri, sağcısı-solcusu, kadını-erkeği ile 
toplumun mevcut yapısını yansıtan bir bütünlüğü benimser.

8-Kafkasya’daki hiçbir siyasi örgütlenme, diaspora’daki örgütlenmelere model 
alınmamalıdır.

9-Etnik kimliğe dayalı örgütlenme modeli sakıncalıdır. Böyle bir mo¬del dias-
poradaki Kuzey Kafkasyalıların gereksiz ve zamansız olarak ayrış¬masını dağıl-
masını ve güçsüz kalmasını sağlar. Ancak etnik köken isimleri ile kurulmuş veya 
kurulacak olan derneklerin de mevcut kimlikleri ve dernek adlarıyla kurulacak 
federasyona katılmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

10-Tartışılmakta olan coğrafi bölge esasına dayanan federasyon ve

konfederasyon modeli örgütlenmeye karşıyız. Önerilen bu tür modeller birlik

çalışmalarını yavaşlatmak ve tavsatmak amacını taşımaktadır.”

11-Yapılan çalışmalar sonuç verdi ve 03.07.2003 tarihinde Federasyonumuz An-
kara Valiliği nezdinde hükmi şahsiyet kazanarak resmen kurulmuş oldu. Kurucu 
Yönetim Kurulu da Muhittin Ünal, Günsel Avcı, Muharrem Tanbo-ğa, Cumhur 
Bal, Orhan Özmen, Seyfettin Diyner ve İlhan Kıymet’den oluştu.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU, kurucu 34 derneğin kartılımıyla 21 Ara-
lık 2003 tarihinde Ankara’da ilk olağan genel kurulunu yaptı. Federasyonumuz, 
toplumumuz adına ses getiren mesajlarla dolu genel kurulda oluşan yönetim 
kurulu ile 2004 yılına yepyeni umutlar ve programlarla girmiş oldu. İlk yönetim 
şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Muhittin Ünal, Yönetim Kurulu: Cihan Candemir, Günsel Avcı, 
Cumhur Bal, Orhan Özmen, İlhan Kıymet, Seyfettin Diyner, Muharrem Tanbo-
ğa, Mehmet Emin Kaynar, Fikret Koç, Şükrü Güner.

Kuruluşundan itibaren yoğun ve özverili çalışmaları ile birçok başarılı işe imza 
atmış olan KAFFED, II. Olağan Genel Kurulunu 27.11.2007’de, III. Olağan Genel 
Kurulunu 2 Aralık 2007’de, IV. Genel Kurulunu 6 Aralık 2009’da, V. Olağan  Ge-
nel Kurulunu 4 Aralık 2011, VI. Olağan Genel Kurulunu 24 Kasım 2013 tarihinde 
yaptı. Yedinci Olağan Genel Kurulumuza hazırlandığımız bugünlerde, bizi yakın-
dan ilgilendiren alanlarda ve diğer ülke gündeminde hak ettiğimiz yeri alabil-
memiz için sizlerin de desteğiyle yapacağımız çalışmaların heyecanı içindeyiz.

Yeni genel kurulumuz ve yönetimimiz toplumumuza hayırlı olsun.
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MİSYON

Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz 
bir dil ve kültür geliştiren, yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük 
devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları, stratejik hedefleri doğ-
rultusunda soykırıma uğrayan ve 1860’lı yıllarda acımasız bir sürgün ile anayurt-
larından koparılmak istenilen, her türlü olumsuz koşullara ve engellemelere 
karşın atalarından aldıkları dil ve kültürlerini yaşatan, dünyanın dört bir yanına 
dağıtılmış olsalar da her zaman anayurtları ve birbirleriyle ilişkilerine sürdü-
ren Çerkesler, kültürlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, Çerkes kültürünün Türkiye ve tüm dünyada tanınmasına çalışmak, 
Çerkes toplumu ile diğer toplumlar arasında dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştır-
mak, sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Kafkasya ile diasporada ya-
şanan ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine çalışmak, insan 
haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böy-
lece üyelerine, topluma, yaşadıklara ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler 
sunmak ortak paydasında bir araya gelerek Türkiye’de Kafkas Derneklerini ve 
bu derneklerin bir araya gelmesiyle Kafkas Dernekleri Federasyonu’nu (Kaffed)
kurmuşlardır.

Kaffed bu misyonu gerçekleştirebilmek için Çerkeslerin ve tüm insanlığın yüz-
yıllar boyu geliştirdiği ve yücelttiği aşağıda özetlenen temel ilkeleri kendisine 
rehber olarak benimsemiştir:

TEMEL İLKELER – GENEL

Kaffed, hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil top-
lum kuruluşudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir.

Kaffed, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” anla-
yışında ifadesini bulan insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği ilkesini sa-
vunur. Başta “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi”, “BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi”, “BM Ekonomik, 

Çalışma Yöntemi 
ve İlkelerimiz
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Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi” olmak üzere uluslararası 
sözleşmelerde tanımlanan tüm insan haklarının korunması, yaygınlaşması ve 
geliştirilmesini destekler.

TEMEL İLKELER – SOYKIRIM VE ASİMİLASYON

Kaffed dünyanın neresinde olursa olsun toplumların tarihi kültürleri ile yaşama 
hakkını savunur. Soykırımı insanlık suçu kabul eder.

Kaffed, dil ve kültür çeşitliliğini insanlık açısından bir zenginlik olarak görür. 
Bu zenginliği yok etmeye yönelik politik asimilasyona karşıdır. Her kesin hiç 
bir müdahaleye veya hiç bir ayırımcılığa maruz kalmadan ve serbestçe kendi 
kültürlerini yaşama, kendi dinlerinde ibadet etme ve kendi dillerini kullanma 
hakkına sahip olduğunu savunur. Bu doğrultuda uluslararası sözleşmelerde ta-
nımlanan hakların tanınması ve geliştirilmesi için çalışır.

GENEL İLKELER – BARIŞ, DEMOKRASİ

Kaffed, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş, ulusal köken, sosyal köken, 
mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayırım gözetmeksizin her insanın eşit 
haklara sahip olduğunu savunur, her türlü ayırımcılığa; toplumlar arasında düş-
manlığı körükleyen her türlü ırkçılığa ve şovenizme karşıdır.

Kaffed, şiddet ve zorbalığa karşıdır. Tüm sorunların karşılıklı haklar temelinde 
barışçı yollarla çözülmesi gerektiğini savunur.

Kaffed, yurtta ve dünyada, eşitlik, barış ve kardeşlikten yanadır.

Kaffed, laiklik ve demokrasiden yanadır. Demokrasiyi çoğunluk hegemonyası 
olarak değil, evrensel değerler ve karşılıklı saygı temelinde, çoğunluktan farklı 
olanların tüm haklarını güvence altına alan demokrasi anlayışını savunur.

ÖZEL İLKELER – SÜRGÜN VE DÖNÜŞ

Kaffed, 21 Mayıs’ı Çerkeslerin soykırım ve sürgününün simgesel tarihi olarak 
kabul eder ve bu tarihsel gerçeğin tanınmasını talep eder.

Kaffed, anayurdundan koparılan tüm halkların dönüş hakkını savunur.

Kaffed, diasporada yaşayan Çerkeslerin anayurtlarına dönüş hakkının kabul 
edilmesi ve dönüş önündeki yasal ve pratik sorunların aşılabilmesine yönelik 
somut girişimleri destekler.
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ÖZEL İLKELER – ANAYURT VE KÜLTÜR

Kaffed, Çerkes dilleri ve kültürlerinin Anayurt Kafkasya’da oluşup geliştiğini ka-
bul eder. Bu kültür varlıklarının ve özelliklerinin özgün biçimleriyle korunup, 
kendi iç dinamikleri ile geliştirilebilmesi açısından yaşamsal önemde olan Kaf-
kasya’daki Cumhuriyetlerin gelişmesi ve kalkınmasını destekler, diasporanın 
Kafkasya ile en yakın düzeyde ilişki kurmasına özel önem verir ve özen gösterir.

Kaffed, Kafkasya’da yaşayan halkların iradelerine ve değerlerine saygılıdır. Kaf-
kasya ve diasporadaki kuruluşların, iç işlerine karışmama ilkesi temelinde birlik-
teliğini destekler.

Kaffed, Çerkeslerin yaşadıkları ülkeler arasında yakın ilişkilerin kurulmasını, 
dostluk ve barış ortamının geliştirilmesini destekler.

Kaffed, kültürel değerlerimizdeki değişimin çağdaş ve demokratik değerlerle 
uyum içerisinde olması için çaba gösterir.

TÜRKİYE

Kaffed Türkiye’de laik, demokratik, özgürlükçü cumhuriyeti, farklı kulturlerin 
yasamaları için hak ve olanakların arttırılmasını ve etkin kullanımını savunur

GENEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kaffed, tüm çalışmalarında evrensel değerlere ve insan haklarına, uluslararası 
anlaşmalara, anayasaya ve yasalara bağlıdır.

Kaffed taleplerinin gerçekleşmesini engelleyen, çalışmalarını kısıtlayan, mev-
cut düzenlemelerin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için demokratik yollar içeri-
sinde çalışır.

Kaffed, özyönetim, gönüllü katılım, üyelerin eşitliği ve tüm etkinliklerinde açık-
lık ilkeleri temelinde faaliyet gösterir.

Kaffed, çalışmalarını bilimsel temeller esasında yapar. Çerkes tarih, kültür ve 
dillerinin araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik çalışmaları destekler.

Kaffed, Kafkasya ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum 
ve davranıştan kaçınır, ilişkileri geliştiren, ya da olumlu yönde etkileyen girişim-
leri destekler.
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ÖRGÜTLENME – GÜÇ BİRLİĞİ

Kaffed, diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde kurumsallaşmaya önem verir, 
Kafkasya ve diyasporadaki ilişkilerini kurumlar aracılığıyla yürütür.

Kaffed, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) örgütünün kurucu üyesidir ve DÇB ilkelerini 
benimser.

Kaffed, tüm kültürel çalışmalarında anayurt-diyaspora eşgüdümünü ön planda 
tutar.

Kaffed’i oluşturan derneklere üyelik tüm topluma açıktır. Kaffed ve üye der-
neklerin faaliyetlerinde demokratik işleyiş esastır. Bu nedenle Kaffed’in tüm 
Çerkes toplumunu temsil etme yükümlülüğü vardır.

Kaffed, kültür derneklerimiz dışında iş dünyası, basın-yayın, bilim, politika gibi 
özel amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarımız ile bir koordinas-
yon içinde çalışmaya ve güç birliği oluşturmaya özen gösterir.

ÜYE DERNEKLERLE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kaffed’in yetkileri üye dernekler tarafından Federasyon tüzüğünde belirlenir. 
Federasyon tüzüğünde tanınmayan yetkiler üye derneklerin yükümlülüğünde-
dir.

Kaffed, üye dernekler tarafından gerçekleştirilemeyecek ve/veya yerel/bölge-
sel düzeyi aşan etkinliklerde bulunur. Kaffed, tüm üye derneklerin temsilcisi 
olarak faaliyet gösterir.

Kaffed, kararlarını oluştururken ve faaliyetlerindeki öncelikleri belirlerken, ço-
ğulcu ve katılımcı yapısıyla üye derneklerin görüşlerini alır. Üye derneklerin 
içinde veya üye dernekler arasındaki görüş farklılıklarını bir zenginlik olarak 
değerlendirir. Tüzükte belirtilen yöntemlere göre alınan kararların gerçekleşti-
rilmesinden tüm üye dernekler yükümlüdür.

Kaffed, çalışmaların yaygın kadrolar tarafından, yetki ve sorumlulukların azami 
şekilde dağıtıldığı, merkezi planlama ve koordinasyona bağlı bir disiplin içeri-
sinde yürütülmesinden yanadır.
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Giriş

Kaffed V. Dönem Yönetimi  
Görevini Tamamladı

Kafkas Dernekleri Federasyonu VI. Olağan Genel Kurulu 24 Kasım 2013 Pazar 
günü Ankara Tes-İş Sendikası Kongre Salonunda yapıldı.

Genel Kurul siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yurtiçi ve yurt dı-
şından devlet ve örgüt temsilcisi protokol davetlileri, toplumumuzun kanaat 
önderleri, üye dernek yönetici ve delegeleriyle birlikte halkımızın yoğun katılı-
mı ile gerçekleştirildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu VI. Genel Kurulu gün boyu devam etti. Genel 
kurulda Yaşar Aslankaya ve Erdoğan Boz tarafından oluşturulan iki ayrı liste 
oylamaya sunuldu. Türkiye genelindeki üye derneklerden gelen 221 delegeden 
114 delegenin oyları ile Genel Başkanlık için Yaşar Aslankaya ve iki yıl boyunca 
görev yapacak olan yönetim kurulu seçildi.

Genel Kurulun bir gün öncesi 23 Kasım Cumartesi günü, federasyon yönetimi-
nin, üye dernek temsilcileri ve delegelerinin katıldığı halka açık ve güncel so-
runların değerlendirildiği bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda güncel konu-
larda görüş ve düşünceler açıklandı ve öneriler paylaşıldı.

Genel Kurulda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile yurt dışından gelen pro-
tokol davetlilerinin yaptığı konuşmalar ilgiyle izlendi. Geçen genel kurullarda 
olduğu gibi bu yılda salona asılmış olan ve halkımızın sorunlarını, görüşlerini 
ve taleplerini özetleyen pankartlar katılımcıların ve basın mensuplarının ilgisini 
çekti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda, divanın 
seçimi ve divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesinin ardından 
V. Dönem Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu açılış konuşmasını yaptı. Sayın Kadıoğlu 
konuşmasına tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı. Soykırım ve sürgüne 
maruz kalmış, hayatı mücadelelerle geçen halkımızın her geçen gün kaybolan 
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dilini ve kültürünü korumaya çalıştığını ancak yaşadığı ülkelerden gereken des-
teği göremediğini vurgulayarak devlet desteği olmadan Çerkeslerin dilini ve 
kültürünü yaşatmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarının toplumuzda memnuniyet yarattığını belir-
terek TBMM Başkanından alınan davet üzerine  Çerkeslerin yeni anayasadan 
beklentilerini halkımızın görüşlerini alarak belirlendiğini ve hazırlanan raporun 
meclis başkanı ile mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin anayasa uzlaş-
ma komisyonu üyelerine sunulduğunu söyledi. 

Açılım politikası kapsamında değişik halklar ve inanç gurupları ile görüşmeler 
yapan, onların sorunlarını dinleyen, çalıştaylar düzenleyen hükümetin Çerkes 
halkını görmezlikten geldiğini belirterek “kendisinin yok sayıldığını gören Çer-
kes halkı,  bir kez daha anlamıştır kimin kendisine hangi gözle baktığını” dedi.

Seçmeli Adığece va Abazaca müfredatın hazırlanması ve Bakanlık tarafından 
kabul edilmesi sürecini anlattıktan sonra “150 yıllık diaspora hayatımızda ilk kez 
Adığece ve Abazaca dili eğitimi, devletin resmi sitesinde yayınlanarak yürürlü-
ğe girmiştir ve bu çalışma da KAFFED tarafından yapılmıştır” dedi.

TRT’nin anadilimizde yayın yapması gerektiğini belirten Sayın Kadıoğlu şunları 
söyledi “Çerkesçenin kaybolması sadece bu dili konuşan bizlerin değil, yaşadı-
ğımız ülkelerinde ayıbı ve kaybı olacaktır”.

Federasyon ve üye derneklerimizin resmi yardım almaksızın, kendi çabalarıyla, 
1500 civarında Suriyeli soydaşımıza yardım ettiğini ve anavatana gitmek iste-
yenlere her türlü yardımın yapıldığını vurguladı.
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Önümüzdeki dönemde Soçi Olimpatları ve soykırım ve sürgünün 150. Yılı için 
özel çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. İstanbul Kartal’da sürgün anıtı 
açıldığı hatırlatarak Kartal Belediyesi ile Sohum Belediyesinin kardeş şehir an-
laşmasının Dış İşleri Bakanlığının müdahalesiyle iptal edildiğini ve bu yanlıştan 
biran önce dönülmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasını iki yıllık dönemde des-
teklerini esirgemeyenlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek tamamla-
dı. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart yaptığı konuşmasında bu ülkede yaşayan 
Kafkasyalıların sorunlarını en temel insan hakları ve demokrasi sorunu olarak 
ele aldıklarını söyledi. Türkiye’de eşit yurttaşlık kavramını önem kazandığını ve 
anayasa çalışmalarında bu kavramı hakim kılmak istediklerini belirtti. 

CHP’nin anadil konusuna yaklaşımını özetle şu sözlerle dile getirdi; “…dil eğiti-
mi konusunda Türkiye’nin resmi dili Türkçedir. Anadili Türkçe olmayanlar yurt-
taşlarımız zorunlu Türkçe eğitiminin yanı sıra kendi anadillerini de öğrenme ve 
kullanma hakkına sahiptir, devlet bu konuda üzerine düşen görevi, yasal şartla-
rın doğması halinde, yapmalıdır”.

Kendisinin çeşitli defalar önerge verdiği ambargo uygulaması ve Türkiye Ab-
hazya ilişkileri konusunda hükümetin samimi olmadığını, kendi vatandaşlarının 
haklarını korumadığını ve ayrımcılık yaptığını vurguladı. 

CHP Konya Milletvekili Bülent Kuşoğlu yaptığı konuşmasının başında CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel kurula gönderdiği selam, saygı ve 
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başarı dileklerini iletti. Geçen genel kurulda Türkiye için umutlu bir tablo çizil-
diğini ancak bugün farklı bir noktada olduğumuzu söyledi. Hükümetin Suriye 
politikasını değerlendirerek önümüzdeki dönemde bölgede önemli değişikler 
olacağını vurguladı. 

Günümüz gençliğinin dünya anlayışındaki farklılıkların siyasette yeni anlayışla-
rın oluşmasına neden olacağını söyledi. Türkiye ve dünya yeni döneme girerken 
bizimde bazı beklenti ve hedeflerimizin olması gerektiğini vurgulayarak bu ül-
kenin kuruluşunda önemli rol oynayan toplumuza önümüzdeki dönemde yeni 
bazı görevler düşebileceğini söyledi.  
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yaptığı konuşmada bölgemizin ateş 
çemberi içinde olduğunu, ülkede haklı istemlerin özgürce, uygarca ve vatana 
zarar vermeden yapılması gerektiğini söyledi. Yaşanan sorunların çözüm ye-
rinin Meclis olduğunu belirtti. Genel kurulda dile getirilen taleplere kimsenin 
karşı çıkmayacağını ancak bu ülkeyi parçalamak isteyenlerin farklı olduğunu ve 
bunun ayırt edilmesi gerektiğini söyledi.  

AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan yaptığı konuşmada son yıllara kadar 
ülkenin kuruluşuna katkıda bulunanların taleplerinin dikkate alınmadığını ve 
hatta inkar edildiğini vurguladı. On yıldır reddin, inkar ve asimilasyonun olmadı-
ğını, hürriyetlerin genişletildiğini söyledi. 

Anavatanda ve diasporadaki Çerkeslerin yaşadığı her ülkede kardeşliğin, birlik 
ve beraberliğin korunmasında üzerine düşeni yaptıklarını ve yaşadıkları ülkenin 
gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi. Federasyonun örgütlü toplum ya-
pısı içinde kendisinden bekleneni, önemli ölçüde yerini getirdiğini vurgulayarak 
emeği geçenlere teşekkür etti. Geçmişi unutmadan bugünü anlamak ve gele-
ceği planlamak gerektiğini belirtilerek uzlaşma ve diyalog ile tüm sorunların 
çözüleceğini ve taleplerin karşılanacağını söyledi.  

Abhazya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakan Yardımcısı Aliaz Avidzda konuşmasına 
bugünün hem anavatan hem de diasporada yaşayanlar önemli olduğunu söyle-
yerek başladı ve Abhazya Dış İşleri Bakanı Çirikba Viaçeslav’ın genel kurula gön-
derdiği mesajı okudu. Sayın Bakan mesajında özetle şunları söyledi;  “Kaffed 
Genel Kuruluna katılan herkesi selamlıyorum. Anavatandan uzak yaşamınıza 
rağmen vatanınızla sıkı ilişkiler kurmanız, dil, kültür, gelenek ve görenekleri ko-
rumanız ve yeni nesli anavatanla iletişim halinde yetiştirmeniz bizi sevindiriyor. 
Abhazya bugün bağımsız egemen bir devlettir, uluslar arasında tanınmak ve 
BM üyeliği güncel hedefimizdir. Ulusal önem taşıyan planların uygulamasında, 
Abhaz ve Adıge diasporasının desteğini almak önemlidir. Abhaz ve Adıgeler ay-
rılamaz bir bütündür. Adıge kardeşlerimiz Gürcistan saldırdığında bizi yalnız bı-
rakmadılar ve biz bunu unutmayacağız. Abhazya yeniden yapılanma ve uluslar 
arası konumunu güçlendirme aşamasında, Kafkasya ve diaspora ile yakın bağ-
lar kurulması önemlidir. Ortak kültürel değer ve tarihsel bağları güçlendirmek 
için birlikte hareket etmeliyiz. Kaffed ve Abhazya diasporasının aktif temsilci-
lerinin ortak çalışmaları ile Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri gelişti. Abhazya Dış 
İşleri Bakanlığının Abhaz-Adıge Diasporasının işbirliğinin teşvik etmeye devam 
edeceğini belirtmekten onur duyarım”.

Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu H. Muhammed yaptığı konuşmada, dünya 
tarihinde en acı tarihlerden birinin bizim tarihimiz olduğunu belirterek bu tari-
hin siyah ve beyaz sayfaları olduğunu söyledi.  150 yıl önce yaşanan Rus Kafkas 
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savaşından sonra bu topraklara gelenler kardeşlerimize bu ülke yöneticilerin 
sahip çıktığını vurguladı.

DÇB içinde en etkin çalışan üye kuruluşun Kaffed olduğunu vurgulayarak Kaffed 
tarafından Suriye’den gelenlere yardım edildiğini ve konuda herkesin minnet-
tar olduğunu söyledi. Suriye’den anavatana dönen 61 aileye kura ile evlerinin 
dağıtıldığını ve daha önceden de 23 aileye ev verildiğini belirtti. Ayrıca Kabar-
dey Balkar Cumhuriyeti K.Arsen ile DÇB Başkanı S.Hauti’nin selamlarını iletti. 

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğinden Ahmet Faruk Ünsal 
yaptığı konuşmada, bu salonda bir halkın var olma mücadelesini yürüten bir or-



- 22 -

ganizasyonun genel kurulunun yapıldığını söyledi. Çerkeslerin bu topraklarda 
150 yıldır sadakatle var olmaya devam ettiğini belirtti.

Anadilin bir halkın en önemli hazinesi olduğunu ve var olmayı mümkün kılacak 
şeyin o dilin ısrarla çabalarla muhafaza edilmesi olduğunu vurguladı. Sadece 
anadil eğitimi değil anadilde eğitimin gerekli olduğunu ve dünyanın farklı dil 
konuşan pek çok ülkesinde iki dilli eğitim yapıldığını söyledi. 

Yapılan protokol konuşmaları ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan 
R.Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Bekir Boz-
dağ, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Faruk Çe-
lik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas tara-
fından genel kurula gönderilen kutlama mesajları okundu. 

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 2011-2013 Dönemi Faaliyet Raporu, 
Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporu okundu. Söz konusu raporlar üzerin-
de görüşmeler yapıldı ve raporlar ayrı ayrı oylandı. Tüzük değişiklik önerilerinin 
görüşülmesi ve oylamasının ardından diğer gündem maddelerine geçildi. 

Seçimlere katılan her iki adayın listeleri tek tek okunarak genel başkan adayları 
Yaşar Aslankaya ve Erdoğan Boz tarafından oluşturulan yönetim kurulu aday 
listeleri tanıtıldı. Adaylar yaptıkları konuşmalarında hazırlamış oldukları çalışma 
programlarından örnekler vererek seçilmeleri halinde yapmaya planladıkları ic-
raatları anlattılar. Ardından oylamaya geçildi. 

Yapılan oylama sonucunda Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Yö-
netim Kurulu, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri seçildi ve Dünya Çerkes Birliği 
Delegeleri belirlendi. Genel Kurul dilek ve temenni, eleştiri ve öneri konuşma-
larının ardından sona erdi.
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Sayın Divan,

Kafkas Dernekleri 
Federasyonu’nun saygıdeğer 
delegeleri,

Çok kıymetli konuklarımız hepiniz 
Kafkas Dernekleri Federasyonu 
VI. Olağan Genel Kuruluna hoş 
geldiniz.

Genel kurulun ulusumuzun varo-
luş mücadelesi yolunda önemli bir 

aşama olacağı inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çerkes halkının saygıdeğer delegeleri, bu genel kurul toplantısı hem federasyo-
numuz hem de Çerkes halkı açısından özel ve önemli bir tarihte düzenleniyor. 
Bildiğiniz gibi Federasyonumuz 2003 yılında kuruldu ve bu genel kurul ile Kaf-
kas Dernekleri Federasyonu’nun 10. yılını kutluyoruz. Kaffed’den önce kurulan 
KAF-DER’i de göz önüne aldığımızda birlikteliğimizin 20. yılındayız. KAF-DER ve 
Kaffed’in kuruluşu ve gelişimi kolay olmadı. Burada aramızda bulunun pek çok 
büyüğümüzün de bizzat yaşayarak gördüğü gibi Çerkeslerin bir araya gelmesi, 
birlik olması, ortak hedefler doğrultusunda hep beraber çalışmak için ortak bir 
yapı oluşturmaları uzun süren kararlı bir mücadeleler sonucu gerçekleşti.

 Türkiye’deki Çerkesler dernekler etrafında örgütlendiler. Derneklerimiz 1970’li 
yıllarda birlik olmanın önemini görerek federasyonlaşma çalışmalarına başladı. 
Fakat tam 36 yıl önce, 5 Kasım 1977’de, Tsey Mahmut Özden’in şehit edilme-
siyle sonuçlanan saldırı ile birlik çalışmaları engellendi. Tüm baskı ve engelle-
melere karşın birlikteliğimizi kurduk. Bu birlikteliğimizi eğer görebilseydi mutlu 
olacağına inandığım Tsey Mahmut Özden’i huzurlarınızda saygıyla anıyorum.

10 yıl bir insan ömrü için uzun ama bir toplum için çok kısa bir süredir. Bu kısa 
sürede bile Kaffed, birliğin ve birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 

VI. Olağan Genel Kurulda Genel Başkan 
seçilen Yaşar Aslankaya’nın Genel Kurul 
Konuşması
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Kaffed kurulurken belki hayal bile edemeyeceğimiz pek çok şey gerçekleşti-
rildi. Bugün Adana’da çocuklarımız anadillerini kullanabildikleri anaokuluna gi-
diyor. Orta öğretimde Kaffed’in hazırladığı ders kitapları Adıgece ve Abazaca 
eğitiminde kullanılıyor. Düzce Üniversitesi’nde anayurttan gelen öğretim üye-
leri geleceğin Çerkes Dili öğretmenlerini yetiştiriyor. Üniversitelerde Adıgece 
ve Abazaca dersleri açılıyor. 

Bugün artık 21 Mayıs’lar ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her 
yıl kitlesel olarak 21 Mayıs’ta sürgün ve soykırımda yitirdiklerimiz anılıyor. Hak 
ve adalet taleplerimiz her platformda dile getiriliyor. Bugün artık Abhazya’nın 
bağımsızlığı ve zaferini, Ayaayra, binlerce kişinin katılımıyla kutluyoruz. Adıgey 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu Adıgey’deki kardeşlerimiz ile birlikte kutluyoruz.

Ve bizler artık geleceğe daha da güvenle bakıyoruz.

Tüm bu güzel gelişmeler bugün burada bulunan ve birlikteliğin önemine ina-
nan derneklerimizin, bu derneklerde çalışan insanlarımızın çabası ve gayreti ile 
oldu. Kaffed’e yani birlikteliğimize sahip çıkan, geleceğimizi birlikte kuran sizle-
re Kaffed’in tüm emekçilerine şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Bu genel kurulun hem Federasyonumuz hem de Çerkes halkı açısından özel ve 
önemli bir tarihte düzenlendiğini söylemiştim. 

Bildiğiniz gibi Çerkes halkı açısından çok önemli bir tarihi yaşıyoruz; 2014 Çer-
kes halkına uygulanan soykırım ve sürgünün 150.yıldönümüdür. Halkımız 150 
yıl önce insanlık tarihinin en büyük soykırım ve sürgünlerinden birine uğradı ve 
anayurdundan koparıldı. Anayurdundan koparılan 1,5 milyon kişiden 500 000 
kişi sürgün yollarında hayatını kaybetti.

Bu topraklara ulaşabilenler Tuna nehrinden Ürdün çöllerine kadar geniş bir 
coğrafyaya savruldu. Her şeye karşın halkımız kimliğine, diline ve kültürüne sa-
hip çıkmaya çalıştı. Dağınık yerleşim, engeller ve baskılar nedeniyle özellikle dil 
ve kültürde önemli kayıplar yaşandı. Fakat ne nereden geldiğimizi unuttuk, ne 
de kim olduğumuzu. 150 yıldır tüm dünya tarafından yok sayılmasına ve inkâr 
edilmesine karşın, 21 Mayıs’ı hiçbir zaman unutmadık.

21 Mayıs nasıl soykırım ve sürgünün simgesel tarihi ise Çarlığa karşı direnişin 
son noktası olan Soçi’de soykırım ve sürgünün simgesel yeridir. Bu nedenle 
2014 Kış Olimpiyatları’nın Soçi’de düzenlenmesi, bu büyük trajedinin tekrar 
yaşanmasına yol açmaktadır. Çerkes Soykırım ve Sürgününün 150. yıldönümü, 
soykırım ve sürgünün tanınması ve tarihsel haksızlıkların giderilmesi talepleri-
nin yükseltilmesi açısından da bir dönüm noktası olacaktır. Bu konuda en doğru 
etkinlikleri planlamak üzere bir çalışma grubu oluşturacağız.
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Genel Kurulumuz Türkiye ve diaspora açısından çok önemli olan bir dönemeçte 
düzenleniyor. Bir süredir yavaşlasa da demokratikleşme ve yeni anayasa hazır-
lanması çalışmaları Türkiye’nin hala birinci gündem maddesi. Zorluklarına ve 
risklerine karşın çözüm sürecinin devam etmesi, önemli değişimlere yol aça-
caktır. Bütün bunlara ek olarak Türkiye önümüzdeki iki yılda üç önemli seçim 
yaşayacak. Bunlar, 2014’de yerel seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimi, 2015’de 
ise genel seçimleridir. Yani önümüzdeki iki yıl seçimler dönemi olacak.

Genel Kurulumuz, Federasyon ve halkımız açısından işte böyle önemli bir dö-
nemde toplanıyor. Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu dönemde hem 
diasporada hem de diaspora ve anayurt arasında birlikteliğimizi güçlendirerek 
haklı taleplerimizi dile getirmemiz, ortak hedeflerimize ulaşmak için etkin çalış-
malar gerçekleştirmek zorundayız. İşte bu sorumluluk bilinciyle Kafkas Dernek-
leri Federasyonu yönetimine, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen arkadaşla-
rımla birlikte adayız. 

Sayın konuklar, Çerkes halkının saygıdeğer delegeleri,

Önümüzdeki dönemde Federasyon olarak faaliyetlerimizin aşağıdaki konular 
üzerinde yoğunlaşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz;

Demokratik taleplerimiz: Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde maalesef 
Çerkeslerin sorunlarının anlaşılmadığını, sorunlarımıza yeterli önem ve özenin 
gösterilmediğine şahidiz. Bu nedenle Kaffed olarak Türkiye Çerkeslerinin hak-
lı taleplerini, başta yeni anayasa hazırlık çalışmaları olmak üzere her ortamda 
ısrarla ve sürekli bir şekilde savunacağız. Doğal olarak, taleplerin dile getirilme-
si yeterli değildir. Demokratik hakların kullanılması ve hayata geçirilmesi son 
derece önemli, fakat önemli olduğu kadar da zordur. Bu nedenle, son yıllarda 
özellikle anadil eğitimi konusunda elde edilen kazanımları korumak ve uygula-
madaki sorunları çözmek için somut çalışmalar yapacağız.

Adana derneğimizin açmış olduğu Kafkas Anaokulu gibi, Düzce ve Turhal’da 
açılan Adıgece seçmeli dersleri gibi başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması ön-
celiğimiz olacaktır. Daha fazla anadili öğretmeni yetiştirmeliyiz. Üniversiteler-
de açılmış olan bölüm ve araştırma merkezi sayısını artırmalıyız, akademik ça-
lışmalara imkân sağlamalıyız. Çerkes dillerinde radyo ve uzun süreli televizyon 
yayınlarının başlaması konusunda girişimlerde bulunmalıyız.

Anadilde Eğitim: Öncelikle çocuklarımızın dillerini öğrenebilmeleri için anne-ba-
baların onlarla anadilde konuşmaları gerekmektedir. Dil bilen aile büyüklerinin 
çocukları ile kendi dillerinde konuşmalarının önündeki sosyal-psikolojik çekin-
celerin kaldırılması konusunda hep birlikte çalışmamız gerekmektedir.
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Devlet yurttaşların dillerini ve kültürlerini korumaları için sadece izin veren 
değil, destekleyen bir konumda olmalıdır. Derneklerimizdeki ana dil öğretimi-
nin halk eğitim merkezleri ve benzeri kuruluşlar tarafından desteklenmesi için 
daha önce yapılmış başvuralar yeniden ele alınacaktır. Anadili öğretmenleri ye-
tiştirilmesi, üniversitelerde açılmış olan bölüm-seçmeli ders ve araştırma mer-
kezi sayısının artırılması, akademik çalışmalara imkân sağlanması konusunda 
çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalarımızın nihai hedefi anadilde eğitim olmalıdır. 

Anayasa Çalışmaları: Türkiye’de temel hak ve özgürlükleri esas alan, evrensel 
normlara uygun, vatandaşlığı etnik kimlik, dil ve dine dayandırmadan tanım-
layan sivil, eşitlikçi, çağdaş bir anayasa ihtiyacı vardır. Kaffed, TBMM Anayasa 
Komisyonu nezdinde yapılmış olan çalışmalara aktif olarak katılmış ve taslak 
metinler sunmuştur. Bundan sonraki süreci yakından takip ederek gereken ak-
siyonu alacağız.

Yerel ve Genel Seçimler: Biraz önce değindiğim gibi Türkiye’de önümüzdeki iki 
yıl üç önemli seçim yaşanacaktır. Gerek yerel yönetimler düzeyinde, gerekse 
parlamento düzeyinde temsilcilerimizin olması, hem sorunlarımızın tanıtılması 
ve taleplerimizin dile getirilmesi, hem de bu taleplerin gerçekleştirilmesi açısın-
dan çok önemlidir.

Bu nedenle, özellikle yerel seçimlere ve parlamento seçimlerine yönelik olarak 
yarından itibaren tüm Türkiye’de çalışmamız gerekiyor. Yerel seçimlerde il ge-
nel meclislerine mümkün olduğu kadar çok üyemizin seçilmesini sağlamalıyız. 
İstanbul il genel meclisindeki bir üyemizin bu yıl gerçekleştirdiği çalışmalar, he-
pimiz için örnek teşkil etmektedir. Bu kapsamda 2015 genel seçimlere tabanı-
mız ile birlikte çalışacağız.

Sürgün ve Soykırımın 150.yılı: 21 Mayıs Çerkes halkının yaşama direncinin ifade-
sidir, direniştir, başkaldırıdır ve yeniden dirilişin tarihidir… 

Önümüzdeki dönemin en önemli konusunun 150. yıldönümünde Çerkes soy-
kırımı ve sürgününün tanınması ve Çerkeslerin uğradığı tarihsel haksızlıkların 
giderilmesi olduğu açıktır. Bu kapsamda, 2014’ün “Çerkes Yılı” olarak ilan edil-
mesi için girişimlerde bulunacağız. Başta Temsil Edilmeyen Uluslar ve Halklar 
Örgütü UNPO olmak üzere hem Türkiye’deki hem de uluslararası kuruluşlar 
nezdinde soykırım ve sürgünün gündeme getirilmesi için çalışacağız.

Özellikle Rusya Federasyonu’na yönelik olarak Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nün 
tanıması ve vatanından sürülen Çerkeslerin torunlarına kayıtsız şartsız dönüş 
ve çifte vatandaşlık hakkı vermesi talepleri etkin bir şekilde dile getireceğiz. 
Bütün taleplerimizi kuracağımız çalışma grubu ile birlikte belirleyeceğiz.
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Soçi Olimpiyatları: KAFFED 2014 Soçi Olimpiyatları’na ilişkin çalışmalarına olim-
piyatların Soçi’de yapılacağının belirlendiği 2007 yılında başlamıştır. Bu konu 
ortak akıl, danışma, bölge ve başkanlar kurulu toplantılarında tekraren istişare 
edilmiş, gerek diasporada gerek anavatanda farklı kesimlerin de görüşleri alı-
narak ortak bir tavır belirlenmiştir. Çerkeslerin tarihi vatanında, özellikle sür-
gün ve soykırımın simge yeri Soçi’de yapılacak olimpiyatların, olimpiyat ruhuna 
aykırı olacağı, barış ve huzura hizmet etmeyeceği, sadece soykırım ve sürgü-
nün acısını ve adaletsizliği pekiştireceği unutulmamalıdır.

Uluslararası olimpiyat komitesi, olimpiyatlara katılacak ülkeler ile olimpiyatlar-
da yarışacak sporcular nezdinde yaşadığımız soykırım ve sürgüne yönelik bilgi-
lendirme faaliyetleri yapacak, destek talep edeceğiz.

Anayurt ile ilişkiler: Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun ve Federasyonu oluş-
turan derneklerimizin en önemli hedeflerinden biri kimliğimizi, dilimizi ve kül-
türümüzü korumak ve özgürce gelişmesi sağlamaktır. Bu kapsamda diaspo-
ra-anayurt ilişkileri hayati önemdedir. Anayurt özellikle soykırım ve sürgünün 
yol açtığı olumsuz demografik yapıdan dolayı diasporaya ihtiyaç duymaktadır. 
Diaspora da anayurdun desteği olmadan varlığını sürdüremeyeceğinin bilincin-
dedir. Bu nedenle anayurda dönüş düşüncesinin hayata geçirilmesine ilişkin ça-
lışmalar Federasyonumuz ve bizim açımızdan özel bir önem taşımaktadır. 

Anayurt ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışaca-
ğız. Anayurduna dönüş yaparak, oralarda yerleşen veya iş kuran kardeşlerimizi 
desteklemeye devam edeceğiz. Üniversitelerde okuyan öğrencilere kredi ve 
burs verilmesi konularındaki var olan uygulamaların iyileştirilmesi için azami 
gayret göstereceğiz. Abhazya ve Güney Osetya’nın egemen devletler olarak 
tanınması ve her iki ülkeye yönelik izolasyonun kaldırılması için ulusal-uluslara-
rası zeminlerde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Suriyeli soydaşlarımız: Suriye’deki kardeşlerimizin yaşadığı trajediyi hepimiz 
biliyoruz. Suriye’deki çatışma ortamının uzun bir süre daha devam edeceği 
bellidir. Kaffed ve bağlı dernekler öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda, 
bugüne kadar 1400 civarında Suriyeli kardeşimiz Türkiye’de çeşitli yerlerde mi-
safir edilmektedir. Türkiye’ye gelen kardeşlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler 
bulunması konusunda çalışmaya devam edeceğiz.

Suriye’den ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz için en doğru adres anayurdu-
muzdur.  Anayurda dönmek isteyenlere gereken destek verilmeye devam ede-
ceğiz.  Ayrıca Rusya Federasyonu nezdinde şimdiye dek yapılan tüm girişimleri 
daha yakından takip edeceğiz. 
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Kaffed yönetimsel yapısı: Kaffed’in organizasyon yapısının kültürel faaliyet ka-
lıbından çıkarılarak siyasal yaklaşıma evrilmesi konusunda çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Bu konuda tabanımızla birlikte bölge toplantıları, danışma ku-
rulu, arama konferansı ve benzeri yöntemlerle çözüm arayacağız.

Aynı zamanda derneklerimizde tabanı genişletmek ve katılımcılığı artırmak ko-
nularında, hep birlikte, yeni yol ve yöntemler geliştireceğiz. Derneklerimizde 
kadınların ve gençlerin dernek yönetimlerinde daha fazla söz sahibi olmala-
rını çok önemsiyoruz. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve uluslararası hak 
örgütleri ile ilişkiler yoğunlaştıracağız. Bu kurumlar ile ilkeli ve demokratik bir 
dayanışma içinde olacağız. Söz konusu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 
etkinliklerde federasyon ve derneklerimizin temsil edilmesi için çalışacağız.

Dünya Çerkes Birliği ve diğer örgütler ile ilişkiler: Özellikle anavatanımızdaki 
siyasi ve sivil örgütler ile bağlarımızı güçlendirmeli, farklı boyutlarda iletişim ka-
nalları geliştirmeli, işbirliğini arttırmalıyız. Dünya Çerkes Birliği, Çerkes halkının 
en önemli kurumlarından biridir. Nihayetinde, DÇB uzun yıllar birbirinden uzak 
kalmış anavatan ve diaspora kurumlarını aynı platform üzerinde bir araya getir-
mektir. DÇB’ne ilişkin eleştirilerin ve sorunların farkındayız. 

Demokratik ve katılımcı işleyişi içselleştirmiş Kaffed olarak, bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da, kurucusu üyesi olduğumuz, üst örgütümüz DÇB 
içinde de demokratik işleyişin ve Çerkes halkının ve Çerkes halkının demokratik 
taleplerinin dile getirilmesi ve kazanımlarının arttırılması yolunda mücadelesini 
sürdüreceğiz. Son başkanlar kurulu toplantısında diasporanın sorunlarının ve 
çözümlerinin birlikte ele alınması için kurulması tavsiye edilen bir diasporası 
birliğinin oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunacağız.

Sayın konuklar, Çerkes halkının saygıdeğer delegeleri,

İçinde yaşadığımız bu kritik tarihsel dönemde, Federasyonumuzun birikimini 
ve çeşitliliğini yansıtan bir ekip ile görev talip oluyoruz. Önümüzdeki sorunların 
ve zorlukların farkındayız. 

Federasyonumuzu oluşturan derneklerin oluşturduğu sinerjinin göreve talip 
olan arkadaşlarımızın deneyimi ve dinamizmi ile birleştiğinde tüm sorunlarımı-
zın üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Bu inançla hepinizi selamlıyor, Genel Kurulumuza başarılar diliyorum.
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24 Kasım 2013 tarihinde ya-
pılan VI. Olağan Genel Kurul-
da seçilen yönetim kurulu, 7 
Aralık 2013 Pazar günü fede-
rasyon genel merkezinde ilk 
yönetim kurulu toplantısını 
gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yaşar Aslankaya 
yönetiminde yapılan toplantı-

da genel kurul süreci değerlendirildi ve yönetim kurulu üyeleri arasında aşağı-
daki gibi görev paylaşımı yapıldı:

Genel Başkan Yardımcısı: Erol Taymaz

Genel Başkan Yardımcısı: Metin Kılıç

Genel Başkan Yardımcısı: Ünal Uluçay (Sosyal İşler ve Bölgesel Etkinlerden So-
rumlu)

Genel Sekreter: Zeki Kartal

Genel Mali Sekreter: Atilla Mutlu Alkış

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri: Ertan Koyuncu

Üyeler: Ahmet Gazi Saygılı, Bekir Sami Yavuz, Haşim Polat, Mesut Akman, Mus-
tafa Aziz Özbek, Nejdet Karaçay,  Ömer Atalar, Ş. Şamil Koç

Soçi Olimpiyatları sürecinde amacımıza ulaşmak için yapılacak eylemleri ve son-
rasındaki sürgün ve soykırımın 150.Yılı sürecinde yapılacak eylemleri organize 
etmek üzere “Soçi Olimpiyatları ve 150.Yılı Çalışma Grubu” oluşturulmasına,

Suriye Kriz Komitesinin çalışmalarına aynı kadro ile devam etmesine ve belirle-
necek yeni isimlerin dahil edilmesine,

Abhazya Çalışma Grubunun Mesut Akman koordinatörlüğünde, Adıgey-Kıyı 
Boyu Şapsığ Çalışma Grubunun Metin Kılıç, Kabardey-Balkar-Karaçay Çerkes 
Çalışma Grubunun Recami Bursa koordinatörlüğünde çalışmalarına devam et-
mesine karar verildi.

Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını  
7 Aralık 2013 Tarihinde Yaptı 
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Yönetim Kurulu - 19 Ocak 2014

DÇB YK-Kaffed YK Üyeleri Toplantısı   
12 Ocak 2014

Başkanlar Kurulu İlk Toplantısı - 1 Şubat 2015 

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda Soçi Olimpiyatları sürecinde 
kamuoyunu bilgilendirme amaçlı faaliyetler, hazırlanan materyaller ele alındı 
ve 1 Şubat 2014 tarihinde yapılacak Başkanlar Kurulu toplantısı katılımcılarıyla 
birlikte Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde kitlesel eylemli basın açıkla-
ması yapılmasına karar verildi.

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda, DÇB-Kaffed ilişkileri ele alın-
dı. DÇB tarafından hazırlanan ve Londra’da Soçi Olimpiyatları çerçevesinde 
düzenlenen “İşbirliği ve Barışın Elçisi Spor” isimli toplantıda gösterilen tanıtıcı 
video ile DÇB başkanının bir radyo programında kullandığı bazı ifadelerle ilgili 
olarak sosyal medyada yer alan eleştiriler görüşüldü. Görüşmeler sonrasında 
Soçi Olimpiyatları ve Soykırım ve Sürgün konularında kamuoyunu aydınlatmak 
üzere bir açıklama yapılmasına karar verildi.

Federasyon genel merkezinde 
yapılan ilk Başkanlar Kurulu top-
lantısında gündemdeki konular 
ele alındı. Toplantının sabah bö-
lümünde Soçi Olimpiyat Çalışma 
Grubu tarafından yapılan çalışma-
lar görüşüldü. Rusya Federasyonu 
Büyükelçiliği önünde yapılacak 
“Çerkesler Olimpiyat Ateşini Sön-
dürdü” isimli basın açıklamasının 
hazırlıkları ele alındı. Başkanlar Ku-

rulu daha sonra Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde yapılan “Soçi Olimpi-
yat Ateşini Söndürme” eylemine katıldılar.

Toplantının öğleden sonra yapılan ikinci bölümünde 21 Mayıs 2014 tarihinin sür-
gün ve soykırımın 150.yılına denk gelmesi nedeniyle yıl boyunca etkinlik düzen-
lenmesi ve bu yılın önemine binaen geniş katılımlı kitlesel bir eylem yapılması 
konularında tavsiye kararı  alındı.  
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Yönetim Kurulu - 2 Şubat 2015 

Yönetim Kurulu - 9 Mart 2014

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda Soçi Olimpiyatları sürecinde 
yapılan eylemler ve yapılması gereken etkinlikler ele alındı. 21 Mayıs Çerkes 
Soykırım ve Sürgünü etkinlikleri için bir takvim oluşturulmasına ve 21 Şubat ve 
14 Mart Dil günleri için derneklerimiz tarafından etkinlik düzenlenmesi için bil-
gilendirme yapılmasına karar verildi.

İKKD dernek binasında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri, İstanbul der-
neklerimizin başkanları, yöneticileri ve çalışma gruplarının bazı üyeleri katıldı. 
Toplantıda 150.Yıl Çalışma Grubunun aşağıdaki çalışmaları hakkında bilgi verildi; 

*Hazırlanmakta olan görsel materyaller,

*Kamuoyu yaratmak için basın-yayın kuruluşları ilişkiler,

*Yapılacak kitlesel etkinlikler,

*Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler, lobi faali-
yetleri.

Katılımcıların konu ile görüş, öneri ve eleştirileri alındı. Yapılan görüşmeler 
sonrasında 24 Mayıs 2014 günü Kartal Sürgün Anıtı önünde yapılacak “Kitlesel 
Katılımlı Basın Açıklaması” hazırlıkları için İstanbul Dernek Başkanlarımızdan 
oluşan “Düzenleme Komitesi” oluşturulmasına karar verildi. 

Geniş katılımlı toplantı sonrasında YK gündem maddelerine görüşülmesine 
devam edildi. Türkiye’de misafir Suriyeli Soydaşlarımızın durumu ve uygun za-
manda İstanbul’da Kriz Komite toplantısı yapılması konusu görüşüldü. 29 Mart 
2014 tarihinde yapılacak Dünya Çerkes Birliği toplantısı gündemi konusunda 
öneri ve eleştiriler yapıldı. 12 Nisan 2014 tarihinde Başkanlar Kurulu ve 13 Nisan 
2014 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi.

Başkanlar Kurulu - 12 Nisan 2014

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıya dernek başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri ve gençlik grubu üyeleri katıldı. Toplantıda seçmeli ders uygula-
ması ve öğretmen ihtiyacı, 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü anma etkin-
likleri çerçevesinde genel merkez ve dernekler tarafından yapılması gereken-
ler, 29 Mart 2014 tarihinde yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısı sonuçları ve 
Rusya Federasyonu bursuyla anavatandaki üniversitelere öğrenci gönderme 
konuları görüşüldü. 
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Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıya yönetim kurulu ve çalışma 
grubu üyeleri katıldı. Toplantıda 21 Mayıs haftasında yapılacak kitlesel etkin-
likler ele alındı. Nalçik Üniversitesinde yapılacak foruma katılacak gençlerin 
isimleri belirlendi. Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürlüğü yapılan görüşmeler 
ile Suriyeli Soydaşlarımızın durumları ile ilgili bilgi verildi. Kaffed Gençlik Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ve seçmeli dersler veya anadil kurslarında görev alacak 
“Anadil Eğitmeni” yetiştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar ve-
rildi.

Federasyon genel merkezinde 
yapılan toplantıya yönetim ku-
rulu ve çalışma grubu üyeleri 
katıldı. 21 Mayıs Çerkes Soykırım 
ve Sürgünü etkinlikleri çerçeve-
sinde yapılan çalışmalar gözden 
geçirildi. 17 Mayıs 2014 tarihinde 
“Çerkes Sürgünü; Dün, bugün, 
Yarın” bir konferans düzenlen-
mesine karar verildi.

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda, Adıgey Cumhuriyeti Kutla-
maları, Nalçik ve Antalya Yaz Kampı, Ayayra gibi çalışma grupları tarafından 
yürütülmekte olan çalışmalar ile derneklerimizce yaz döneminde yapılacak 
diğer etkinliklere katılımlar ele alındı. Dünya Çerkes Birliği ile Kaffed ilişkileri 
görüşüldü.

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda 2013 Yılı Dernek Beyanname-
si incelendi ve hazırlanan beyanname kabul edildi. 

Yönetim Kurulu - 13 Nisan 2014 

Yönetim Kurulu - 30 Nisan 2014 

Yönetim Kurulu - 11 Mayıs 2014

Yönetim Kurulu - 7 Haziran 2014
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Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda Seçmeli Adıge-Abazaca Ders-
leri için başlatılan kampanya değerlendirildi ve bir broşür hazırlanmasına karar 
verildi. Kayseri Derneğinde açılacak “Anadil Eğitmeni Kursu” hazırlıkları ele 
alındı. Suriyeli soydaşlarımıza fitre ve zekat yardımı için kampanya başlatılma-
sına karar verildi. 

AB İnsanı Yardım Ofisi ile bölge derneklerimizin maddi ve gıda yardımı için ha-
zırlık çalışması yapmasına karar verildi. DÇB’nin hibe almak için yaptığı müra-
caat ve bu konuda sosyal medyada çıkan haberler ele alındı ve bir açıklama 
yapılmasına karar verildi.

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve 
Sürgünü çerçevesinde genel merkez ve dernekler tarafından yapılan etkinlikler 
görüşüldü. Suriyeli Soydaşlarımıza yardım konusunu görüşmek üzere toplantı-
ya davet edilen AB İnsani Yardım Fonu Temsilcisi Murat Yücer, kurumun çalış-
ma alanları konusunda bilgilendirme yaptı. Acil ihtiyacı olanlara maddi ve gıda 
yardımı yapılması için çalışma yapılmasına karar verildi. 

DÇB’nin hibe almak için yaptığı müracaat konusunda sosyal medyada çıkan ha-
berler ve Kaffed’e yapılan eleştirilerin bölgelerde yarattığı rahatsızlık ele alındı 
ve konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapılmasına karar verildi. 

Yönetim Kurulu - 28 Haziran 2014 

Başkanlar Kurulu - 29 Haziran 2014
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Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda, 13 Eylül 2014 tarihinde yapı-
lan “Genişletilmiş Başkanlar Kurulu” toplantı sonuçları değerlendirildi. 19 Eylül 
2014 tarihinde yapılacak DÇB Yönetim Kurulu toplantısına, söz konusu top-
lantının gündem ve niteliğinin, daha önce Kaffed tarafından DÇB yönetimine 
iletilen talepleri karşılamaması nedeniyle katılmamaya ve 20 Eylülde Nalçik’te 
yapılacak Dünya Çerkes Günü resmi kutlama davetine Kaffed adına bir tem-
silcinin katılmasına karar verildi. Suriyeli soydaşlarımızın durumu görüşüldü ve 

Yönetim Kurulu - 3 Ağustos 2014

Başkanlar Kurulu - 13 Eylül 2014

Göksun’da yapılan toplantıda anadil eğitmeni kurs hazırlıkları ele alındı. Kayseri 
Derneği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda seçmeli derslerde anadilimizi 
tercih eden öğrenci sayısındaki ciddi artış takdirle karşılandı. DÇB Başkanının 
yaptığı açıklamalar görüşüldü ve Kaffed DÇB yönetim kurulu üyeleri ile bir top-
lantı yapılmasına karar verildi.

Geniş Katılımlı Başkanlar Kurulu Ankara Gazi Park otelinde toplandı. Dünya 
Çerkes Birliği (DÇB) ile ilgili olarak son zamanlarda yaşanan sorunların ve DÇB-
Kaffed ilişkilerinin ana gündem maddesi olduğu toplantıya, Dernek Başkanları, 
Kaffed YK üyeleri, Kaffed DÇB YK üyeleri ile birlikte Kaffed DÇB delegeleri ka-
tıldı.

Toplantının birinci oturumunda, DÇB’nin kuruluş amaçları kurulduğu günden 
bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler ve günümüzdeki durumu ele alındı. 
Rusya merkezi yönetiminin 2000 yılından sonra değişen politikası nedeniyle 
DÇB’nin baskı altında olduğu belirtilerek örgütün son zamanlardaki eylem ve 
söylemlerinde, kuruluş ilkelerinden tavizler verdiğine dair genel bir kanı oluş-
tuğu vurgulandı. Bu kapsamda son zamanlarda sosyal medyada tartışılan ve 
bazı derneklerin kamuoyu açıklamalarına konu olan DÇB yönetiminin bazı fa-
aliyet ve açıklamaları istişare edildi. Toplantının ikinci oturumunda katılımcı-
lar önümüzdeki dönemde Kaffed-DÇB ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair 
önerilerini sundular. Bu çerçevede DÇB Yönetimi tarafından Kaffed’e ulaşan 19 
Eylül tarihinde yapılacak DÇB Yönetim Kurulu toplantısı ile 20 Eylül tarihinde 
Nalçik’te yapılacak Dünya Çerkes Günü resmi kutlamalarına Kaffed kurumsal 
temsili konularında görüşlerini beyan ettiler. 

Yönetim Kurulu - 14 Eylül 2014
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Yönetim Kurulu - 18 Ekim 2014

Yönetim Kurulu - 16 Kasım 2014

Başkanlar Kurulu - 24 Ocak 2015

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda seçmeli derslerde sınıf açılan 
okullar ele alındı. Seçmeli derslerde yaşanan sorunları tespit etmek ve rapor-
lamak üzere bir komisyon kuruldu. ADDER tarafından hazırlanan latin alfabesi 
ve müfredatı MEB tarafından kabul edilmesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. 
Söz konusu dernek tarafından Bakanlığa sunulan latin alfabe ile müfredatın 
kabul edilmesi halinde halen uygulanmakta olan resmi alfabe ile seçmeli ders 
uygulamasında kargaşaya neden olacağı vurgulandı. Kafkasya’dan Orta Doğu 
ülkelerine giderek savaşa katılanlar konusunda kamuoyu açıklaması yapılama-
sına karar verildi.  

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda yönetim kurulunun birinci yıl 
faaliyetleri değerlendirildi. İkinci dönemde öncelikli olarak yapılacak faaliyetler 
ele alındı. 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak “150. Yılda Çerkesler, Güncel 
ve Gelecek” konferansı yapılmasına karar verildi. Son zamanlarda çeşitli or-
tamlarda tartışılmakta olan anadil eğitiminde kullanılacak alfabe konusunda 
bir açıklama yapılmasına karar verildi.

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda federasyonun birinci yıl ça-
lışmaları ele alındı. Başkanlar Kuruluna katılım konusunda yaşanan sorunlar ile 
federasyonun örgütsel yapısı üzerine görüşmeler yapıldı.  7 Haziran 2015 tari-
hinde yapılacak genel seçimler sürecinde federasyon ve dernekler tarafından 
yapılması gerekenler görüşüldü. Kaffed Demokratik Taleplerinin güncellenerek 
dernekler ile paylaşılmasına ve parti-aday görüşmelerinde bu taleplerin günde-
me getirilmesine karar verildi. Son yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısında 
gündeme gelen yeniden yapılandırma ve örgütün günümüzdeki etkinliği ko-
nularında görüş alış verişi yapıldı. 2015 yılında yapılacak 21 Mayıs etkinliklerinin 
yeri, yöntemi ve zamanı gibi konular istişare edildi. Yapılacak etkinliklerin “16-

Antalya’dan anavatana gitmek isteyen ailelerin resmi işlemleri için talep edilen 
maddi desteğin karşılanmasına karar verildi. Rusya Federal Ajansı ile yapılan 
görüşme konusunda bilgilendirme yapıldı ve anavatana burslu üniversite öğ-
rencisi gönderme konusundaki son gelişmeler görüşüldü.
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Yönetim Kurulu - 25 Ocak 2015

Yönetim Kurulu - 1 Mart 2015

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda Haziran ayında yapılacak ge-
nel seçimlerde izlenecek politikalar çerçevesinde seçime katılacak partiler veya 
adaylar ile yapılacak görüşmelerde gündeme getirilmek üzere demokratik ta-
leplerimizin güncellenmesine ve derneklerimiz ile paylaşılmasına karar verildi.  
21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgün etkinlikleri organizasyon hazırlıkları görü-
şüldü. DÇB Mart ayı yönetim kurulu toplantı sonuçları ele alındı.

Yaptığı son genel kurulunda dernek yönetim kurulu oluşmadığından Kırıkka-
le Valiliğine gerekli evrakları teslim ederek fesh edilen Kırıkkale Kafkas Kültür 
Derneği’nin tüzükteki ilgili maddeye üyeliğinin sona erdirilmesine karar verildi. 
Ayrıca 21 Şubat Anadil Günü ve 14 Mart Adıge Dil Günü etkinlikleri ile ortaokul-
lardaki seçmeli ders seçimi konusunda yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Federasyon genel merke-
zinde yapılan toplantıda 
Çerkesler ve genel seçimler 
konulu bir konferans dü-
zenlenmesine, seçim süre-
cinde Kaffed Demokratik 
Taleplerini desteklediğini 
be   yan eden adayların açık-
lamalarının WEB sayfasın-
dan yayınlanmasına ve se-
çim sürecinde taleplerimizi 

birlikte dile getirmek için bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülmesine karar 
verildi.

21 Mayıs etkinlikleri kapsamında Abhaz Dernekleri Federasyonu yetkilileri Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler ele alındı ve 21 Mayıs anma 

23 Mayıs 2015, Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma Haftası” çerçevesinde ger-
çekleştirilmesi uygun bulundu. 21 Mayıs haftasında yapılacak kitlesel eylemin 
yeri ve yöntemi istişare edildi. Anadil çalışmaları ile seçmeli ders kitaplarının 
durumu ve son günlerde alfabe konusunda yaşanan tartışmalar ele alındı. Ayrı-
ca anavatan üniversitelerine öğrenci gönderme konusu görüşüldü.
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etkinliğinin 16 Mayıs 2015 günü Kefken Karaağaç Köyü ve Babalı Sahilinde yapıl-
masına karar verildi. Aynı program çerçevesinde 21 Mayıs 2015 anavatan anma 
programlarına grup halinde katılım önerisi ele alındı ve hazırlıklar için komis-
yon kuruldu. Federasyon tüzüğü ve örgütsel yapısı üzerine yapılan çalışmalar 
ile görüş ve öneriler ele alındı. DÇB’nin yeniden yapılanmasına dair hazırlanan 
önerilere son şeklinin verilmesi için Kaffed DÇB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir 
toplantı yapılmasına karar verildi. 

Başkanlar Kurulu - 12 Nisan 2015
Başkanlar Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu ve Anadil Komisyonu üyelerinin 
katılımıyla federasyon genel merkezinde yapıldı. Yapılan toplantıda öncelikli 
olarak ADDER tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
ortaokullardaki seçmeli Adıgece ders müfredatı görüşüldü.

Görüşmelerde söz konusu dernekle Kaffed ile kurumsal ilişkileri ve sosyal med-
yada yer alan iddialar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Toplumumuz için bü-
yük bir kazanım olan ortaokullarda seçmeli Adıgece dersinin hayata geçirilmesi 
ve hali hazırda kullanılan resmi alfabe ile hazırlanan müfredatın kabul edilmesi 
süreci ele alındı.

Adıgece seçmeli dersi için ikinci bir müfredatın kabul edilmesinin, bir ders için 
iki ayrı müfredatın ve iki ayrı alfabenin aynı anda yürürlükte olmasının MEB 
uygulamalarında bir ilk olduğu ve bu durumun eğitim programı tekniklerine, 
müfredatta birlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca söz konusu kararın, 
ehliyet ve liyakat gözetilmeden ve de bilimsel gerçeklere aykırı olarak, idari ve 
siyasi bir tasarruf ile alındığını konusunda görüş birliğine varıldı.

Söz konusu müfredatın iptali ve yürütmenin durdurulması için tüm idari ve 
hukuki yollara başvurulmasına karar verildi. Bu süreçte kamuoyunu bilgilendir-
mek amacıyla çalışmalar yapılmasına ve bu kapsamda federasyon ve dernekler 
tarafından, 16 Nisan 2015 günü, ortak bir metnin okunacağı eş zamanlı basın 
açıklamaları yapılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu - 30 Nisan 2015
Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Me-
tin Kılıç’ın genel seçimlerde milletvekili adayı olması nedeniyle yönetim kurulu 
üyeliğinden istifa talebinin kabul edilmesine, yedek yönetim kurulu üyelerin-
den Recami Bursa’nın asil üyeliğe atanmasına ve 2014 yılı dernekler beyanna-
mesinin doldurularak Dernekler Dairesine gönderilmesine karar verildi.   
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Yönetim Kurulu - 21 Haziran 2015 

Başkanlar Kurulu - 8 Ağustos 2015

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda 19 Eylül 2015 tarihinde yapı-
lacak DÇB Genel Kuruluna hazırlık amacıyla Başkanlar Kurulu, DÇB YK Üyeleri, 
DÇB Delegelerinin katılımıyla toplantı yapılmasına, Antalya Yaz Kampı için An-
talya Derneğine yetki verilmesine ve Nalçik Yaz Kampı için gerekli duyuruların 
yapılmasına karar verildi.

Başkanlar Kurulu Ankara Gazi Park Otelinde toplandı. Toplantıya Başkanlar Ku-
rulunun yanı sıra Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Başkanı Sohrokue Hauti, DÇB YK 
Üyeleri Hafıtse Muhammed, Cengiz Gül, Doğan Özden, Ümit Duman ve Kaffed 
DÇB Delegeleri de katıldı. Dünyaca ünlü şair ve yazar Meşbaşe İshak da toplan-
tıda yer aldı.

 Genel Başkanı Yaşar Aslankaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, DÇB 
Başkanı S.Hauti’nin yaptığı konuşma ile devam etti. Başkan S. Hauti konuşması-
na anavatan cumhuriyet yetkililerinin selamlarını ileterek başladı. Günümüzün 
zor koşularında halkımızın sorunlarına çözümü bulmak amacıyla toplantıya ka-
tılan herkese teşekkür eden S.Hauti konuşmasında, Rus-Kafkas savaşları ne-
deniyle halkımızın dünyanın dört bir yanına dağıtıldığını, geçmişi unutmadan, 
bugünün koşullarına uygun politikalar geliştirerek halkımızın omuzlarımıza bin-
dirilmiş sorunların çözümü için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya soru cevap bölümü ile devam edildi. Sorulan soruların bazılarına ce-
vap veren S.Hauti, cevapların daha anlaşılır olması için, sorulmuş soruların yazılı 
olarak gönderilmesi halinde en kısa zamanda yazılı olarak cevaplandırılacağı 
belirtti. DÇB heyeti ayrıldıktan sonra toplantıya Başkanlar Kurulu ile DÇB De-
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legasyonu ile devam edildi. Bu bölümde, 19 Eylül 2015 tarihinde yapılacak DÇB 
Genel Kurulu değerlendirildi ve delegasyon listesi oluşturuldu.

Toplantının dernek başkanları ile devam edilen bölümünde, yeni yönetime ge-
len başkanlar dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Göksun’da 14-15 Ağustos 
tarihlerinde yapılması planlanan 12.Doğu Akdeniz Festivali ele alındı ve son 
günlerde ülkede yaşanan olaylardaki can kayıpları nedeniyle ertelenmesinin 
uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 21 Mayıs anma programı üze-
rine görüşmeler yapıldı.  Türkiye’de son zamanlarda yükselen şiddet ve terör 
olayları ve de bu olayların bahane edilerek Kaffed aleyhine sosyal medyada yer 
alan beyanlar konusunda bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu - 9 Ağustos 2015

Yönetim Kurulu - 13 Eylül 2015

Yönetim Kurulu - 18 Ekim 2015

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda, 8 Ağustos 2015 tarihinde 
yapılan başkanlar kurulunun sonuçları ele alındı ve son zamanlarda yaşanan 
şiddet olaylarına ilişkin basın açıklaması yapılmasına karar verildi. DÇB genel 
kurulu için gerekli hazırlıklar görüşüldü ve gerekli yazışmaların yapılmasına 
karar verildi. Ayaayra Kutlamaları için Sakarya Derneği ve Adıgey Cumhuriye-
ti Kuruluş kutlamalarına katılım organizasyonu için Adıgey Çalışma Grubunun 
yetkilendirilmesine karar verildi. 

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda federasyon tüzüğü ve örgüt-
sel yapısı üzerine toplantı organize edilmesine ve Adıgey Cumhuriyeti Eğitim 
Bakanlığı daveti üzerine oluşturulan 10 kişilik listenin yetkililere bildirilmesine 
karar verildi. 

Federasyon genel merkezinde yapılan toplantıda federasyon tüzüğü ve örgüt-
sel yapısı üzerine yapılacak toplantının ertelenmesine, MEB tarafından bastırıl-
mayan 5. ve 6. Sınıf Adıgece Seçmeli Ders Kitaplarının bastırılması için gerekli 
girişimlerin yapılmasına karar verildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulunun 22 Kasım 2015 Pazar 
günü saat: 11.00’de Kaffed Genel Merkezi, Meriç Sokak No: 44, Beştepe-Anka-
ra, adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve ilk toplantıda çoğunluk sağ-
lanamaması halinde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, 29 Kasım 2015 
Pazar günü saat 11.00’de, TES-İŞ Sendikası Konferans Salonu, Meriç Sokak No: 
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23, Beştepe-Ankara adresinde yapılmasına karar verildi. 

Genel Kurul gündemi: 

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin teşekkülü
3-Genel Başkanın açılış konuşması
4- Protokol konuşmaları
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporu-
nun okunması
6- Raporlar üzerinde görüşmeler
7- Yönetim, Denetim ve Mali Raporun ibrası
8- Teşekkür konuşması
9- 2015-2017 yılları Tahmini Bütçenin sunulması
10- Tahmini Bütçenin oylanması
11- Adayların programlarını anlatması, listelerini tanıtması
12- Adayların programları hakkında delegelerin konuşmaları
13- Sandık Seçim Kurulu ve Sayım Kurulu oluşturulması
14- Seçimin yapılması
15- Seçilen Yönetim Kurulunun teşekkür konuşması
16- Dilek ve Temenniler
17- Kapanış

Ayrıca genel kuruldan önceki gün, 28 Kasım 2015 Saat 13.00’te, aynı salonda 
yöneticilerimiz, delegelerimiz, üyelerimiz ve halkımızın sorunlarına duyarlı tüm 
kesimlerin katılacağı İstişare Toplantısı yapılmasına karar verildi.

Başkanlar Kurulu – 7 Kasım 2015
2013-2015 Faaliyet Döneminin son Başkanlar Kurulu toplantısı, 7 Kasım 2015, 
tarihinde federasyon genel merkezinde yapıldı. Toplantının ilk bölümünde Ge-
nel Başkan Yaşar Aslankaya geçen iki yıllık dönemde Kaffed tarafından yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Genel Başkan federasyon faaliyetlerini; Soçi Olim-
piyatları, Çerkes Soykırım ve Sürgünü etkinlikleri, Suriyeli Soydaşlarımız için ya-
pılan çalışmalar, iki yıllık dönemde Türkiye’de yapılan yerel, cumhurbaşkanlığı 
ve genel seçimler, anadil eğitimi ve seçmeli dersler, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) 
ile ilgili ilişkiler ve 19 Eylül 2015 tarihinde yapılan DÇB Genel Kurulu başlıkları 
altında anlattı. 

Yapılan bilgilendirme sonrasında görüşlerini ifade eden dernek başkanlarımız 
federasyon yönetim kurulunun genel olarak başarılı bir faaliyet dönemi geçirdi-
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ğini vurgulayarak eksik gördükleri ve yapılması gerektiğini düşündükleri konu-
lar üzerine düşüncelerini paylaştılar. Toplantının ilk bölümünün sonunda Baş-
kanlar Kurulu katılımcıları Ankara Çerkes Derneği Sosyal Tesislerine giderek söz 
konusu tesisleri ziyaret etmeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
beraberindeki heyet ile görüştü. 

Başkanlar Kurulunun öğleden sonraki oturumunda 29 Kasım 2015 tarihinde 
yapılacak Kaffed 7. Olağan Genel Kurulu görüşüldü. Önümüzdeki dönem çalış-
maları, genel başkan seçimi ve yeni yönetim kurulunun oluşturulması konuları 
ele alındı. Toplantıda yer alan başkanlarımız yeni dönemde Genel Başkan Yaşar 
Aslankaya başkanlığında bir yönetim kurulunun oluşturulması yönünde görüş 
beyan ettiler.   

Yönetim Kurulu – 8 Kasım 2015

2013-2015 Faaliyet Döneminin son yö-
netim kurulu toplantısı 8 Kasım 2015 
tarihinde federasyon genel merkezin-
de yapıldı. Yapılan son toplantıda 29 
Kasım 2015 tarihinde yapılacak genel 
kurul hazırlıkları gözden geçirildi. 
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Bölgesel Ziyaretler, Etkinliklere Katılımlar

Doğu Akdeniz Bölge Ziyareti
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, eski 
başkan Vacit Kadıoğlu ve yönetim ku-
rulu üyesi Recami Bursa’dan oluşan 
heyet, 28 Aralık 2013 tarihinde, Doğu 
Akdeniz Bölge derneklerini ziyaret 
ederek bazı etkinliklere katıldı. Kah-
ramanmaraş, Gaziantep ve Adana 
Derneklerinde yönetici ve üyelerle 
toplantılar yapıldı. Heyet daha sonra 

Mersin Derneğinde yapılan Doğu Akdeniz Bölge toplantısına katıldı.

Kayseri Bölge Ziyareti 
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Yönetim Kurulu üyeleri Hülya Şahin, Ertan 
Koyuncu ve Recami Bursa’dan oluşan heyet, 22 Şubat 2014 tarihinde, Kayseri 
Derneği tarafından Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kültür Gecesi’ne 
katıldı. Gecede bir konuşma Genel Başkan Aslankaya çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Yapılan konuşmalarının ardından Kayseri Derneği dans topluluğu Aşe-
mez, Jıle Tiyatro Grubu ve Maze Müzik Grupları sahne aldı. Ayrıca sahnelenen 
ilk oyunun ardından Kayseri’de açılan Adıgece sınıfının kısa videoları yayınlandı, 
seçmeli derslerde Adıgece/Abazacanın seçilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Heyet ertesi gün Kayseri Birleşik Kafkas Derneği ziyaret etti. Dernek yönetici-
leri ve üyeleriyle yapılan görüşmede faaliyetler konusunda karşılıklı olarak bilgi 
alış verişi yapıldı. Bu ziyaret sonrasında Kayseri Derneği’ne geçildi ve burada 
yönetici ve üyelerin katılımıyla federasyonun faaliyetleriyle güncel konularda 
görüş alışverişinde bulunuldu.  

Marmara Bölge Ziyareti
Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 14 
Mart 2014 tarihinde Eskişehir, Bozüyük, İnegöl ve Bursa Derneklerimizi ziyaret 
etti. Derneklerimizde yapılan toplantılarda federasyonun faaliyetleri ve güncel 
konularda görüş alışverişi yapıldı. Heyet ayrıca Bandırma Derneğini tarafından 
düzenlenen 14 Mart Adıge Dil Günü etkinliğine katıldı. 
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Düzce Derneği ve Çerkes Dili Bölümü 
Hocalarını Ziyaret

Genel Başkan Yaşar Aslankaya, 
Genel Sekreter Zeki Kartal, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri A. Gazi Saygılı, 
Mesut Akman, Adnan Arslan ve Ali 
Can’da oluşan heyet, 5 Mayıs 2014 
tarihinde, Düzce Üniversitesi Çer-
kes Dili Edebiyatı Bölüm Öğretim 

Görevlilerini ve Düzce Derneğini ziyaret etti. 

Değerli hocalarımızla yapılan görüşmede Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Çer-
kes Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasının Türkiye’de kaybolma tehlikesi al-
tında olan dilimizin korunması, geliştirilmesi ve bu bölümde yetişecek öğren-
ciler aracılığıyla gelecek nesillere öğretilmesi yolunda çok önemli olduğunu 
vurgulayarak bölümün açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili Edebiyatı Bölüm Koordinatörü Fehmi Altın bö-
lüm hakkında bilgiler verdi. Dilimizi akademik düzeyde öğrenmenin toplu-
mumuz açısından önemini vurgulayarak, aynı zamanda bu bölümden mezun 
olacak öğrencilerin, günümüzde hızla büyümeye devam eden Türkiye- Rusya 
ilişkileri sayesinde iş bulma şanslarının artıracağını söyledi. 

Daha sonra Düzce Derneğinde yapılan toplantıda yerel ve ulusal düzeydeki so-
runlar ile  DÇB, Anavatan, Rusya ile ilişkiler konularında görüş alışverişi yapıldı. 

Gen. İsmail Berkok Mezarı Başında Anıldı
Yönetim Kurulumuz aramızdan ayrılışının 60. yıldönümünde General İsmail 
Berkok’u 11 Mayıs Pazar günü Cebeci Askeri Şehitliğindeki mezarı başında andı.  

D. Akdeniz Çerkes Kültür Festivaline Katılım 
Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2 Ağustos 2014 tari-
hinde düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Çerkes Kültür Festivali’ne katıldı. 
Gece programında bir konuşma yapan Genel Başkan Aslankaya, federasyonu-
muz hakkında kısa bilgi verdikten sonra katılımcılara, emeği geçenlere ve des-
tek verenlere teşekkür etti. Festival programı süresince federasyonumuzun gi-
rişimleriyle bölgeye gelen TRT AVAZ ekibi çekimler yapıldı ve bu çekimler daha 
sonra ilgili kanalda yayınlandı.
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Köy Ziyaretleri 
Geleneksel Doğu Akdeniz Çerkes Kültür Festivaline katılan Kaffed Heyeti 2-3 
Ağustos 2014 tarihlerinde, Göksun’daki bazı köyleri ziyaret etti. Çamurlu, An-
zurey köylerinin yanı sıra, Mehmet Bey köyünde Nermin Sürmen’in müze evi 
ziyaret edildi. Çamurlu ve Mehmet Bey ziyaretleri süresince TRT AVAZ ekibi çe-
kimler yaptı. Ziyaretler sırasında köylerimiz hakkında bilgi alındı ve köy sakinle-
riyle karşılıklı bilgi alış verişleri yapıldı.

Eskişehir Azhvala Şenliğine Katılım

Genel Başkan Yaşar Aslankaya başkanlığındaki heyet 7 Eylül 2014 tarihinde Eski-
şehir Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Azhvala Şenliğine katıldı.

Kayseri Kafkas Kültür Gecesine Katılım
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Genel Sekreter Zeki Kartal, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ertan Koyuncu, Hülya Şahin ve Recami Bursa, 21 Kasım 2014 tarihin-
de Kayseri Kafkas Derneği tarafından Maykop’ta yapımı devam eden Tıj İlkay 
Misafirhanesi’ne yardım için düzenlenen Kafkas Kültür Gecesi etkinliğine katıl-
dı. Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecede bir konuşma 
yapan Genel Başkan Aslankaya Kayseri Derneğinin ana dille ilgili yürüttükleri 
çalışmaların onur ve gurur verici olduğunu ifade etti. Gecede ayrıca Kayseri 
Derneğindeki anadil eğitmeni kursuna katılanların sertifikaları verildi. 

İskenderun ve Reyhanlı Dernek Ziyaretleri
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Yönetim Kurulu üyeleri, Doğu Akdeniz Bölge 
Derneklerimizin başkan ve yönetim üyelerinin katılımıyla, 22 Kasım 2014 
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tarihinde, İskenderun Derneği ziyaret edildi. Ayrıca Reyhanlı Çerkes Derneği 
Adığe Xase’de yönetici ve üyelerin katılımıyla Suriye soydaşlarımızın durumu, 
federasyon faaliyetleri ve güncel konularda bir istişare toplantısı yapıldı.

Düzce Adıge Kültür Evi-Müze Açılışına Katılım
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, 
Genel Sekreter Zeki Kartal, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Mesut Akman, 
Recami Bursa ve Ali Can’da oluşan 
heyet,  4 Aralık 2014 tarihinde Düz-
ce Köprübaşı Ömer Efendi (Hacem-
ziye) köyünde kurulan Adıge Kültür 
Evi - Müze’nin açılışına katıldı. 

Güney Marmara Gençlik Gecesine Katılım
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Ge-
nel Başkan Yardımcısı Metin Kılıç, 
Genel Sekreter Zeki Kartal, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Hülya Şahin ve 
Recami Bursa’dan oluşan heyet Gü-
ney Marmara Bölgesini ziyaret etti. 
Heyet 31 Ocak 2015 Cumartesi günü 
Bandırma Derneğini ile Gönen Der-
neklerini ziyaret etti ve dernek yö-

netici ve üyelerle sohbet toplantısı yapıldı.

Heyet daha sonra Biga Yeni Spor Salonunda yapılan Güney Marmara Çerkes 
Dernekleri Gençlik Gecesine (Zexes) katıldı. Daha sonra bölge dernek başkan 
ve yöneticileri ile toplantı yapıldı ve bu toplantıda derneklerimizin ve federas-
yonun faaliyetleri ile toplumumuzun sorunları ve genel seçim süreci ele alındı.  

Hendek’te 21 Şubat Dünya Anadil Günü 
Etkinliğine Katılım
21 Şubat Dünya Anadili Günü Hendek Kafkas Kültür Derneğinin öncülüğü; Sa-
karya Kafkas Kültür Derneği ve Kocaeli Kafkas Kültür Derneklerinin katkıları ile 
Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen bir etkinlik ile kut-
landı. 
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Açılış konuşmasını yapan Hendek 
Kafkas Kültür Derneği başkanı 
Atrışba Kamil; “Abazacanın resmi 
olarak öğretildiği bir sınıf açarak 
ilke imza atmaktan büyük mem-
nunluk duyduklarını, başta ço-
cuklarını anadil öğrenmeye teşvik 
eden ailelerine, anadil öğretmeni-

miz İrfan Okuyucu’ya, Abazaca eğitimi müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı’na ka-
bul ettirerek bize materyal desteği sağlayan Kaffed’e teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya’da yaptığı konuşmada “bir ilki gerçekleştiren 
Hendek Kafkas Kültür Derneğine, anadil öğretmenlerine, ailelere ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ettiğini” söyledi. Abhazya’nın Türkiye tam yetkili temsilci-
si İnar Gitsba ise Abhazca yaptığı konuşmada “anadilin önemini, unutulmaması 
için üzerimizi düşen görevleri ve yaşatılması için yapılmas gerekenleri “anlattı 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Setenay Nil Doğan Anadil konu-
sunda bir saatlik bir sunum yaptı.

Etkinlikte ayrıca Abhazya savaşına katılan Adıge savaşçılarının söylediği ve Eric 
Mikaa’nın hem Adigece hem de Abaza’ca seslendirdiği “Adıge Nısa” şarkısı gö-
rüntüler eşliğinde dinlettirildi. “Son Sesler” belgeselinin de gösterildiği prog-
ram Azar Grubunun tempolu ve coşkulu mahalli dans gösterisiyle son buldu.

Düzce Üniversitesi’nde 14 Mart Adıge Dil 
Gününe Katılım 
Düzce Üniversitesi Çerkes Kültür Ve Tarihi Öğrenci Topluluğu tarafından 14 
Mart Adige Dil Günü kutlamaları 15 Mart 2015 tarihinde Düzce Üniversitesi 
Cumhuriyet Konferans Salonunda yapıldı.

 Etkinliğe Genel Sekreter Zeki Kartal, Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Akman, 
Hülya Şahin, Recami Bursa, Adnan Arslan ve Ali Can katıldılar. Düzce ve Sakar-
ya Derneklerinden temsilcilerinde katıldığı geceye Düzceli soydaşlarımız, yaşlısı 
ve genciyle, büyük ilgi gösterdiler.

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Mira Khache-
mizova ve Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın’ın da birer konuşma yaptığı geceye, slayt 
gösterileri ve öğrenci topluluğu tarafından hazırlanan ve sergilenen tiyatro 
gösterisiyle devam edildi. Gece değerli sanatçımız Gülcan Altan’ın anadilimizde 
söylediği şarkılarla tamamlandı.
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Samsun Geleneksel Kafkasya Gecesine 
Katılım
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Aziz Özbek, 
Hülya Şahin ve Recami Bursa’dan oluşan heyet Samsun Derneği tarafından 24 
Nisan 2015 tarihinde büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen Ge-
leneksel Kafkasya Gecesine katıldı. 

Bursa Çerkes Kültür Derneği 50 Yaşında
Genel Başkan Yaşar 
Aslankaya, Genel Baş-
kan Yardımcısı Ünal 
Uluçay, Genel Sek-
reter Zeki Kartal ve 
Yönetim Kurulu üyesi 
Recami Bursa, Bursa 
Çerkes Kültür Der-
neğinin 50. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen geceye 
katıldı. 18 Nisan 2015 
tarihinde Merinos Ata-
türk Kongre Kültür 

Merkezinde düzenlenen “50. Yıl Kültür ve Sanat Gecesi” Bursa Çerkes Dernek 
Levent Turgut’un açılış konuşmasıyla başladı. 

Gecede bir konuşma yapan Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Bursa Derneğinin 
Federasyonun kurucu derneklerinden birisi olduğunu belirterek derneğin 50. 
yaşını kutladı. Başbakan Yardımcısı Bülen Arınç ve Bursa Yıldırım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı Edebali’nin yaptığı konuşmalar sonrasında müzik ve dans 
gösterilerine geçildi. Adıgey Cumhuriyetinden gelen A.C. Devlet Halk Dansları 
Topluluğu İslamey seyircilere müzik ve dans ziyafeti çekti. Gecede sahne halk 
oyunları ekibi ve müzik grupları da beğeniyle izlendi. 

Antalya Gençlik Kampı 
Kaffed Geleneksel Antalya Gençlik Kampı bu yıl Antalya Çerkes Derneği tara-
fından organize edildi. Lise üniversite öğrencisi gençlerin bir araya gelmesini, 
tanışmalarını ve kalıcı arkadaşlıklar kurmalarını sağlamak üzere düzenlenen 
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kamp 4 Ağustos 2015 günü başladı. 
Antalya Mardan Palas Otelinde ger-
çekleştirilen kampa Türkiye’nin çeşitli 
illerinden ve yurtdışından olmak üze-
re 44 öğrenci katıldı.  

Antalya Çerkes Derneği Başkanı Fer-
hatko Haydar Mamış, Kamp Sorum-
lusu Eğitimci Hacebliko Sancar, Eği-
timci Hartoka Derya, Antalya Çerkes 
Derneği Halk Dansları Hocası Hakun 
Ferhat ve Şovcen Buğra gözetimin-
de 9 Ağustosa kadar süren kampta 
gençlerimiz eğlenceli bir tatil geçirir-
ken Çerkes kültürü, tarihi, dansları ve 
halkımızın sorunları ile ilgili çalışan si-
vil toplum kuruluşları hakkında eğitim 
aldılar. 

Turhal ve Tokat Dernek Ziyaretleri
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Yönetim Kurulu üyeleri Recami Bursa, Haşim 
Polat, Hülya Şahin ve Mustafa Aziz Özbek’ten oluşan heyet, 19 Ağustos 2015 
tarihinde Turhal ve Tokat Derneklerimizi ziyaret etti. Dernek Başkanları, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve dernek üyelerinin hazır bulunduğu toplantılarda federas-
yonumuzun faaliyetleri hakkında ve güncel konularda sohbet edildi. Anadil ve 
gençler ile ilgili çalışmalara özel önem verilmesinin gerekliliği vurgulandı.
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Konferanslar, Toplantılar

Kaffed İstişare Toplantısı Yapıldı 

2014-2015 yıllarını kapsayan yeni dönem çalışma programındaki konuları detaylı 
olarak görüşmek amacıyla Başkanlar Kurulu, Yönetim Kurulu ve geçen döne-
min yönetim kurulu üyeleri ve danışma kurulunda görev alanların katılımıyla 4-5 
Ocak 2014 tarihlerinde Bolu Koru Oteli’nde bir istişare toplantısı düzenlendi.

 Türkiye’de ve anavatanda halkımızı ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı 
bir süreçte düzenlenen bu toplantıda, Soçi Olimpiyatları ve 150. yıl etkinlikleri, 
demokratik talepler, anayasa, dil ve kültür çalışmalar, önümüzde dönemde ya-
pılacak seçimler, Suriye’den gelen soydaşlarımıza yönelik çalışmalar ile anava-
tan diaspora ilişkileri ele alındı.

Soçi Olimpiyatları konusunda ulusal ve yerel basında Kaffed’in neden olimpi-
yatlara karşı olduğunu anlatan açıklamaları yapılmasının gerekliliği vurgulandı. 
Yine bu kapsamda, geç kalınmadan, hem kamuoyunu hem de kendi toplumu-
muzu bilgilendirmek amacıyla çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesinin 
etkili olacağı belirtildi.

Soçi Olimpiyatları sürecinin diaspora ve anavatanın ayrışmaya başladığı vur-
gulandı. Anavatan hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak bu sürecin 
Soçi’nin tarihsel öneminin, halkımızın yaşadığı soykırım ve sürgününün ve bu 
trajedinin günümüze etkilerini anlatmak için fırsat olarak ele alınması gerektiği 
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belirtildi. Kaffed çatısı altında mutlaka geniş katılımlı kitlesel bir eylem tapılma-
sının gerekliliği vurgulandı.

21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü konusunda bu yılın 150. yıl olması nede-
niyle bütün yıla yayılacak bir program hazırlanması önerildi. Etkinliklerin hedef-
lerinin kendi tabanımızda ulusal bilinç yaratmak, içinde yaşadığımız topluma ve 
dünyaya yaşadığımız acıları anlatmak ve de muhataplarımız nezdinde taleple-
rimizi tekraren dile getirmek olması gerektiği vurgulandı. 21 Mayıs etkinlikleri 
için İstanbul, Ankara veya sembol mekan Kefken seçenekleri üzerinde görüş 
alışverişi yapıldı. Bazı fiziksel zorluklarına rağmen Kefken’in mezarları, anıtları 
ve insanların duygularına hitap eden görselliği nedeniyle en uygun yer olduğu 
belirtildi.

21 Mayıs’ta diğer yapılabilecekler konusundaki öneriler; 

*Anma günü farklı bir niteliğe büründürülmeli ve hem Türkiye’den hem de 
Rusya’dan taleplerimizi dile getirme günü haline getirmelidir. 

*Profesyonel kişi-kurumlar aracılığıyla tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. 

*Kısa film, afiş, ağıt yarışmaları düzenlenebilir veya belgesel hazırlanmalıdır.  

*Basın ve sosyal medya etkin kullanılmalıdır.

*Soykırım ve Sürgünün doktora- master konularına girmesi sağlanmalıdır.

*UNPO aracılığıyla Avrupa’da konferans düzenlenmelidir. 

Türkiye’deki anayasa, demokratik haklar gibi konular yapılan çalışmalar ele 
alındı ve bundan sonraki çalışmalarda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde olunması gerekliliği vurgulandı. Kaffed görüşlerinin düzenli olarak çeşitli 
basın-yayın organları üzerinden kamuoyuyla paylaşması önerildi. 

Toplumsal tabanımızda Türk kimliği ile bütünleşmiş durumda olan önemli bir 
kesim olduğu belirtilerek ulusal bilinç konusunda genel dönüştürme çalışmaları 
yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Tarih bilincindeki eksiklik ve kopuklukların 
bu konuda etkili olduğu, tarihsel bilincinin oluşmasının da bu konuyla ilintili ol-
duğu söylendi.

Yönetim kurulu yapısı veya seçimi, dernek-bölge temsil sitemi gibi konularda 
örgütsel yapı ve tüzük düzeyinde yapılması gerekenler tartışıldı. Örgütlerimize 
uzak yetişmiş insan gücünün dernek veya federasyon bünyesine katabilmek 
için yeni yol ve yöntem geliştirmesinin gerekliği vurgulandı. Dernek veya fede-
rasyon yönetimlerinde genç insan ve kadın yönetici eksikliği olduğu vurgulandı. 
Çeşitli toplantılarla örgütsel yapının güncellenmesi gerektiği söylendi. Bu kap-
sam da STGM benzeri kurumlardaki eğitimlerden faydalanılabileceği belirtildi.
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Federasyonun lobicilik faaliyetlerinde etkin olması ve dostluk kulüpleri gibi ku-
rumlarla ilişkiler kurulması önerildi. Çeşitli kurum kuruluş veya basın-yayın or-
ganlarında çalışan Çerkeslerle ilişkiler kurmak ve bu kişileri bir araya getirmek 
için çalışmalar yapılmasının gerekliliği vurgulandı.  Suriyeli misafirlerimizin ba-
rınma, çalışma, ikamet izni gibi resmi işlemlerde yaşanan sorunlar değerlendi-
rildi ve çözüm önerileri tartışıldı. Federasyonun anavatana gitmek isteyenlere 
maddi açıdan destek olmaya etmesinin gerekliliği vurgulandı.

Anavatan ile diaspora arasında ortak siyaset üretilemediği belirtildi. Bu sorunu 
aşmak ve anavatanla ilişkileri geliştirmek için federasyonun “anavatana yüzü 
dönük” politikasının devam etmesi ve bir süredir geri plana düşmüş olan dönüş 
konusunun öncelikli olarak çalışması gerektiği vurgulandı. Federasyon bünye-
sindeki anavatan çalışma grupları arasında daha sistemli ve organik bir işbirliği 
kurulması için çalışma yapılması önerildi.

DÇB ile ilişkilerde yaşanan sorunlar ele alındı, bu sorunların örgüt içinde kalı-
narak çözülmesi yoluna gidilmesi belirtildi ancak DÇB’nin dönüşmesinin sade-
ce bir bileşenin çok çalışması ile mümkün olmayacağı vurgulandı. Üst kurulun 
yapıcı olarak eleştirilmesinin normal olduğu, DÇB yönetim kurullarında dile 
getirilen konuların takibinin yapılamadığı ve geri bildirimlerin yeterli olmadığı 
belirtildi.

Çerkes Sürgünü: Dün, Bugün, Yarın 
Konferansı 

Ankara TOBB Üniversitesi TEPAV Konferans salonunda 17 Mayıs 2014 tarihinde 
düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Wulf Köpke, Doç. Dr. Cahit 



- 53- 

�
�
�

�
� � � � � � � �

�
�
�

�

�

�
� � � � � � � �

�����

Aslan, gazeteci Fehim Taştekin ve Genel Sekreter Zeki Kartal katıldı. Konferans 
yönetim kurulu üyemiz Melike Atlay’ın yönetiminde gerçekleşti.

Konferans Prof. Dr. Wulf Köpke’nin konuşması ile başladı. Sayın Köpke Al-
manya, Hamburg Etnoloji Müzesi’nde açılan ve 25 Mayıs tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek olan Çerkes Müzesi hakkında bilgi verdi. Müzede sergilenen ma-
teryallerin bir araya getirilmesinin kolay olmadığını belirten Köpke, sergideki 
orijinal savaşçı kıyafetinin herkesi çok etkilediğini söyledi. Günümüzde Çerkes 
sürgün ve soykırım tanınma sürecinin zorlu bir dönem olacağını belirtti.

Doç. Dr. Cahit Aslan, Soykırımın bir ulusun kendini yeniden yaratma gücünü 
kırdığını, Rus- Kafkas savaşının çeşitli dönemlerde hem göçün yaşandığını hem 
de soykırımın ve sürgün yaşandığını söyledi. Osmanlı-Rus Çarlığı arasında 1829 
yılında imzalanan, Edirne Anlaşması ile Rus Çarlığı tarafından 1857 yılında hazır-
lanan planın dönüm noktaları olduğunu belirtti. Aslan, ayrıca Çarlık rejimi sa-
vaşmak ile birlikte Çerkesleri “dağlı, vahşi savaşçılar” gibi tanımlayarak, bölge 
devletlerinde bir algı yönetimi oluşturduğunu vurguladı.

Radikal Gazetesi Dış Haberler Müdürü, Gazeteci Fehim Taştekin ise Kafkasya’da 
90’lı yıllardan başlayan Çerkes örgütlerin talepleri ve nitelikleri Rusya Federas-
yonu davranışları konusundaki görüşlerini paylaştı. Bir dönem milliyetçi Çerkes 
hareketlerinin öne çıktığı Kafkasya coğrafyasında, günümüzde artık Kremlin 
tarafından belirlenen politikalar uygulandığını belirten Taştekin,  Çerkes ör-
gütlerinin taleplerini dile getirirken daha dikkatli ve seçici olması gerektiğini 
vurguladı.

Genel Sekreter Zeki Kartal doksanlı yıllardan günümüze kadar Çerkes örgütlen-
melerinin hak talep etme sürecindeki değişimleri özetledi. Kaffed’in soykırım 
ve sürgüne uğratılmış bir halkın sorunlarını anlatmaya, bu sorunları aşmak için 
150 yıldır verilen mücadeleyi desteklemeye ve tarihsel haksızlığın giderilmesi 
için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

 Konuşmalar sonrasında soru cevap bölümüne geçildi. Katılımcılar, konuşma-
cıların tarihsel ve güncel içerikli sorularına cevap verdi. Konferans sonrasında 
Sayın Köpke, Aslan ve Taştekin’e Çerkeslerin sorunları konusunda yaptıkları ça-
lışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Hamburg - 21 Mayıs Konferansı
Eski genel başkanlarımızdan Cihan Candemir 24 Mayıs 2014 tarihinde 
Hamburg’da Avrupa’daki Çerkes örgütleri tarafından düzenlenen 21 Mayıs et-
kinliklerine Kaffed’i temsilen katıldı. Hamburg Halk Bilimleri Müzesindeki “Çer-
kes Müzesi” gezildikten sonra başlayan konferansta Sayın Candemir, 21 Mayıs 



- 54 -

1864 tarihinin Çerkes halkının binlerce yıl üzerinde yaşadıkları topraklarında 
soykırıma uğradıkları ve zorla sürüldükleri tarihin miladı olduğunu söyledi. 150 
yılın sonunda asimilasyon denilen acımasız değirmenin dilimizle, kültürümüzle 
Çerkes halkını öğüttüğünü ve çözüm olarak geçmişten dersler çıkartarak yapıl-
mayan şeylerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaffed ve Kafdav Ortak Konferans Düzenledi
Kaffed ile Kafdav tarafından düzenlenen “Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150.
Yılında Çerkesler” konulu uluslararası konferansın ilk bölümü, 27 Eylül 2014 ta-
rihinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlendi. Konferansa 
yurt içinden ve özellikle Kafkasya’dan çok sayıda akademisyen katıldı. Konfe-
ransın ikinci bölümü ise yine aynı yerde ve 17 Ekim 2014 tarihinde yapıldı. 

Söz konusu konferansta sunulan tebliğlerden oluşan “Anavatanlarından Sü-
rülüşlerinin 150.Yılında Çerkesler” kitabı Kafdav yayınları arasındaki yerini aldı. 

150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek 
Konferansı 
150. yılımızda yaşadığımız topraklarda içinde bulunduğumuz durumu anlaşılır 
kılmak ve bölgemizde yaşanan olayların sonuçlarının halkımıza muhtemel etki-
leri konusunda bireysel ve çeşitli örgüt temsilcilerimiz ile Çerkes dostlarımızın 
görüşlerini almak, çözüm önerilerini tartışmak amacıyla, 13-14 Aralık 2014 ta-
rihinde Ankara’da, “150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek” isimli konferans 
düzenlendi. Yoğun bir program çerçevesinde gerçekleşen konferans sunumları 
dinleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.
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Konferans açılış konuşmasına tüm katılımcılara teşekkür ederek başlayan Ge-
nel Başkan Yaşar Aslankaya, 2014 yılının Çerkes Soykırım ve Sürgününün 150. 
yılına denk gelmesi nedeniyle federasyon ve derneklerimiz tarafından günü-
müze dek gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde 21 Mayıs tarihinin toplumda bi-
linir hale geldiğini söyledi. Kaffed’in halkımızın tarihsel gerçeklerinin bilinmesi 
ve kabul edilmesi yolunda çaba gösterirken, yaşadığımız ülkenin demokratik-
leşmesine katkıda bulunarak kimliğimizin, kültürümüzün güvence alınması ve 
geliştirilmesi için çalıştığını söyledi. Gerek yurt içinde yaşanan gelişmelerin ge-
rekse Rusya, Kafkasya ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler sonrasında Çerkes-
lerin hak arama mücadelesinin yeni bir evreye girdiğini belirterek konferansın 
ortak geleceğimizi kurmak yolunda bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Siyasi partileri temsilen katılan AKP Samsun Milletvekili  Prof. Dr. Tülay Bakır, 
CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, HDP Van Milletvekili Kemal Aktaş birer 
konuşma yaptılar. Konferansa katılacağı bildirilen MHP Tokat Milletvekili Reşat 
Doğru mazereti nedeniyle katılamadı. Yapılan konuşmalardan sonra parti tem-
silcileri katılımcılar tarafından yöneltilen soruları cevapladılar.

Konferansa katılan diğer konuşmacılar;

Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevda Alankuş (Kadir Has Üniversitesi)

Av. Öztürk Türkdoğan (İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı)

Av. Haşim Savaş (Mazlum Der MYK Üyesi)

Dr. Metin Bakkalcı (İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı)

Prof. Dr. Baskın Oran (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever (ODTÜ)
Hasan Kanbolat (Ankara Politikalar Merkezi)
Prof. Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniversitesi)
Necdet Akoğlu (Abhaz Dernekleri Federasyonu)
Sönmez Can (Birleşik Kafkas Konseyi Derneği)
Hatko Schamis (Çerkesya Yurtseverleri)
Özün Candemir (DÇH)
Y. Doç. Dr. Fehmi Altın (Düzce Üniversitesi)
İsa Elagöz (Adana Çerkes Derneği)
Ertan Koyuncu (Kaffed)
Dijan Toğan Sürücü
Yemuz Bayazıt Tarakçı
Sezai Babakuş
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Miraç Dug
Adnan Özveri
Uğur Pihava
Vezir Savrum
Ergün Yıldız
Murat Canlı
Filiz Çelik
Y.Doç. Dr. İsmail Güneş
Av. Muharrem Saran
Av. Hasan Seymen (DDA)
Yaşar Güven
İnci Hekimoğlu
Yalçın Karadaş
Fırat Kozok
Caner Karataş

2015 Genel Seçimleri ve Çerkesler Konferansı 
Oldukça kritik bir döneme denk gelen ve ülkedeki siyasi yapılanmaların gele-
ceğini belirleyecek olan 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin kimlik ve kültürel 
varoluş mücadelesi veren Çerkeslerin geleceğini de önemli ölçüde etkileyece-
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ğinden, Çerkeslerin demokratik taleplerinin gündeme getirilmesi ve seçim sü-
recinde siyasi partiler ve adayların bu taleplere ilişkin yaklaşımlarının kamuoyu 
ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla 7 Mart 2015 Cumartesi günü Ankara’da,” 
2015 Genel Seçimleri ve Çerkesler” konferansı düzenlendi.

Konferans açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yaşar Aslankaya konuşma-
sında seçimin muhtemel sonuçlarının, ülkenin siyasi sistemini değiştirme po-
tansiyeline sahip olduğu vurgulayarak özetle şunları söyledi; 

Kaffed, 2015 seçim sürecini iki temel hedef doğrultusunda yürütmektedir:

1) Daha önce çeşitli ortamlarda gündeme getirdiğimiz, Türkiye Çerkeslerinin 
Demokratik Taleplerinin yeniden dile getirilmesi, savunulması ve siyaset ku-
rumlarının programlarına dahil edilmesi,

2) Bu demokratik taleplerimizi benimseyerek, hayata geçirilmesi yolunda çalı-
şacak, samimiyetine inandığımız adayların TBMM’ne seçilmesinin sağlanması.

Türkiye’de demokratikleşmenin önünde engel teşkil eden önemli sorunlardan 
birisi de, farklı kimliklerin tanınmaması ve bunların taleplerinin dikkate alınma-
masıdır. Bu sorun ancak farklı kimliklere yer açan, ulus ötesi anayasal vatandaş-
lık temelinde çözülebilir. Eşit yurttaşlık anlayışına dayanan böylesi bir çözüm 
hayata geçerse, farklı kimlik taleplerinin, anti-demokratik ve etnik-milliyetçi 
söylemlere bürünmesi de engellenmiş olacaktır. 

Kaffed olarak bu seçim sürecini; yerelden başlayarak tüm ülkede vatandaşların 
verilen kararlarda söz sahibi olduğu, yetkililerin hesap verdiği, herkesin kendi 
olarak kabul ve saygı gördüğü ve farklı düşünce, yaşam tarzı ve inanca sahip 
herkesle bir arada barış içinde yaşanacak demokratik bir kültürün geliştirilmesi 
açısından önemli görüyoruz.”

İki panel halinde düzenlenen konferansın birinci bölümünde TBMM’nde grubu 
bulunan siyasi parti temsilcileri davet edildi. Konferansa CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Sayın Murat Özçelik HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Alp Altınörs 
katıldılar.

Birinci panelin ilk konuşmacısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özçelik söz-
lerine CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini, Çerkeslere 
selamlarını iletmek üzere görevlendirdiğini belirterek başladı. Çerkeslerin ikinci 
vatanlarında, vatan duygusuna vakıf kişiler olarak vatandaşlık görevlerini yeri-
ne getirdiğini belirterek Çerkes halkının özgün gelenek ve görenekleriyle diğer 
birçok halk tarafından kıskançlıkla takip edildiğini söyledi. Türkiye’de Çerkesle-
rin özgün dilini kullanması veya kültürünü yaşayabilmesi  konularında yeterince 
adım atılmadığını vurguladı. Çerkes halkının bazı taleplerinin Türkiye Cumhuri-
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yetinin dış politikasının ana unsurlarından olamadığını, söz konusu taleplerin 
ancak dış politikaya belli bir konseptin unsurları olarak yerleştirildiğinde anlamı 
olabileceğini söyledi.

Birinci panelin ikinci konuşmacısı HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Alp 
Altınörs konuşmasına Kaffed tarafından gündeme getirilen demokratik talep-
lerin HDP parti programına uygun olduğunu söyleyerek başladı. Partisinin de-
mokratik ulus anlayışından yana olduğunu, bu anlayışın etnik bir kökeni refe-
rans almayan eşit yurttaşlık temeline dayandığını söyledi. 

Türkiye Cumhuriyetinde tek millet anlayışına dayanan 90 yıllık paradigmanın 
çöktüğünü söyleyerek, günümüzde artık asimilasyon veya tekçi anlayışlarla 
ülkenin yönetilemeyeceğini, ancak demokratik ulus ve eşit yurttaşlık temelin-
de bir birlik sağlanabileceğini vurguladı. Partisinin anadil eğitimini Türkiye’deki 
tüm halklar için genelleştirileceğini vurguladı. 

Konferansın ikinci paneline milletvekili aday adayları, Tamer Apiş (Hatay-CHP), 
Yalçın Karadaş (İstanbul 2. Bölge Bağımsız), Mehmet Oğur (Hatay-HDP), Le-
vent Turgut (Bursa-AKP) katıldılar. Sayın milletvekili adayları Çerkesler, seçim-
ler ve aday oldukları partilerin ve kendilerinin programlarını anlattılar. Konfe-
rans soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Toplumsal Uyum ve Kültürel Değerlerimiz 
Paneli

Türkiye genelinde yaşanan elim olaylar 
nedeniyle eğlence bölümü iptal edilen 
12. Doğu Akdeniz Uluslararası Kafkas 
Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 
22 Ağustos 2015 Cumartesi günü Gök-
sun Meslek Yüksek Okulunda, “Top-
lumsal Uyum ve Kültürel Değerlerimiz” 
paneli gerçekleştirildi.

Panelde bir konuşma yapan Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Çerkes toplumu-
nun verdiği var olma mücadelesini özetledi. Dünyanın farklı ülkelerine savrul-
mak durumunda kalan Çerkes toplumunun yaşam mücadelesini anlattı. Top-
lum- kültür ilişkisine değindi. Bu köklü ve soylu kültürü yaşatmak için bireyler, 
dernekler ve devletlere düşen görev ve sorumlulukların altını çizdi. Panelde 
ayrıca Kaffed eski Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Bozkurt ve Erdoğan Yaşar ile 
eski muhtarlardan Hüseyin Hayri Koç ve eğitimci Murat Duman birer konuşma 
yaptılar.
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Soçi Olimpiyatları
Rusya’da düzenlenen 2014 Soçi Kış Olimpiyatları yönetim kurulumuzun ilk ve 
önemli faaliyetlerinden biri olmuştur. İlk yönetim kurulu toplantısında bu konu-
da yapılacak çalışmaları organize edecek çalışma grubu kuruldu. Çalışma Grubu 
tarafından Soçi şehrinin Çerkes Soykırım ve Sürgününü simgesel yeri olduğu-
nu, olimpiyat köyü inşası süresince bölgedeki doğal hayatın tahrip edildiğini, 
olimpiyat sürecinde Çerkeslerin bölgedeki tarihsel varlığının inkar edildiğini an-
latan broşür, basın bildirileri, kısa filmler, döviz ve pankartlar hazırlandı ve bir 
internet sayfası oluşturuldu. 

Bu kapsamda 1 Şubat 2014 tarihinde, Başkanlar Kurulunun da katılımıyla Rus-
ya Federasyonu Büyükelçiliği önünde, “Çerkesler Olimpiyat Ateşini Söndürdü” 
isimli basın açıklaması yapıldı ki bu eylem Rusya nezdinde en fazla etki göste-
ren eylemlerden biri oldu.

Çerkesler Soçi Olimpiyat Ateşini Söndürdü
Başkanlar Kurulu, Yönetim Kurulu ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen der-
nek yönetici-temsilcileri ve halkımızın sorunlarına duyarlı soydaş ve dostlarımı-
zın katılımıyla, 1 Şubat 2015 Cumartesi günü, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği 
önünde kitlesel katılımlı basın açıklaması yapıldı. Açıklama ulusal veya yerel ol-
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yurtlarından sürgün edilerek Osmanlı 
topraklarına gönderilmiştir. Yüz binler-
ce insan sürgün yollarında veya karaya 
bastıkları yerlerde açlık, sefalet, soğuk 
ve salgın hastalıklar yüzünden can ver-
miştir. Osmanlı topraklarına ulaşabilen-
ler ise geniş bir coğrafyaya dağıtılmıştır.

Yaşananlar, insanlık tarihinin gördüğü 
en acımasız sürgün ve soykırımlarından 
birisidir.

Ve bugün ne acıdır ki, 2014 Kış 
Olimpiyatları’nın gerçekleştirileceği 
olim pik köy, UNESCO tararfından Dün-
ya Koruma Mirası ilan edilmiş bölgenin 
ekosistemini yok etme ve bir çevre fe-
laketi yaratma pahasına kurulmuştur.

Olimpiyat barış, dostluk, kardeşlik, sev-
gi ve saygı içinde yarışmak değil midir?

Ne yazık ki, amacı barışı ve uluslarara-
sı işbirliğini spor yoluyla yükseltmek 
olan olimpiyat, Çerkeslerin katledildiği 
bölgede yapılacaktır. Sanki Çerkesler 
burada hiç yaşamamış, bu topraklarda 
ölmemiş, bu topraklardan sürülmemiş 
gibi dostluğun ve barışın simgesi olim-
piyat ateşi burada yakılacaktır.

Çerkesler tüm dünyada dağınık şekilde 
asimilasyona maruz kalması, Çarlık Rus-
ya’sının uyguladığı “etnik temizliğin” 
sonucudur.

Çerkeslerin yaşadığı trajedi kabul edil-
meden Soçi Kış Olimpiyatları’nın yapıl-
ması, yaşanan acıları yeniden canlandı-
racaktır.

Çerkeslerin haklı taleplerini göz ardı 
eden ve bu tarihsel trajediyi inkar eden-
ler, insanlığa karşı işlenmiş en büyük 
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mak üzere 40 civarında basın kurulun-
ca haber yapıldı.

Genel Başkan Yaşar Aslankaya tarafın-
dan okunan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir:

“Sayın Büyüklerim, Dernek Başkanı ve 
Yöneticilerim,

Sevgili kardeşlerim ve dostlarım, 

Değerli basın-yayın emekçileri,

Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldi-
niz,

Bildiğiniz gibi 2014 Kış Olimpiyat Oyun-
ları 6-23 Şubat tarihlerinde Soçi’de dü-
zenlenecek. 

Soçi günümüzde, Kara Deniz ile Kaf-
kas Dağları’nın arasındaki bölgede, 
UNESCO’nun kültür mirası ilan ettiği, 
yüzyıllık ormanlarla çevrili, yumuşak 
iklimi, temiz denizi, özgün doğasıyla, 
turizm cenneti bir Rus şehri olarak bi-
linmektedir. Fakat Soçi’nin unutulan, 
unutturulmak istenen, Çerkesler ve in-
sanlık açısından son derece önemli bir 
özelliği daha var. Soçi, Çerkes Soykırımı 
ve Sürgünü’nün simgesidir. 

Soçi Olimpiyatları Çerkesce Kbaada, 
Rusça Krasnaya Polyana, yani Kızıl Ça-
yır olarak bilinen yerde düzenleniyor. 
Kızıl Çayır, Çarlık ordusunun 21 Mayıs 
1864 tarihinde düzenlediği askeri geçit 
ile Çerkesleri yurtlarından sökmek için 
yürütülen uzun savaşı kazandıklarını 
ilan ettikleri yerdir. 

Eşitsizler arasında 101 yıl süren savaş 
ve soykırım sonunda Kafkasya Çerkes-
lerden arındırılmıştır. 1.500.000 Çerkes 
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suçlardan birisine ortak olacak-
lardır.

Kaffed olarak bizler, örgütlü 
temsilcisi olduğu Çerkesler adı-
na;

* Halkımızın yaşadığı soykırım ve 
sürgünün, Rusya Federasyonu 
ve dünya kamuoyu nezdinde ta-
nınmasını talep ediyor ve Rusya 
Federasyonu’nun, tarihi ile yüz-
leşerek, özür dilemesini bekliyo-
ruz. 

* Aynı zamanda, başından sonu-
na kadar tüm olimpiyat sürecin-
de, Çerkeslerin bu toprakların 
kadim halkı olduğunu öne çıkar-
tan ve Çerkes kimliğinin tanın-
masını sağlayacak bir programın 
uygulanmasını istiyoruz.

Çerkesler geçmişi unutmadan 
tüm insanlık için onurlu bir ge-
lecek istiyor. Benzer acıların bir 
daha asla yaşanmamasını diliyor.

Bugün burada, insanlık tarihinde 
bir daha benzer acıların yaşan-
maması için, uğradığımız haksız-
lıkları telafi edecek adalet için, 
kısacası yaşanan insanlık suçuna 
ortak olmaması için “Olimpiyat 
Ateşini” söndürüyoruz.

Ve diyoruz ki; haklı taleplerimi-
zin gerçekleştiği gün bu barış ve 
dostluk ateşi küllerinden yeni-
den doğacak ve tüm bölge halk-
larının yolunu aydınlatacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
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21 Mayıs 2014,  
Çerkes Soykırım ve Sürgünün 150. Yılı
Kaffed, “21 Mayıs Çerkes Sorkırım ve Sürgünü”  konusundaki çalışmalarını üç 
düzlemde yürütmektedir. Birincisi, araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinden 
oluşmaktadır. Bu kapsamda bilgilendirme toplantıları, konferanslar düzenle-
mekte ve konuya ilişkin kitaplar yayınlanmaktadır. 

İkinci olarak, Kaffed, büyük ölçüde üyesi olduğu Dünya Çerkes Birliği aracılığıyla 
Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması doğrultusunda çalışmalar yapmak-
tadır.

Üçüncü olarak, Kaffed soykırım ve sürgününün hatırlanması ve anılması için 
üye derneklerle birlikte her 21 Mayısta anma etkinlikleri düzenlemektedir ki bu 
ısrarlı çalışmaların sonucunda artık Türkiye’de 21 Mayıs anma etkinlikleri binler-
ce kişinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Yönetimiz Kurulumuz tarafından 2014 yılının 150. Yıl olmasının önemine binaen 
21 Mayıs etkinliklerini organize etmek üzere çalışma grubu oluşturuldu. Çalış-
ma grubu tarafından yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler için bir takvim hazır-
landı ve tüm çalışmalar bu kapsam da yürütüldü.  
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150. Yıl, 21 Mayıs Eylem Takvimi 

Eskişehir K. Kafkas Kültür Derneği - Basın Toplantısı

Tarih: 17 Mayıs 2014 Cumartesi, Saat 11.00 - Yer: Kafkas Kültür Evi, Eskişehir 

Ankara Çerkes Derneği Kadınlar Komisyonu - 150. Yıl El Sanatları Sergisi

Tarih: 17-20 Mayıs 2014 Yer: Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi, Ankara

Kaffed, Konferans - Çerkes Sürgünü: Dün, Bugün, Yarın

Konuşmacılar: Dr. Cahit Aslan, Prof. Wulf Köpke, Fehim Taştekin, Zeki Kartal

Tarih: 17 Mayıs 2014, Saat 15.30 - Yer: Tepav Konferans Salonu, Ankara 

Reyhanlı Çerkes Derneği – Adığe Khase - Soykırım ve Sürgünün 150. Yılı 
Etkinliği

Tarih: 18 Mayıs 2014 Pazar, Saat 15.00 - Yer: Yenişehir Mah. Reyhanlı-Hatay

İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği - Basın Açıklaması

Tarih: 18 Mayıs 2014 Pazar, Saat 17.00 - Yer: İnegöl-Bursa

Eskişehir K. Kafkas Kültür Derneği  - Fotoğraf Sergisi: Sürgünde 150 Yıl

Tarih: 19-25 Mayıs 2014 - Yer: Kurşunlu Külliyesi, Eskişehir

Kaffed - Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nde Kaybettiklerimiz için Dua ve Mevlit 

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Öğle Namazını Müteakip -  
Yer: Kocatepe Camii, Ankara

Eskişehir K. Kafkas Kültür Derneği - Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma 
Yürüyüşü

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Saat 16.00   
Yer: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği önü, Eskişehir

Eskişehir K. Kafkas Kültür Derneği - Sempozyum: 150. Yılında Çerkes Sürgünü

Tarih: 21 Mayıs 2014 Cumartesi, Saat 19.30 - Yer: Kurşunlu Külliyesi, Eskişehir

Ankara Çerkes Derneği - Rusya Büyükelçiliği Önünde Basın Açıklaması

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Saat 17.00   
Yer: Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önü, Ankara
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Kayseri Kafkas Derneği - Meşaleli Yürüyüş ve Anma Etkinliği

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Saat 19.30   
Yer: Doğum Evi önü ve K.Has Kültür Mer. Kayseri

Yalova Çerkes Birliği Kül. ve Yard. Derneği - 21 Mayıs Yürüyüşü ve Anma

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Saat 18.30 - Yer: Yalova İskele Meydanı, Yalova

Samsun Çerkes Derneği - Basın Açıklaması ve Anma Etkinliği

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Saat 18.00 - Yer: Konak Sineması önü, Samsun

Samsun Çerkes Derneği - Kelime-i Tevhid ve Kuran-ı Kerim Okunması

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Akşam namazına müteakip -  
Yer: Site Camii, Samsun

İzmir Çerkes Kültür Derneği - Basın Açıklaması ve Anma Töreni

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba, Saat 19.00 - Yer: Barış Meydanı, İzmir

Bursa Çerkes Kültür Derneği - 21 Mayıs Yürüyüşü ve Anma Töreni

Tarih: 21 Mayıs 2014 Çarşamba - Yer: Bursa

Kaffed- Çerkes Sürgünü’nün 150. Yıl Dönümünde Büyülü Anavatan 
Kafkasya’ya Bir Bakış,

Fotoğraf Sergisi-Kabardey-Balkar ve Çerkesler - Sanatçı: Serina Haratoka Tara  

Tarih: 23-29 Mayıs 2014 - Yer: Feriye Lokantası, Hamdi Saver Salonu, Ortaköy, 
İstanbul

Eskişehir K. Kafkas Kültür Derneği  - Mevlit

Tarih: 24 Mayıs 2014 Pazar, Saat 15.30 - Yer: Çarşı Camii, Eskişehir

Kaffed-21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Kitlesel Katılımlı  
Basın Açıklaması

Tarih: 24 Mayıs 2014 Cumartesi, Saat 19.00 - Yer: Sürgün Anıtı, Kartal, İstanbul
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21 Mayıs İçin Kartal Sürgün Anıtında Toplandık 
 
Kaffed 21 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü İstan-
bul, Kartal Sürgün Anıtı önünde yaklaşık on bin kişinin katılımıyla kitlesel katı-
lımlı basın açıklaması yapıldı. Etkinliğe, Türkiye’nin dört bir yanında kurulu olan 
Kaffed üyesi derneklerin yöneticileri ve üyeleri ile birlikte Federasyonumuzun 
üyesi olmayan dernek ve kuruluşların üyeleri de katıldı.

Ellerinde pankart, döviz ve binlerce bayrak ile katılımcılar, Kartal Trabzons-
por Tesisleri önünde kortej oluşturdu. Protokol katılımlarıyla yürüyüşe geçen 
kortej sloganlar eşliğinde yaklaşık bir kilometrelik yürüyüş sonrasında Sürgün 
Anıtı’na ulaştı. Korteje çevrede bulunan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gös-
terildi. 21 Mayıs etkinliklerine her zaman destek veren Hümeyra Yılmaz ve Me-
sut Zorlu’nun sunumlarıyla Sürgün Anıtı yanında kurulan sahne programına 
geçildi.

Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nde yaşamını kaybedenler için bir dakikalık saygı 
duruşu yapıldı ve yaşamını kaybedenler için dualar okundu. Etkinliğe katkıda 
bulunanlara ve destek verenlere teşekkür edildikten sonra Sayın Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ve  Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın mesajları okundu. 

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya açılış konuşmasına Soma’da yaşanan maden 
faciasında yaşamını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek baş-
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ladı. Çerkeslerin yaşadığı trajedi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Çerkes 
soykırım ve sürgününün Rusya ve Türkiye başta olmak üzere tüm ülkeler ta-
rafından tanınmasını, uğradığımız tarihsel haksızlıkların telafi edilmesini talep 
etmek için toplandığımızı söyledi. 

Muhataplarımızın Çerkes Sorununun varlığını kabul etmesi gerektiğini belirte-
rek bu konunun Rusya, Türkiye yetkilileri ve Anavatan-Diaspora Çerkeslerinin 
temsilcilerinin katılımıyla, uluslararası görüşmelerde ele alınması gerektiğini 
vurguladı. 21 Mayısların günümüzde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştiril-
mesi noktasına federasyon ve derneklerimizin dayanışması ile ulaşıldığını belir-
terek bu yıl Türkiye genelinde 21 Mayıs anma etkinliği düzenleyen derneklere 
teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen, CHP Milletvekilleri Faik Tunay, Ergin Özkoç ve Kartal 
Belediye başkanı Altınok Öz konuşmalarında Çerkeslerin acılarını paylaştıkları-
nı ve desteklerinin devam edeceğini söylediler. CHP Sakarya Milletvekili Engin 
Özkoç, Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nün araştırılması için TBMM’e araştırma 
önergesi verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu konunun daha fazla gündeme 
geleceğini söyledi.  Anavatandan gelen misafirler adına DÇB Yönetim Kurulu 
Üyesi H. Muhammed bir konuşma yaptı. 

Ağıtların okunması sırasında yakılan meşaleler eşliğinde denize çelenk ve ka-
ranfiller bırakıldı. Bine yakın meşale ile düzenlenen ve tüm katılımcılara duygu-
lu anlar yaşatan Sürgün Anıtı Yürüyüşü ile etkinlik sona erdi.
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Acınızı Paylaşıyoruz
Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 150. Yıldönümü nedeniyle federasyonumuz 
tarafından Çerkeslerin sorunları ve taleplerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme 
ve tanıtım faaliyeti yürütülmektedir. Yıllardır devam eden istikrarlı çalışmaların 
sonucunda siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kimi Çerkes dostları, Çer-
keslerin sorunlarına duyarsız kalmadıklarını vurgulayan ve acılarını paylaştıkla-
rını belirten mesajlar yayınlamaya başladılar.

150. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında mesaj yayınlayanlar aşağıdaki gibidir:

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

Başbakan R.Tayyip Erdoğan

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

HDP Merkez Yürütme Kurulu

SP Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu

DİSK Genel Başkanı Kani Beko

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Selçuk Erez



- 71- 

�
�
�

�
� � � � � � � �

�
�
�

�

�

�
� � � � � � � �

�����

Gelen mesajlardan içerik olarak önemli gördüğümüz Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın 
mesajını bilgilerinize sunarız: 

“TC BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ”                         

24 MAYIS 2014

Sayın Yaşar Aslankaya

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Büyük Çerkes Sürgünü’nün 150. sene-i devriyesinde, Çerkes kardeşlerimizin yaşa-
dığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor, acıları bir kez daha yürekten paylaşıyo-
ruz.

İçinde Bulunduğumuz geniş coğrafyanın tüm halkları gibi özgürlüğüne, bağım-
sızlığına, inançlarına ve değerlerine aşkla bağlı olan Çerkes Kardeşlerimiz, 18’inci 
yüzyıl’da insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldılar 
ve sayısı milyonları aşan şehit verdiler.

Hayatta kalanlar ise, doğup büyüdükleri toprakları terketmek suretiyle uzun bir 
sürgüne mahkum bırakıldılar.

Çerkesler, bu coğrafyanın tüm halkları gibi, ortak bir kaderi paylaştığımız kardeş-
lerimizdir. Türkiye’nin tarihi Çerkes kardeşlerimizle inşa edilmiştir; hiç kuşkusuz 
gelecek de hep birlikte inşa edilecektir.

77 milyon içinde, her bir kardeşimizin, kendi ana dilini, kendi kültürünü, gelenek 
ve inançlarını muhafaza etmesi, kendisini hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın bu ül-
kenin birinci sınıf vatandaşı olarak hissedebilmesi hükümet olarak uğruna müca-
dele verdiğimiz bir hedeftir.

İnkar, red ve asimilasyon dönemi geri gelmemek üzere kapanmıştır.

Attığımız adımlarla, her bir kardeşimizin ana dilini konuşabilmesi, öğrenebilmesi 
ve öğretebilmesi teminat altına alınmıştır.

Öz be öz kardeşlerimiz, 77 milyonla birlikte bu vatan topraklarının sahipleri olarak 
gördüğümüz Çerkes kardeşlerimizin acı hatıraları hiç kuşkusuz bizim de acımızdır.

Çerkes kardeşlerimizin haklı mücadelesini gönülden destekliyor, bir daha böyle 
büyük acıların yaşanmaması için, barışın ve adaletin egemen olduğu bir dünya 
mücadelemizi birlikte veriyoruz.

150. Sene-i Devriyesinde, Büyük Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybeden şehitle-
rimizi; sürgünlerde ölen tüm Çerkes kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yade-
diyor; Türkiye cumhuriyeti vatandaşı Çerkes kardeşlerimizi ve dünya üzerindeki 
tüm Çerkeslere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan”
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21 Mayıs 2015 Etkinlikleri

16 Mayıs Kefken Anma Programı
16 Mayıs 2015 Cumartesi 
Kefken’de yapılacak kitlesel 
etkinlik duyurusu 5 Mayıs 
2015 günü WEB sayfamız-
dan yapıldı. Duyuru metni 
aşağıdaki gibidir;

“Çerkes Soykırımı ve Sür-
günü’nün 151. yılında 16 Ma-
yıs Cumartesi Kefken Babalı 
ve Karaağaç köylerinde dü-
zenlenecek olan anma et-
kinliklerinin programı belli 
oldu.

Haklı taleplerimizi haykır-
mak, soykırımda ve sürgün 
yollarında kaybettiklerimizi 
anmak için 16 Mayıs 2015 
Cumartesi günü Kefken’de 
buluşuyoruz.

16 Mayıs günü Kefken’de Nart Ateşi’ni yakacağız.

Ve 21 Mayıs günü Nart Ateşi’ni Anavatana, Anavatanda yaşayan kardeşlerimize 
taşıyacak, Diaspora ve Anavatanın birliğinin, 150 yıllık inkar, baskı ve ayrılığa 
rağmen yıkılmadığını, yıkılmayacağını göstereceğiz.

Soykırım ve sürgünün acısını yüreğinde hisseden tüm Çerkesleri ve Çerkes 
dostlarını bu anlamlı günlerde beraber olmaya çağırıyoruz.

Adalet için, Kültürümüz için, Vatanımız için...

Kafkas Dernekleri Federasyonu”
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21 Mayıs İçin Kefken’de Toplandık
21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sür-
günü Anma Etkinliği 16 Mayıs 
Cumartesi günü, Kefken-Kara-
ağaç ve Babalı köylerinde ger-
çekleştirildi. Anma etkinliğine 
Kaffed’e bağlı derneklerin yö-
netici ve üyeleri, Birleşik Kafkas 
Dernekleri Federasyonu (Bir-
kaffed) yönetici ve üyeleri, top-
lumsal sorunlarımız için faaliyet 
gösteren çeşitli gruplar, Suriyeli 
kardeşlerimiz, Türkiye’nin çeşit-
li bölgelerinden gelen binlerce 
soydaşımız ve halkımızın sorun-
larına duyarlı dostlar katıldı.  

Anma programı Karaağaç Köyü 
Mezarlığı Sürgün Anıtı’nda baş-
ladı. Genel Başkanı Yaşar Aslan-
kaya yaptığı konuşmada, yüz yıl 
süren Rus-Kafkas savaşlarında 
ve sürgün yollarında yaşamını 
kaybeden atalarımızı rahmetle 

andıklarını belirterek Karaağaç mezarlıklarının gün yüzüne çıkartılması sürecini 
anlattı. 

Karaağaç Köy Muhtarı Mehmet Elmacı, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 
Birkaffed Genel Başkanı Ata Katı ve Dünya Abhaz-Abazin Birliği Genel Sekreteri 
Genadi Alamia birer konuşma yaptılar. Mezarlık programında ayrıca Kur’an-ı 
Kerim okundu ve Ekrem Akbaş tarafından Abazaca, Yusuf Vurdem tarafından 
Adıgece dualar edildi, temenniler dile getirildi.

Karaağaç köyündeki programdan sonra Babalı sahilinde toplanan yaklaşık 10 
000 kişi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve  
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katılımıyla, el-
lerde bayrak, döviz ve karanfillerle kortej halinde yürüdü. Kortej sahilde yerini 
aldıktan sonra Kocaeli Belediye Başkanı Sayın Karaosmanoğlu ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sayın Işık birer konuşma yaptı. Değerli büyüklerimiz Doğan 
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Özden Adıgece ve Ekrem Akbaş da 
Abazaca günün anlamını belirten ko-
nuşma yaparak temennilerde bulun-
dular. Bu konuşmalar sonrasında deni-
ze çelenk ile sahile karanfiller bırakıldı.

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya bu-
rada yaptığı konuşmada, dilimizin ve 
kültürümüzün yok olmanın eşiğine 
gelmesinin temel nedeninin  uğradı-
ğımız soykırım ve sürgün olduğunu 
belirterek, Rus Çarlığının ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun mirasçıları olan 
Rusya ve Türkiye’nin tarihleriyle yüz-
leşerek Çerkes Soykırım ve Sürgününü 
tanımaları ve uğradığımız haksızlıkla-
rın telafi edilmesi yolunda birlikte ça-
lışmaları gerektiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanına savrulmuş ol-
masına rağmen halkımızın hala bir bü-
tün olduğunu belirten Aslankaya, “bu 
akşam burada yakılacak NART ateşi-
nin külleri sönmeden, 21 Mayısta ana-
vatandaki kardeşlerimizle buluşacağız 
ki bu 151 yıllık diaspora tarihinde bir ilk 
olacak” dedi ve Adıgece yaptığı özet 
ve temenniler ile konuşmasını tamam-
ladı. Daha sonra değerli büyüğümüz 
İlhan Aydemir tarafından Adıgece dua 
edildi.

Sayın Mesut Zorlu tarafından sunumu 
yapılan ve anavatandaki savaşın son-
rasında atalarımızın sürgüne gönderil-
mesi ile bu topraklara ulaşabilenlerin 
NART ateşini yakmasının görseller ile 
anlatıldığı programa geçildi. Değerli 
sanatçılarımız Havva Karadaş, Rah-
şan Erdoğan Yılmaz tarafından ağıtlar 
söylendi, Doğan Özden tarafından şiir 
okundu.
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NART ateşi yakıldıktan sonra mezar taşı nöbetine geçildi. Mezar taşı nöbeti 
sonrasında 1000 adet  meşale yakıldı. Meşaleli yürüyüş sonrasında yanar halde-
ki meşaleler sahile dikildi. 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgün Anma Etkinliği, 
gençlerin sabaha kadar süren NART Ateşi Nöbeti ile tamamlandı.

21 Mayıs Tüm Türkiye’de Anıldı 
Adana Çerkes Kültür Derneği: 21 Mayıs günü anma programı düzenlendi ve soy-
kırım ve sürgünde şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Ankara Kuzey Kafkas Sitesi sakinleri tarafından 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes 
Sürgününde kaybettiklerimizi anmak üzere 21 Mayıs’ta akşam namazını müte-
akiben Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Ankara Çerkes Derneği:  21 Mayıs günü dernek binasında bir anma etkinliği dü-
zenlendi. 

Antalya Çerkes Derneği: 21 Mayıs günü Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu 
önünde basın açıklaması yapıldı ve siyah çelenk bırakıldı. 

Balıkesir Çerkes Derneği: 21 Mayıs günü 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü 
ve Soykırımı Anma Programı düzenlendi. 

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği: 21 Mayıs Perşembe günü dernek bina-
sında 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Anma Programı düzen-
lendi. 

Bursa Çerkes Kültür Derneği: Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü anmak üzere 21 
Mayıs Perşembe günü Orhangazi Parkında basın açıklaması yapıldı ve sonrasın-
da Ulucami’de Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Çorum Kafkas Kültür Derneği: 21 Mayıs Perşembe günü 21 Mayıs Çerkes Sürgü-
nü ve Soykırımı’nda ölen atalarımızın ruhu için Ulu Camide ikindi namazı öncesi 
Hatim Duası edildi ve Mevlidi-i Şerif okutuldu. Akşam dernek binasında anma 
programı düzenlendi. 

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği: 21 Mayıs günü yapılan 
yürüyüş sonrasında Kurşunlu Külliyesi’nde Büyük Çerkes Sürgünü Anma Prog-
ramı düzenlendi. 23 Mayıs günü Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Gaziantep Çerkes Derneği: Gençlik Komisyonu’nun 17 Mayıs günü düzenlediği 
kahvaltı programında Sayın Arif Özbek 21 Mayıs’ın anlamı üzerine bir konuşma 
yaptı ve atalarımızın ruhuna Fatiha okundu. 21 Mayıs günü Gaziantep Diş He-
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kimliği’ndeki Ali Şefik Özdemir Bey Heykeli önünde saygı duruşu yapıldı ve dua 
okundu. Devamında dernek binasında program düzenlendi. 

Göksun Çerkes Kültür Derneği: 21 Mayıs günü anma programı düzenlendi ve 
soykırım ve sürgünde şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Gönen Kafkas Kültür Derneği: 21 Mayıs 1864 Sürgün ve Soykırımı anma progra-
mı, 21 Mayıs günü dernek binasında yapıldı. 

İzmir Çerkes Kültür Derneği: 21 Mayıs akşamı dernek binasında “Büyük Kafkas-
ya Sürgünü Anma Programı” düzenlendi.

İnegöl Çerkes Kültür Derneği: Hacıkara Köyü camisinde 21 Mayıs günü, akşam 
namazına müteakip mevlit okutuldu.

 Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği: 21 Mayıs günü anma programı düzen-
lendi ve soykırım ve sürgünde şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Kayseri Kafkas Derneği: 22 Mayıs Cuma günü Fuar Yolu Garnizon Komutanlı-
ğı yanında “Sessiz Yürüyüş” ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde “Anma Programı” düzenlendi.

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği: 21 Mayıs günü yapılan basın 
açıklamasının ardından meşaleli yürüyüş düzenlendi. Ayrıca soykırımda can ve-
ren şehitlerimizin ruhlarına Kelime-i Tevhid ve Kuran-ı Kerim okutuldu. 

Reyhanlı Çerkes Derneği: 16 Mayıs günü 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve 
Sürgünü’nü anmak için bir yürüyüş düzenlendi. Atatürk Caddesinde gerçekle-
şen yürüyüşe Suriye’den gelen Çerkes kardeşlerimiz de katıldı.

Samsun Çerkes Derneği: 21 Mayıs günü dernek önünden Mecidiye Konak Sine-
masına kadar döviz, bayraklarımız ve ulusal giysilerle yürüyüş düzenlendi ve 
burada basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından ardından Site Camii’nde 
akşam namazını müteakip atalarımızın ve soykırımda can veren şehitlerimizin 
ruhlarına Kelime-i Tevhid ve Kuran-ı Kerim okutuldu. 

Tokat Çerkes Derneği: 24 Mayıs Pazar günü bir basın açıklaması yapıldı ve soy-
kırım ve sürgünde şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Yalova Çerkes Birliği ve Çiftlikköy Kafkas Kültür Derneği: 21 Mayıs günü Uğur 
Mumcu Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenledi. 
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Acınızı Paylaşıyoruz
Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 151. yılında pek çok kişi ve kuruluş Çerkeslerin 
acısını paylaştı. Bu mesajların çoğunda Çerkes soykırımı ve sürgününe vurgu 
yapılması, bu trajedinin Türkiye’de artık daha fazla bilindiği ve siyasi olarak ta-
nındığını göstermektedir.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık düzeyinde 21 Mayıs’a ilişkin 
özel bir açıklama yapılmadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu bazı mitinglerinde 21 
Mayıs’ın Çerkes sürgününün 151. yıldönümü olduğunu belirtti ve bir daha bu tip 
sürgün ve acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 Mayıs günü Kefken’de yapılan 21 Ma-
yıs Anma Etkinliğine gönderdiği mesajda “21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgü-
nünde hayatını kaybedenleri 151. yılında rahmetle andığını” vurguladı.

Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, düzenlediği bir basın toplantısında, bir 
gazetecinin sorusuna verdiği cevabında şunları söyledi; “Rus İmparatorluğu-
nun Kafkasları istilası, işgali ve ilhakı sırasında vuku bulan çarpışmalarda, keza 
21 Mayıs 1864’teki nihai ateşkesten sonra yürütülen sistematik baskı ve katli-
amlar neticesinde Kafkasya halklarından yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, 
geriye kalanların büyük kısmı kitleler halinde Osmanlı İmparatorluğu’na sığın-
mıştır. Uluslararası zeminde fazlasıyla hak ettiği aksi henüz bulmadığını üzü-
lerek gördüğümüz bu trajedide yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, 
başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan torunlarına baş-
sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.” 

21 Mayıs için yayınladıkları mesajlarla acımız paylaşan diğer kişi ve kurumlar 
aşağıdaki gibidir;

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak

Kocaeli Valiliği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu

 Erbaa Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Yıldırım
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden

CHP Karacabey İlçe Başkanı Gönül Avil

İnsan Hakları Derneği (İHD)

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder) 

Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç

Anavatan 21 Mayıs Resmi Anma Programına 
Katılım

 
Federasyonumuzun “151. Yılda Karadeniz’in İki Yaka’sındayız - 16 Mayıs Kefken, 
21 Mayıs Anavatan” sloganıyla hazırladığı program çerçevesinde anavatanda 
yapılacak anma etkinliklerine katılacak 107 kişilik heyet,  18 Mayıs 2015 günü, 
Ankara ve İstanbul’dan kalkan iki otobüsle yola çıktılar. Uzun bir yolculuk son-
rasında anavatana ulaşan grubumuzu, yerel resmi makamlarla birlikte, bu or-
ganizasyon için daha önceden Nalçik’e giden Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve 
beraberindeki heyet karşıladı. 

Grubumuz, DÇB tarafından hazırlanan program çerçevesinde, 20 Mayıs 2015 
günü Nalçik Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan 21 Mayıs gös-
terisini izledi. Ertesi gün 21 Mayıs Resmi Anma Programına kortej halinde katıl-
dı. Anma programı sonrasında heyet davetli oldukları köyü ziyaret etti. 

Ardından Karçay Çerkes Cumhuriyetine giden grup, Hağundukey köyündeki 
sürgün anıtını ziyaret etti. Daha sonra Adıgey Cumhuriyetine geçildi. Adıgey 
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Cumhuriyetinde müze, Tıj İlkay Mi-
safirhanesi ve Suriye’den vatana dö-
nenlerin yaşadığı köy ziyaret edildi. 

Grubun katıldığı tüm etkinlikler ana-
vatan basın ve yayın kuruluşları tara-
fından yakından takip edildi. 

Anavatandaki kardeşleri ile soykırım 
ve sürgünün acısını paylaşmak adına 
uzun ve yorucu yolculuğu göze ala-
rak vatana giden 107 kişilik heyet 26 
Mayıs 2015 günü Türkiye’ye döndü. 
Ankara Çerkes Derneği önüne gelen 
grubu Değerli Büyüğümüz İsmet Bo-
ren ve beraberindeki heyet karşıladı. 
151 yıllık diaspora tarihinde bir ilk olan 
bu organizasyonun diaspora ile ana-
vatanın birlik ve dayanışması yolunda 
örnek bir adım olarak tarihe geçece-
ğine inancımız tamdır.  
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Savunuculuk ve Lobi Faaliyetleri
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Rusya Federasyonu Büyükelçisiyle Görüşme
Önceki yönetim tarafından talep edilen randevuya istinaden Genel Başkan Ya-
şar Aslankaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kartal, Ömer Atalar, Atilla Mutlu Al-
kış, Recami Bursa, Haşim Polat ve Genel Koordinatör Betül Dinçer’den oluşan 
heyet, 9 Aralık 2013 tarihinde, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov 
ile görüştü.

Büyükelçilik binasında gerçekleşen görüşmede Sayın Karlov yeni göreve baş-
ladığını ve önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. 
Genel Başkan Yaşar Aslankaya Büyükelçiye görevinde başarılar diledi. Görüş-
mede anavatan üniversitelerine burslu öğrenci gönderme, Suriye’den gelen ve 
anavatana gitmek isteyen soydaşlarımızın sorunları ve Soçi Olimpiyatları konu-
larında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Saadet Partisine Nevzat Uygun İçin Yazı  
Gönderildi
Sayın Mustafa Kamalak 
Saadet Partisi Genel Başkanı

Sayın Başkan,

Partinizin Kafkasya Çalışma Grubu sorumlusu olduğunu belirtilen ve ivediha-
ber.com isimli internet sitesi yazarlarından Nevzat Uygun, 30 Aralık 2013 tari-
hinde söz konusu sitede yayınlanmış yazısında “… Bilindiği üzere tüm çerkes 
derneklerini bünyelerinde toplayan iki kuruluş var. KAFFED (kafkas dernekle-
ri konfederasyonu)… KAFFED Rusya’nın kontrolündedir” ifadeleri ile Kafkas 
Dernekleri Federasyonu hakkında kabul edilemez ithamlarda bulunmuştur. 

Tarihin en büyük soykırım ve sürgününe uğrayarak ata topraklarından kopar-
tılmış halkımızın Türkiye’de 56 değişik il ve ilçelerde örgütlenmiş derneklerinin 
en büyük çatı örgütü olan Kafkas Denekleri Federasyonu, gönüllü üyelik teme-
linde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Bırakın yabancı bir ülkenin 
kontrolünde olmayı, herhangi bir parti veya siyasal gruba bile bağlı değildir. 
Federasyonumuz, halkımızın haklı taleplerini duyurmak için ilkeleri doğrultu-
sunda tüm kişi ve kuruluşlar ile diyalog kurmaya hazırdır.  

Sayın Başkan,

Genel Başkanı olduğum, Kafkas Dernekleri Federasyonu adına, üyenizin yap-
mış olduğu mesnetsiz suçlamayı protesto ediyorum. Hiç kimsenin Federasyo-
numuza, maddi kanıtlarını göstermeden, kişisel düşüncelerini gerçekmiş gibi 
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göstererek basın-yayın yolu ile hakaret etme hakkı yoktur. Söz konusu satır-
ların sahibinin kendi toplumumuzdan olması ise bizleri daha fazla üzmüştür.  
Çünkü bizim geleneklerimizde kişi ve kurumlarımıza mesnetsiz itham en büyük 
ayıplardandır. 

Sizden adı geçen üyeniz hakkında gerekli disiplin işlemlerinin uygulanmasın 
rica ediyoruz. Ayrıca, bu sözlerin maksadını aşacak şekilde söylendiğine inan-
mak istiyor,  halkımız ve kurumumuzdan özür dilenmesini bekliyoruz. Aksi tak-
dirde Parti tüzüğündeki “Önce Ahlak ve Maneviyat”  anlayışınız kamuoyumuz-
da tartışmalı hale gelecektir.

Yaşar Aslankaya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ziyaret 
Edildi

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, YK üyesi  
A. Gazi Saygılı ve Recami Bursa, AÇG Üyesi Osman Güdü, Bahçelievler Derne-
ği YK üyesi İbrahim Hayır, dernek üyeleri Hamide Mercan, Fehim Saraç, Yaşar 
Karaarslan, Sefer Kayaoğlu’ndan oluşan heyet, 13 Ocak 2014 tarihinde, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Görüşmede Sayın 
Topbaş’a federasyon ve derneklerimiz hakkında bilgi verildi ve İstanbul’da 
yapılması planlanan etkinlikler konusunda fikir alışverişinde yapıldı ve destek 
talep edildi.
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Yenimahalle Belediye Başkanı Ziyaret Edildi

Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Genel Sekreter Zeki Kartal, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hülya Şahin, Recami Bursa, Haşim Polat, Genel Koordinatör Betül Din-
çer, Ankara Çerkes Derneği Başkanı Yinal Kozok, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat 
Özden ve M. Kerim Ertan’dan oluşan heyet, 5 Şubat 2014 tarihinde, Yenimahal-
le Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. 

Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Sayın Başkana yıllardır federasyon ve derneği-
mizin faaliyetlerine vermiş olduğu destekler için teşekkür etti. Çerkes toplu-
munu ve örgütlerini yakından ve beğeniyle izlediğini belirten Sayın Yaşar, bu 
samimi ilişkinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Soçi Olimpiyatları İçin TRT’ye Yazı Gönderildi
6 Şubat 2014 tarihinde,  
TRT’nin Soçi Olimpiyatla-
rını yayınlama kararı alma-
sı üzerine, Genel Müdür 
İbrahim Şahin’e hitaben 
bir yazı gönderdi. Gönde-
rilen yazıda Çerkes soykı-
rım ve sürgünü hakkında 
bilgilendirme yapıldıktan 
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sonra olimpiyatlarının yapılacağı Soçi şehrinin Çerkes soykırım ve sürgünün 
simgesi olduğu vurgulandı. 

Çerkeslerin katledildiği topraklarda dostluğun ve barışın simgesi olimpiyat ate-
şinin yakılacağı belirtilerek; “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Çerkeslerin ödediği 
vergiler ile hizmet veren TRT’nin kendi vatandaşlarının acılarını paylaşması ve 
tarihsel gerçeklere yer vermesi objektif habercilik açısından bir zorunluluktur. 
Bu nedenle Türkiye Çerkeslerinin temsilcisi olan Kafkas Dernekleri Federasyo-
nu olarak TRT’nin bu çok hassas konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine inan-
mak istiyoruz” denildi.

Denge Denetleme Ağı Çalışmalarına Devam 
Ediyor
Kaffed’in kuruluşundan beri içinde yer aldığı Denge Denetleme Ağı (DDA) 20-
22 Şubat 2014 tarihlerinde İzmir’de toplandı. “Farklılıklarımızla birlikte özgürce 
yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit 
dağıtıldığından emin olduğumuz, yönetimin bize hesap vereceğine inandığımız 
bir Türkiye için” ilkesi ile yola çıkan DDA içinde Kaffed, geçen dönem genel baş-
kan yardımcılığı görevini ifa eden Av. Hasan Seymen tarafından temsil ediliyor. 

Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin 
garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye için çalışan DDA içinde 115 sivil toplum 
kuruluşu yer almaktadır. Yapılan son toplantıda Sayın Seymen DDA içindeki 4 
sözcü ve temsilciden birisi olarak seçildi. 

Türkiye’de Kadının Durumu ve Yerel Seçimler 
Toplantısı
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin 11 Mart 2014 tarihinde 
düzenlemiş olduğu “Türkiye’de Kadının durumu ve Yerel Seçimler” konulu top-
lantıya Kaffed-Adıgey Çalışma Gurubu Üyesi Yıldız Şekerci katıldı.

 Yıldız Şekerci yaptığı konuşmada, toplantıya Kafkas Dernekleri Federasyonu’nu 
temsilen katıldığını belirterek ve federasyon adına tüm emekçi kadınların ka-
dınlar günün kutladı. Toplantıda en çok konu edilen namus cinayetlerinin, mor 
çatı evlerinin veya çocuk gelinlerin Çerkeslerde görülmediği söyledi. Kadınla-
rımızın karakteristik özelliklerinden, toplumdaki yerinden ve Xabze’den söz 
etti. Toplumun diğer tüm kesimleri gibi Çerkeslerin de eşit ve özgür bir şekilde 
toplumsal ve siyasi hayatın her alanında daha fazla söz hakkı istediğini söyledi.
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Çankaya Belediye Başkanı Ziyaret Edildi
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Yönetim Kurulu Üyesi Recami Bursa, Ankara 
Çerkes Derneği Başkanı Yinal Kozok, Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerim Ertan ve 
dernek üyesi Ümit Akkaya’dan oluşan heyet, 15 Nisan 2014 günü, Çankaya Be-
lediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti. 

Yapılan görüşmede federasyon ve derneğimizin faaliyetleri konusunda Sayın 
Taşdelen’e bilgi verildi. Karşılıklı olarak kurumsal işbirliğinin devam etmesi ko-
nusunda temenniler ifade edildi. 

Hakan Albayrak’a Cevap Yazısı Gönderildi
Star gazetesi köşe yazarı Hakan Albayrak’ın 19 Nisan 2014 tarihli “Avrasyacılık 
bize yar olmaz” başlıklı, toplumumuzu üzen ve rencide eden yazısına gönderi-
len cevap yazısı, 2 Mayıs 2014 tarihinde WEB sitesinden yayınlandı. 

Cevap yazısında yazarın Abhazya Cumhuriyeti hakkında kullandığı ifadelerin 
Türkiye’ de yaşayan ve bağımsız Abhazya davasına sahip çıkan tüm Kuzey Kaf-
kasyalıları derinden üzdüğü ve rencide ettiği vurgulandı. Abhazya tarihi ve ba-
ğımsızlık savaşından bugüne geçen süreç hakkında bilgilendirme yapıldıktan 
sonra yazdığı yazıdaki yorum ve düşüncelerini verilen bilgiler ışığında yeniden 
değerlendirmesi talep edilerek yazar özür dilemeye davet edildi. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ziyaret Edildi
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, Yönetim 
Kurulu Üyesi Recami Bursa ve İKKD Başkanı Hava Karadaş’tan oluşan heyet, 22 
Nisan 2014 tarihinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Cemiyet Baş-
kanı Turgay Olcayto ile federasyonumuzun faaliyetlerinin basında daha fazla 
yer alması sağlamak için fikir alışverişinde bulunuldu.

Kartal Belediye Başkanı Ziyaret Edildi
Genel Başkana Yaşar Aslankaya, İKKD Başkanı Havva Karadaş, Genel Başkan 
Yardımcısı Ünal Uluçay, Yönetim Kurulu Üyeleri Recami Bursa, Mesut Akman 
ve Ali Can, AÇG Üyesi Osman Güdü, Sezai Babakuş, ve Kamil Şirinel ile dernek 
üyeleri Nuray Yağan, Osman Kılıç, Fırat Soyupak, yeniden belediye başkanı se-
çilen Op. Dr. Altınok Öz’ü, 29 Nisan 2014 tarihinde, makamında ziyaret ederek 
tebrik edip başarı dilediler. 
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Genel Başkan Aslankaya Kartal’da yapılacak 21 Mayıs etkinliklerinin organizas-
yonunda federasyonumuza gösterdikleri yakın ilgi ve verdikleri destek için te-
şekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Türkiye’nin mozaiğini 
yansıtan derneklerimize kültürlerin kaynaşması ve kendi kültürlerini sergileme-
leri için kültür merkezlerimizi ve meydanlarımızı açmaya devam edeceklerini 
söyledi. 

21 Mayıs İçin Başbakana Gönderilen Yazı
Sayın Başbakan,

Kafkasya’nın kadim halkı olan Çerkesler, yaşadıkları topraklarda eşsiz bir dil ve 
kültür geliştirmişlerdir. Ama maalesef insanlık tarihinin en büyük soykırım ve 
sürgünlerinden birine maruz kalarak Anayurdundan koparılmıştır. Anayurdun-
dan göçe zorlanan 1,5 milyon kişiden 500 000 kişi sürgün yollarında hayatını 
kaybetmiştir. Osmanlı topraklarına ulaşabilenler ise Tuna nehrinden Ürdün çöl-
lerine kadar geniş bir coğrafyaya savrulmuştur. 

Her şeye karşın halkımız kimliğine, diline ve kültürüne sahip çıkmaya çalıştı. Ma-
alesef, dağınık yerleşim, engeller ve baskılar nedeniyle özellikle dil ve kültür-
de önemli kayıplar yaşandı. Tüm dünyada hayranlık uyandırmış olan bu büyük 
kültürün mirasçısı Türkiye Çerkesleri, yeryüzündeki tüm zulme uğramış diğer 
toplumlar gibi, kaybolmakta olan kültürlerini yaşatmak ve kimliklerini korumak 
için büyük çaba göstermektedir.

Türkiye’de yaşayan Çerkesler, 70’li yıllarda Kültür Dernekleri kurarak bu yok 
oluşa karşı koymaya çalıştılar. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ça-
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lışan örgütlenmelerimiz, çok kısıtlı imkanlarla ve yasal zorluklarla rağmen var-
lıklarını devam ettirdiler. Temsilde güç birliğini sağlamak üzere bir araya gelen 
Derneklerimiz 2003 yılında Kafkas Dernekleri Federasyonunu kurdular. 

Türkiye genelinde 56 Derneğin üst örgütü olan Kafkas Dernekleri Federasyonu-
muzun amacı, üye derneklerin hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; kül-
türel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek, Kafkaslılık bilincini ve bil-
gilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derlemek, korumak, yayın yoluyla 
bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas 
toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, 
Kafkas toplumunun tüm sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Kafkas-
ya ve Kafkaslı toplumların yaşadıkları diğer ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile 
Türkiye’miz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi 
ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslar arası 
düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak böylece üyelerine, topluma, yaşadıkla-
rı ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

Sayın Başbakan, 

Çerkesler ve örgütlenmelerimizin gücü, yaşadığımız sorunları aşabilmek ve 
yukarıda saydığımız amaçları yerine getirmeye maalesef yetmiyor, destek ih-
tiyacımız elzemdir. Öncelikli beklentimiz; Devlet yetkililerimizin bizi anlayarak, 
kaygılarımızı paylaşması ve devamında birlikte çözüm yolları aranmasıdır. Şim-
diye dek Başkanlığınızdaki Hükümetimizin girişimleri ile ülkemizde yaşayan de-
ğişik etnik ve dini grupların sorunları konusunda önemli toplantılar organize 
edilmiştir. Ancak nüfusu 5-6 milyon ile ifade edilen ve yoğun yaşadıkları illerde 
Türkiye genelinin üstünde Partinize destek vermekte olan Çerkeslerin sorunları 
konusunda özel bir çalışma olmamıştır. Bu durum Sizin ve Partinizle yıllardır 
birlikte yürüyen insanlarımızı üzmekte, bu konuda atılacak adımları dört gözle 
beklemektedir. 

21 Mayıs 2014, Çerkeslerin yurtlarından sürgününün ve yaşanan büyük traje-
dinin 150.yıldönümüdür. Geçen yıl İstanbul Kartal Sürgün Anıtı açılışına gön-
dermiş olduğunuz mesaj toplumuzda büyük memnuniyet yaratmış ve bu yıl 21 
Mayıs öncesindeki TBMM Grup toplantısında vereceğiniz mesajlar beklenmeye 
başlamıştır.

Kaffed olarak bu yılın öneminin farkında olarak özel çalışmalar yapıyoruz. Ama 
maalesef ulusal basın-yayın kuruluşlarında yeterince yer alamıyoruz, bu konu-
da da desteğinize ihtiyacımız vardır. Ayrıca yerel yönetim seçim çalışmaları sı-
rasında Partiniz tarafından etkin şekilde kullanılan SMS gönderme sistemini,  
Türkiye kamuoyunu, Çerkeslerin yani birlikte yaşadıkları komşularının sorunları 
konusunda bilgilendirebilmek amacıyla kullanabilmek isteriz.
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Sayın Başbakan,

Daha önce çeşitli basın-yayın organların ile paylaştığımız düşüncelerimizi bir 
kez de sizinle paylaşmak isteriz. Türkiye Çerkesleri kimlik ve kültürlerinin yaşa-
tılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm siyasi yapılanmalardan aşağıda 
özetlenen taleplerinin karşılanmasını beklemektedir.

1-İnsan haklarına saygılı, özgürlükleri temel alan, evrensel normlara uygun, si-
vil, çağdaş bir anayasa hazırlanmalıdır. (Kaffed sona eren yeni anayasa çalışma-
larında aktif olarak yer almıştır) 

2.Ülkemizde yaşayan herkesin kimlikleri ve kültürel haklar güvence altına alın-
malı, ifadesi ve yaşatılmasına ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır.

3. Devlet, yurttaşların dillerini ve kültürlerini korumaları için sadece izin veren 
değil, destekleyen bir konumda olmalıdır. (Hükümetiniz tarafından bir ilk ola-
rak hayata geçirilen ve halkımızda memnuniyetli karşılanan Seçmeli Ders uygu-
lamasında pratikte sorunlarımız vardır. Anaokullarında ve derneklerimizde dil 
öğretimi teşvik edilmelidir. UNESCO tarafından Türkiye’de konuşulmakta olan 
Adıge-Abaza dilleri “ciddi anlamda kaybolma tehlikesi altında” diller olarak ni-
telendirilmektedir. Yakın zamanda ülkemizde Ubıh dili maalesef kaybolmuştur. 
Bu konuda anadili öğretmenleri yetiştirilmeli, üniversitelerde talep edilen tüm 
dillerde akademik çalışmalara imkan tanınmalı, lisans ve lisans üstü programlar 
açılmalı, enstitüler kurulmalıdır.)

 4. Çerkes kültürüne yönelik sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir. (Bu ko-
nuda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu “Kafkas Kültür Evi” bizi 
umutlandıran bir örnektir.) 

5. Dönüş hakkı tanınmalıdır. 21 Mayıs Çerkeslerin soykırım ve sürgününün sim-
gesel tarihi olarak kabul edilmeli ve bu tarihsel gerçek tanınmalıdır. Çerkesler, 
anayurtlarından sürgün edilerek zorla çıkarıldıkları için, tarihsel olarak anayurt-
larına dönüş hakkına sahiptir. Rusya ile çifte vatandaşlık anlaşması yapılarak 
Türkiye Çerkeslerinin anayurtları ile olan bağları yasal olarak da sağlanmalıdır. 
Kafkasya’ya dönerek yerleşmek isteyenler için sosyal hakların transferi sağlan-
malı, bunun için Rusya ile Türkiye arasında sosyal hakların transferi anlaşması 
yapılmalıdır.

6. Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ile ilişkiler güçlendirilmelidir. Türkiye’de ya-
şayan Çerkeslerin akrabalarının bulunduğu Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri, 
özellikle Adığey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar cumhuriyetleri ile ekono-
mik ve kültürel ilişkiler geliştirilmeli, Kuzey Kafkasya’ya yerleşen veya iş kuran 
vatandaşlarımız desteklenmeli, buradaki üniversitelerde okuyan öğrencilere 
kredi ve burs verilmelidir.
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7. Abhazya ve Güney Osetya tanınmalıdır. Abhazya ve Güney Osetya egemen 
devletler olarak tanınmalı. Abhazya ve Güney Osetya’ya yönelik izolasyonlar 
kaldırılmalı. Eskiden var olan Trabzon-Sohum gemi seferleri acilen yeniden baş-
latılmalı ve İstanbul-Sohum uçak seferleri konmalı. Gürcistan’a yapılan askeri 
yardımlar durdurulmalı. Abhazya/Güney Osetya ve Türkiye’deki kurum ve ku-
ruluşlar arasında ekonomik, kültürel ve eğitsel alanda işbirliği geliştirilmelidir.

Sayın Başbakan,

Çerkes toplumunun, Türkiye kültürüne önemli katkıları olmuştur ve bundan 
sonra da olmaya devam edecektir. Kimliği ve kültürü korunan, Kafkasya ile 
ilişkilerini devam ettirebilen Çerkes halkının varlığının, Türkiye’nin ekonomik, 
toplumsal ve siyasi gelişimine önemli katkıları olacağı açıktır. 

Ayrıca Türkiye Çerkesleri, kimlik ve kültürün yaşatılmasının demokrasi ve insan 
haklarının bir gereği ve bunun sağlanmasının da devletin vatandaşlarına karşı 
bir görevi olduğuna inanmaktadır.

Yaşar Aslankaya

Rusya Federasyonu Büyükelçisiyle Görüşme 
Yapıldı
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Genel Başkan Yardımcısı Erol Taymaz ve Genel 
Sekreter Zeki Kartal,  19 Mayıs 2014 tarihinde, Rusya Federasyonu Büyükelçisi 
Andrey Karlov ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Soçi Olimpiyatları süresince 
Çerkeslerin tanıtımı konusunda olimpiyat düzenleme komitesi tarafından ya-
pılan etkinlikler ile diaspoara ve anavatanda olimpiyatlara karşı yapılan eylem-
ler ele alındı. 21 Mayıs etkinlikleri konusunda görüş alışverişi yapıldı. Büyükelçi 
Karaçay Çerkes Cumhuriyetinde yapılacak resmi 21 Mayıs Anma Etkinliklerinin 
programını teslim etti.  Anavatan üniversitelerinde burslu öğrenci göndermek 
konusu görüşüldü.

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber Kaffed’i 
Ziyaret Etti 
KKTC Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber ve KKTC Büyükelçisi Sayın Mustafa La-
kadamyalı, 23 Mayıs 2014 tarihinde, federasyonumuzu ziyaret etti. Sayın Siber 
iade-i ziyaret için geldiğini belirterek federasyonumuzun faaliyetlerini düzenli 
olarak izlediğini ve başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi. Farklı kültürlerin asimi-
le olmadan uyum içinde yaşamasının dünyayı güzelleştirdiğini vurguladı. 
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TRT Genel Müdürü İle Görüşme Yapıldı
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Genel Sekreter Zeki Kartal, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Atalar ve Genel Koordinatör Betül Dinçer’den oluşan heyet, 26 Ha-
ziran 2014 tarihinde, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’i ziyaret etti. Yapılan gö-
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rüşmede Genel Başkan Aslankaya anadilde televizyon yayını talebimizi tekrar 
iletti ve federasyonumuzun televizyon yayını konusunda her türlü yardım ve 
işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Adaylarına Mektup 
Gönderildi
7 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylara halkı-
mızın özgün kimlik ve kültürünün yaşatılabilmesi için taleplerimizi içeren mek-
tup gönderildi. Söz konusu adaylara gönderilen mektuplar ve bu mektubumu-
za cevap veren Selahattin Demirtaş’ın göndermiş olduğu yazı WEB sayfamızda 
yayınlandı.

İstanbul Valisi Ziyaret Edildi
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Gazi Saygılı ve 
Adnan Arslan’dan oluşan heyet, 19 Ağustos 2014 tarihinde, İstanbul Valisi Hüse-
yin Avni Mutlu’yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında federasyonumuz ve faaliyetleri 
hakkında Sayın Valiye bilgi verildi ve yapılması planlanan etkinlikler konusunda 
destek istendi.

Rossotrudniçestvo İle Görüşme Yapıldı
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Genel Sekreter Zeki Kartal ve Genel Koordinatör 
Betül Dinçer, 4 Eylül 2014 tarihinde, Rusya Federasyonu Dış İşleri Bakanlığı’na 
bağlı Yurtdışındaki Soydaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajansı (Ros-
sotrudniçestvo) temsilcileriyle federasyon genel merkezinde bir görüşme yap-
tı. Görüşmede anavatan üniversitelerine burslu  öğrenci gönderilmesi, dil eğiti-
mi ve kültürel çalışmalar konusunda işbirliği imkânları ele alındı.

Rossotrudniçestvo Temsilciliğine  
Gönderilen Yazı
Sayın Natig Guliev

Rusya Federal Ajansı Türkiye Temsilcisi

Sayın Guliev,

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak uzun bir süredir Kabardey Balkar Dev-
let Üniversitesi’nin ayırdığı kontenjana bağlı olarak Türkiye’den burslu öğrenci 
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göndermekteyiz. Bir dönem benzer koşullarda Adıgey Devlet Üniversitesi’ne 
de öğrenci gönderdik. Bu öğrencilerin başvuruları ve değerlendirilmesi fede-
rasyonumuz tarafından yapılmıştır. 

Türkiye’den Kafkasya’ya gönderdiğimiz bu öğrenciler Anavatan ile diaspora 
arasında bir köprü görevi görmektedir. Fakat maalesef son bir kaç yıldır Rusya 
Federasyonu eğitim sisteminde gerçekleştirilen düzenlemeler nedeniyle üni-
versitelere öğrenci gönderilmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için Rusya Federal Ajansı 
aracılığıyla Türkiye’deki Kafkas diasporasına burslu öğrenci kontenjanı ayrılma-
sı ve öğrenci başvurularının Türkiye’deki Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarının 
açıklanması sonrasına kadar (yaklaşık olarak Ağustos ayı sonuna kadar) uza-
tılması yararlı olacaktır. Hazırlık düzeyinde Türkiye’deki Kafkas diasporası için 
aşağıdaki üniversitelerde belirtilen sayıda lisans ve lisansüstü kontenjan ayrıl-
masını öneriyoruz; 

Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi  20 Öğrenci

Adıgey Devlet Üniversitesi                  10 Öğrenci

Maykop Teknoloji Üniversitesi              10 Öğrenci 

Kuban Devlet Üniversitesi                    5 Öğrenci

Kuzey Osetya Devlet Üniversitesi        5 Öğrenci

Federasyonumuz ve diaspora açısından çok önemli olan ve ülkelerimiz arasın-
da işbirliğinin gelişmesi açısından büyük katkıları olan bu konuda gerekli deste-
ği göstereceğinize inanıyor, ilginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Yaşar Aslankaya

Kaffed TkMM Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
Türkiye’deki en önemli sivil toplum ağlarından biri olan TkMM’nin (Türkiye kü-
çük Millet Meclisi) Ankara grubu Kasım toplantısı, 1 Kasım 2014 tarihinde, fe-
derasyon genel merkezinde yapıldı. Toplantıda Genel Sekreter Zeki Kartal bir 
konuşma yaptı.

Demokratik Taleplerimiz ABD Heyetine İletildi 
22 Kasım 2014 tarihinde yapılan 6. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi’ne 
katılan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kapanış oturumunun ardından Denge 
ve Denetleme Ağı (DDA) Temsilcileri ile bir araya geldi. Yapılan toplantı sonra-
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sında DDA Temsilcileri adına Kaffed temsilcisi Av. Hasan Seymen basına açık-
lama yaptı. Sayın Seymen ayrıca toplantının bitiminde ABD heyetine Kaffed’i 
tanıtan ve Kaffed’in çeşitli platformlarda takipçisi olduğu demokratik talepleri 
özetleyen metni verdi.  

Sivil Toplumla Diyalog Toplantısına Katılım
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay AB Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2014 
tarihinde İstanbul’da düzenlenen Sivil Toplumla Diyalog Toplantısına katıldı. 
Sayın Uluçay toplantıda bakanlık yetkililerine anadil eğitimi ve Türkiye’de ana-
dillerimizin kaybolmaması amacıyla yapılan çalışmalar destek talebimizi yazılı 
olarak iletti.

Ankara Valisi Ziyaret Edildi

Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 26 
Aralık 2014 tarihinde, Ankara Valisi Sayın Mehmet Kılıçlar’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Genel Başkan Aslankaya Eylül ayında görevine başlayan Sayın Valiye 
başarılar diledi. Federasyonumuzun yapısı, amaçları ve bağlı dernekler hakkın-
da bilgi verdikten sonra halkımızın anadilinin, kültürünün, kimliğinin korunması 
ve yaşatılması amacıyla yapılan çalışmaları anlattı. Sayın Kılıçlar, federasyonu-
muz tarafından yürütülmekte olan faaliyetleri takdirle karşıladığını ifade ede-
rek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.   
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Kaffed Siyasilerle Bir Araya Geldi
Federasyon genel merkezinde, 21 Ocak 2015 tarihinde aktif olarak siyaset ya-
şamının içinde yer alan toplumumuza mensup siyasilerin katılımıyla bir istişare 
toplantısı yapıldı. Toplantıda toplumuzun seçmen davranışları, siyasete katılım 
modelleri ile partilerin toplumuza bakış açıları ve genel seçimlerde izlenmesi 
gereken politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM İHK Başkanıyla Görüşme Yapıldı
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Ankara Çerkes Derneği Başkanı Yinal Kozok, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atalar ve merhum Medet Önlü’nün eşi ve çocuk-
larından oluşan heyet, 23 Ocak 2015 tarihinde, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sayın Ayhan Sefer Üstün’le Meclisteki makam odasında 
bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Medet Önlü suikastının soruşturulma-
sı sürecinde gözlenen ihmaller aktarıldı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması 
talebimiz iletildi. Görüşme sonrasında dava süreci ilgili tüm detayları içeren bir 
dosya Sayın Üstün’e teslim edildi.

Murat Bardakçı’ya Kınama
Murat Bardakçı tarafından yazılan ve 21 Ocak 2015 tarihinde haberturk.com 
isimli internet sitesinde yayınlanan “Vatana millete hayırlı olmasın” başlıklı yazı 
nedeniyle hem yazara hem de haber sitesi yönetimine 28 Ocak 2015 tarihinde 
kınama yazısı gönderildi. Gönderilen aşağıdaki gibidir:

“Sayın Bardakçı,

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin en büyük kurumu olan Kafkas Dernekleri Fede-
rasyonu (Kaffed) olarak, 21 Ocak 2015 tarihinde haberturk.com isimli internet 
sitesinde yayınlanan “Vatana millete hayırlı olmasın” başlıklı yazınızda Çerkes-
ler hakkındaki bilim insanı duyarlılığından uzak yorumlarınız, uzmanı olduğu-
nuz tarihi bilgileri kasıtlı olarak çarpıtarak bir etnik grubu hedef göstermeniz ve 
Çerkeslere yönelik nefret söyleminiz nedeniyle sizi şiddetle kınıyoruz. 

Bu yazı sizin ilk vukuatınız değildir. 9.11.2009 tarihinde “Teke Tek” programında 
sarf etmiş olduğunuz uygunsuz sözleriniz ve 14.3.2011 tarihinde bir başka ya-
zınızdaki ifadeleriniz nedeniyle size kınama yazıları göndermiştik. Son yazınız 
da, Çerkes halkına karşı beslediğiniz düşmanlık hislerinizin bir yansımasından 
başka bir şey değildir. Tarihsel gerçekleri ve insanların en temel haklarını red ve 
inkar eden söyleminiz, kendi kendisini teşhir etmektedir.
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Sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere Çerkeslerin güzel ve zengin yurdu Kafkasya 
sahip olduğu büyük imkanlar nedeniyle, sürekli çevre halkların ilgisini çekmiş 
ve güçlü orduların saldırılarına maruz kalmıştır. Bu saldırıların en büyük ve en 
kanlısı Rus Çarlığı tarafından yapılmıştır. 101 yıl süren Rus–Kafkas savaşları son-
rasında yenik düşen Çerkesler Osmanlı topraklarına sürgüne gönderilmiştir.

Çerkeslerin günümüzdeki etnik ve kültürel sorunlarının birinci ve en büyük ne-
deni, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgünü’dür. Bu trajik olayın en büyük 
sorumlusu Çarlık Rusya’sıdır. Bu nedenle her ortamda biz Rus Çarlığının miras-
çısı Rusya Federasyonu’ndan; 19. yüzyılda Çerkes ulusuna uygulanan soykırı-
mın tanınmasını, Çerkeslere sürgünde yaşayan ulus statüsü tanınmasını, hem 
Rusya hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı 
verilmesini ve Çerkeslerin kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisinin 
sağlanmasını talep ediyoruz.  

Çerkeslerin etnik ve kültürel sorunlarının ikinci önemli nedeni; Osmanlı İmpa-
ratorluğu tarafından uygulanan iskan politikaları nedeniyle dağınık ve kopuk 
yerleştirilmesidir. Bu politikalara ek olarak Cumhuriyet döneminde uygulanan 
“tek dil, tek millet, tek vatan” anlayışı, inkar ve asimilasyon politikaları sonucu 
olarak, diğer bazı halklar gibi Çerkesler de dillerini, kültürlerini ve özgün gele-
neklerini kaybetmek üzeredir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun miras-
çısı Türkiye Cumhuriyeti’nden, özgün kültürlerinin yaşayabilmesi, kimliklerinin 
yaşatılabilmesi ve toplumsal barışın inşa edilebilmesi için, tüm farklı kimliklerin, 
kültürlerin, inançların, demokratik ve kolektif haklarının sağlanmasını talep edi-
yoruz. 

Daha önce de yazmıştık, şimdi de tekrarlıyoruz; Osmanlı İmparatorluğu Çerkes 
toplumuna “atıfet “ etmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu çaresiz ama savaşçı 
Çerkesleri, o zaman ki çıkarlarına uygun olarak, sınırları içindeki Hıristiyan azın-
lıkları kontrol etmeyi amaçlayan bir iskan politikası çerçevesinde yerleştirmiş-
tir. Çerkesler, her zaman vatandaşı oldukları ülkelerin huzur içinde yaşaması ve 
kalkınması için üstlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmişlerdir. 

Çerkes dilinin ve kültürünün artık kaybolma aşamasına gelmesinin sorumlulu-
ğunu “aile büyüklerine” yıkma çabalarınız ise baskı politikalarını meşrulaştırma 
adına sosyoloji ve tarih bilimine ihanet etmektir. Toplumsal bir varlık olan dil 
ve kültür, ancak eğitim, medya gibi toplumsal yaşamın her alanında özgürce 
kullanıldığı zaman varlığını sürdürebilir. Ayrıca Türkiye’de sadece Çerkeslerin 
dilini ve kültürünü kaybetmek üzere olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıl-
tıyorsunuz. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), 
2008 yılında yayınladığı, Tehlike Altındaki Diller Atlasına göre Türkiye’de 18 dil 
kaybolma tehlikesi yaşamaktadır. Bu dillerin yaşatılması için devletin özel ça-
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balar göstermesi gerekmektedir. Ve bu çabalar devletin vatandaşlarına “eşit 
yurttaş” olarak davranmasından başka bir şey değildir. 

Çerkes toplumunun ve kültürünün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süre-
cine ve bugünlere gelmesine önemli katkıları olmuştur. Bundan sonra da dili 
ve kültürü korunan, Kafkasya ile ilişkilerini devam ettirebilen Çerkes halkının 
varlığının Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişimine önemli katkıları 
olacağı açıktır.

Sayın Bardakçı, sizi söz konusu yazınızdaki genel tavrınız için Çerkes toplumun-
dan özür dilemeye ve yazınızı geri çekmeye davet ediyoruz.

Yaşar Aslankaya” 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ziyaret 
Edildi

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Abhazfed Genel Başkanı Cengiz Koç ve her iki 
federasyon temsilcileri ile bölge dernek yöneticilerinden oluşan heyet,  4 Şubat 
2015 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu 
ziyaret etti.

 Görüşmede “21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü” etkinlikleri çerçevesinde 
Kefken’de yapılması planlanan kitlesel anma etkiliğine destek istendi. Belediye 
Başkanı Sayın Karaosmanoğlu, Kefken’in kendileri için özel öneme sahip oldu-
ğunu ve bu yıl da belediye olarak Kefken’de yapılacak etkinliklere tüm desteği 
sunacaklarını bildirdi.
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Bürokratlarla Tanışma Yemeği 
Bürokrasinin çeşitli kademelerinde resmi görevlerini ifa eden soydaşlarımızı bir 
araya getirmek üzere organize edilen yemekli tanışma toplantısı, 13 Mart 2015 
Cuma akşamı Ankara Çerkes Derneğinde yapıldı. Misafirler yemek sırasında 
yaptıkları konuşmalarda birlik ve dayanışma için bu toplantıların faydalı oldu-
ğunu belirttiler ve böylesi toplantıların düzenli olarak ve de belli gündemlerle 
yapılmasını önerdiler.

HDP Heyeti Kaffed’i Ziyaret Etti
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki heyet 25 Mart 2015 
tarihinde federasyon genel merkezi ziyaret etti. HDP’nin talebiyle gerçekleşen 
ziyaret çok sayıda yerel ve ulusal basın mensupları tarafından takip edildi. Gö-
rüşme öncesinde hem Sayın Demirtaş hem de Genel Başkan Aslankaya basına 
açıklama yaptılar. Toplantının basına kapalı bölümünde Çerkes Soykırım ve Sür-
günü ile halkımızın sorunlarının araştırılması için HDP tarafından meclise veri-
len önergeler ile genel seçim süreci ele alındı.

Milletvekili Aday Adayları Kaffed’i Ziyaret Etti
Ak Parti Bursa Milletvekili aday adayı Setenay Yüksel Olguner ve CHP Hatay 
Milletvekili aday adayı Tamer Apiş, 25 Mart 2015 tarihinde, federasyonumuzu 
ziyaret etti. Yapılan görüşmede genel seçimler üzerine görüş alışverişinde bu-
lunuldu. 

Çerkes Sürgün Anıtı - İzmit
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İzmit Belediyesi tarafından Fevziye Parkında yapılan Çerkes Sürgün Anıtının 
açılışı 21 Mayıs 2015 günü yapıldı. Genel Sekreter Zeki Kartal ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hülya Şahin’inde yer aldığı açılış törenine AKP Kocaeli Milletvekili Zeki 
Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Kafkas Derneği, Sakarya Kafkas Kültür Derneği 
Başkan ve Yöneticileri, Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı Nalân Özkan Gürsoy 
ve yöneticileriyle birlikte bölgede yaşayan kanaat önderlerimiz ve çok sayıda 
soydaşımız katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ziyaret 
Edildi

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sakarya Dernek 
Başkanı Orhan Sarı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 13 Mayıs 2015 
tarihinde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti. Ya-
pılan görüşmede Genel Başkan Aslankaya soydaşlarımıza göstermiş olduğu ya-
kın ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Toçoğlu’na teşekkür ederek kendisini 16 
Mayıs günü Kefken’de yapılacak anma etkinliğine davet etti. Sayın Toçoğlu’da 
sivil toplum kuruluşlarının önemli bir işlevi yerine getirdiğini ve belediye olarak 
sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilere özel önem verdiklerini söyledi. 

Emrullah İşler Kaffed’i Ziyaret Etti
Ak Parti Ankara Milletvekili Adayı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis-
yonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah İşler, 2 Haziran 2015 tarihinde federasyonumu-
zu ziyaret etti. Genel merkezde gerçekleşen ziyarette genel seçimleri ile orta-
okullardaki seçmeli Adıge Dili dersindeki iki ayrı müfredat konuları görüşüldü.
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Ak Parti Heyeti Kaffed’i Ziyaret Etti
Başbakan Yardımcısı ve Ak Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Yalçın Akdo-
ğan ve Ak Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Alparslan, 4 Haziran 
2014 günü akşamı, Çerkes kardeşimiz Sayın Murat Alparslan’ın girişimleriyle 
düzenlenen akşam yemeğinde Çerkeslerle bir araya geldi. Yemeğe Genel Baş-
kan Yaşar Aslankaya, Yönetim Üyeleri, çeşitli mevkilerde görev ifa eden çok 
sayıda kamu görevlisi ile birlikte değerli büyüklerimiz katıldılar. Genel Başkan 
Aslankaya’nın açılış konuşması sonrasında Sayın Alparslan ve Sayın Akdoğan 
genel seçimler üzerine birer konuşma yaptılar.

Milletvekili Ziyaretleri 
7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında Genel Başkan Yaşar Aslankaya, yönetim 
kurulu üyeleri ve Kafiad temsilcilerinden oluşan heyet milletvekili soydaşlarımı-
za hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret edilen milletvekillerimiz;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Haluk Koç,
CHP Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu,
MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba
MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit

Ziyaretler sırasında Çerkeslerin siyasi alanda daha fazla sayıda ve etkili temsil 
edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sayın vekillerimiz 
federasyonumuz ile yakın işbirliği olmaya ve halkımızın sorunlarının TBMM’ne 
taşınması konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler. 
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İlkkurşun Köyünde Yol Protesto Eylemi
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, yönetim kurulu üyeleri, bölge derneklerimizin 
başkan, yönetici ve üyeleri,  İzmir Torbalı-Ödemiş-Kiraz bölünmüş yol projesi 
kapsamında açılacak yeni güzergâha tepki göstermek amacıyla, 11 Temmuz 
2015 Cumartesi günü, İlkkurşun köyünde yapılan proteste eylemi ve basın açık-
lamasına katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziyaret Edildi

Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Recami Bursa, Atilla 
Mutlu Alkış ve Haşim Polat’tan oluşan heyet, 1 Ekim 2015 tarihinde, Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Türkiye’deki güncel siyasi ve toplumsal konular ile halkımızın genel durumu 
konuşuldu. 

CHP Heyeti Kaffed’i Ziyaret Etti
CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz ile parti yöneticileri İnci 
Amiklioğlu, Sevilay Daşdemir ve Ayhan Rustaii’den oluşan heyet, 18 Ekim 2015 
tarihinde, Kaffed’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gerçekleşen 
görüşmede Sayın Milletvekilleri özellikle 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında 
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ülkenin içine düştüğü siyasi durum, son aylarda yaşanan şiddet olayları ve parti-
lerinin bu süreçteki politik duruşunu anlattılar. Partilerinin 1 Kasım Genel Seçim 
Programı çerçevesinde ülkenin siyasi, ekonomik, toplumsal sorunları üzerine 
görüşleri ve çözüm önerilerini hakkında bilgi verdiler.

Yapılan görüşmelerde, Türkiye’de Çerkes halkının ulusal kimliğinin yok olmak 
üzere olduğunun çeşitli uluslararası raporlarda yer aldığı ve bu duruma gelin-
mesinde cumhuriyet dönemi politikalarının büyük etkisi olduğu belirtilerek 
maruz kalınan asimilasyon politikalarının etkilerinin giderilmesinin gerekliliği 
vurgulandı. Anadil eğitiminin uluslar arası anlaşmalarla güvence altına alınan 
özgürlükler çerçevesinde ele alınması ve etnik grupların kimlik mücadelesinin 
eşit yurttaşlık temelinde yürütülmesi gerektiği ve de ülkenin demokratikleşme-
si için yeni bir anayasa hazırlanmasının önemi dile getirildi. 

Ak Parti Kaffed’i Ziyaret Etti
Başbakan Yardımcısı ve Ak Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Yalçın Ak-
doğan ve Ak Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Alparslan 25 Ekim 
Cumartesi günü federasyonumuzda düzenlenen kahvaltıya katıldılar. Çerkes 
kardeşimiz Sayın Murat Alparslan’ın girişimleriyle düzenlenen kahvaltıya fede-
rasyonumuz adına Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve bazı yönetim kurulu üye-
leri katıldı. Söz konusu toplantıda çeşitli mevkilerde görev ifa eden çok sayıda 
kamu görevlisi ile birlikte değerli büyüklerimiz de kahvaltıda yer aldılar. 

 Genel Başkan Aslankaya’nın açılış konuşması sonrasında Sayın Alparslan ve 
Sayın Akdoğan birer konuşma yaptılar. Yaklaşan genel seçimler üzerine Sayın 
Akdoğan tarafından önemli açıklamaların yapıldığı kahvaltılı toplantı çok sayı-
da basın yayın organı tarafından haber yapıldı.
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Denge Denetleme Ağı Kaffed’i Ziyaret Etti
Kaffed’in kuruluşundan beri içinde yer aldığı ve bugün itibariyle Türkiye genelin-
de 266 örgütün bir araya geldiği Denge Denetleme Ağı (DDA) dönem sözcüsü 
Şakir Gürel ve sekreterya görevlisi Şeyda Sever federasyonumuzu ziyaret etti.

Federasyon yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleşen ziyarete DDA’da 
Kaffed’i temsil eden ve halen Karar Vericiler ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler Ça-
lışma Grubu Eş Temsilcisi olan Kaffed eski Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan 
Seymen’de yer aldı.

DDA’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Sayın Gürel ve Sever DDA’nın faklı-
lıklarımızla birlikte özgürce yaşanacak, hakların güvence altında olduğu, ada-
letin eşit dağıtıldığı ve yönetimlerin hesap verdiği bir Türkiye için çalıştığını 
ifade ettiler. Önümüzdeki süreçte gündeme gelmesi muhtemel yeni anayasa 
çalışmalarına aktif olarak katılmayı planladıklarını ve yeni anayasada mutlaka 
denge denetleme sisteminin yer alması gerektiğini vurguladılar. DDA’nın Çer-
kes kamuoyunca daha bilinir hale gelmesi için Kaffed ile birlikte çalışmaya hazır 
olduklarını belirttiler.
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Basın ve Kamuoyu Açıklamaları
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Kafkasya’daki Gözaltılar İçin Açıklama
Adıgey ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerinde, 13 Aralık 2013 günü, aralarında 
Aliy Bghane, Acumij Hilmi, Ruslan Kambiev,  Ruslan Kesh, Adnan Khuade, Ev-
geniy Tashu, İbrahim Yağan, Yuriy Yahutl ve Amin Zekhov’un da olduğu çok 
sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Kaffed’in herkesin görüş ve düşüncelerini özgürce ifade 
edebilmesi ve şiddet içermeyen her türlü sivil eylemi yapabilmesini savunduğu 
vurgulandı. Kafkasya’da barış ve huzurun ancak evrensel insan hakları ve de-
mokrasi ilkelerine saygı ile tesis edilebileceği belirtildi.

socigercekleri.org / sochifacts.org / facebook 
Sayfaları Yayınlandı
Kış Olimpiyatlarının yapılacağı Soçi’nin halkımızın tarihindeki yerini anlatmak 
ve olimpiyatlar konusundaki Kaffed görüşünü kamuoyuna aktarmak amacıy-
la 2014 yılında socigercekleri.org sayfası hazırlanıp yayınlandı. Aynı sayfanın 
İngilizce versiyonu sochifacts.org sayfası eş zamanlı yayınlandı. Ayrıca sosyal 
medya üzerinden bilgilendirme yapmak ve kamuoyu oluşturmak için facebook 
sayfası açıldı. 

Kaffed Soçi Olimpiyatları İçin Halk TV’de
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, 28 Ocak 2014 tarihinde, Halk TV’de canlı olarak 
yayınlanan Soçi Olimpiyatları konulu ilgili programa katılarak federasyonumu-
zun Soçi Olimpiyatlar konusundaki politikasını ve beklentilerini anlattı. 

Meşale Söndürme Eylemi Gazetelere  
Haber Oldu
[HÜRRİYET/ Oğuz Demir] Çerkesler, 2014 Kış Olimpiyat Oyunlarının Rusya 
Federasyonu’na bağlı Soçi şehrinde düzenlenmesini protesto etti. Kafkas Der-
nekleri Federasyonu (KAFFED) öncülüğünde Ankara’da bir araya gelen Çerkes-
ler Soçi’nin 1864’de yaşanan Çerkes soykırımı ve sürgününü simgesi olduğu 
gerekçesiyle Rusya Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi yaptı. Ellerinde 
“Olimpiyat kar üstünden yapılır kan üstünden değil, kızılçayır kanlarını karlar 
örtmez, olimpiyat soykırımı unutturamaz” yazılı döviz ve pankartlar bulunan 
kalabalık sloganlar atarak tepkilerini dile getirirken, temsili olarak olimpiyat 
ateşi de söndürüldü.  
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Çerkes Andı okuyan kalabalık daha sonra gökyüzüne dilek fenerleri bıraktı. 
6-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2014 Kış Olimpiyatları’nın yapılacağı 
Soçi’de Çerkeslerle ilgili unutulan ve unutturulmak istenen bir gerçeğin bulun-
duğunu belirten Kaffed Başkanı Yaşar Aslankaya ise yaptığı basın açıklamasın-
da şunları dile getirdi:

SOYKIRIM TANINSIN

“1864’de yaşanan Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün simgesidir. Soçi Olimpi-
yatları, Kızıl Çayır olarak bilinen yerde düzenleniyor. Olimpiyat barış, dostluk, 
kardeşlik, sevgi ve saygı içinde yarışmak değil midir? Ne yazık ki, amacı barışı ve 
uluslararası işbirliğini spor yoluyla yükseltmek olan olimpiyat, Çerkeslerin katle-
dildiği bölgede yapılacaktır. Soçi Kış Olimpiyatları’nın yapılması, yaşanan acıları 
yeniden canlandıracaktır. Çerkesler adına; halkımızın yaşadığı soykırım ve sürgü-
nün, Rusya Federasyonu ve dünya kamuoyu nezdinde tanınmasını talep ediyor 
ve Rusya Federasyonu’nun, tarihi ile yüzleşerek, özür dilemesini bekliyoruz.” 

[CUMHURİYET] Elçilik önünde toplanan federasyon üyeleri ve bağlı dernekler 
adına açıklama yapan KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Soçi olimpiyatla-
rının, Çerkesce Kbaada, Rusça Krasnaya Polyana, yani Kızıl Çayır olarak bilinen 
yerde düzenlendiğini anımsattı. Buranın Çarlık ordusunun, 21 Mayıs 1864’te dü-
zenlediği askeri geçit ile Çerkesleri yurtlarından sökmek için yürütülen savaşı 
kazandığını ilan ettiği yer olduğuna değinen Aslankaya, şöyle devam etti:
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“Eşitsizler arasında 101 yıl süren savaş ve soykırım sonunda Kafkasya Çerkes-
lerden arındırılmış ve 1.5 milyon Çerkes yurtlarından sürgün edilerek Osmanlı 
topraklarına gönderilmiştir. Yüzbinlerce insan sürgün yollarında açlık, sefalet, 
soğuk ve salgın hastalıklar yüzünden can vermiştir. Osmanlı topraklarına ulaşa-
bilenler ise geniş bir coğrafyaya dağıtılmıştır. Yaşananlar, insanlık tarihinin gör-
düğü en acımasız sürgün ve soykırımlarından birisidir. Bugün ne acıdır ki, 2014 
kış olimpiyatlarının gerçekleştirileceği olimpik köy, Soçi’de Kbaada Vadisi’nde 
yani, Kızıl Çayır’da kurulmuştur. Olimpik köy, UNESCO’nun Dünya Koruma Mi-
rası listesinde yer alan Soçi Milli Parkı ve Kbaada Vadisi’nin yüzyıllık ormanları, 
binlerce bitki çeşidi ve doğal ekosistemi yok edilerek, bir çevre felaketi yaratma 
pahasına kurulmuştur.”

Çerkeslerin tüm dünyada dağınık şekilde asimilasyona maruz kalmalarının, Çar-
lık Rusya’sının uyguladığı “etnik temizliğin” sonucu olduğunu vurgulayan As-
lankaya, Çerkeslerin yaşadığı trajedi kabul edilmeden Soçi Kış Olimpiyatları’nın 
yapılmasının, yaşanan acıları yeniden canlandıracağının altını çizdi. “Çerkesle-
rin haklı taleplerini göz ardı eden ve bu tarihsel trajediyi inkar edenler, insanlığa 
karşı işlenmiş en büyük suçlardan birisine ortak olacaklardır” diyen Aslankaya, 
şunları kaydetti:

“KAFFED olarak bizler, örgütlü temsilcisi olduğumuz Çerkesler adına; halkımı-
zın yaşadığı soykırım ve sürgünün, Rusya Federasyonu ve dünya kamuoyu nez-
dinde tanınmasını talep ediyor ve Rusya Federasyonu’nun, tarihi ile yüzleşerek 
özür dilemesini bekliyoruz. Aynı zamanda, başından sonuna kadar tüm olimpi-
yat sürecinde, Çerkeslerin bu toprakların kadim halkı olduğunu öne çıkartan, 
Çerkes kimliğinin tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanlarının uluslararası alan-
da bilinmesini sağlamayı amaçlayan bir programın uygulanmasını istiyoruz. 
Çerkesler geçmişi unutmadan tüm insanlık için onurlu bir gelecek istiyorlar. 
Benzer acıların bir daha asla yaşanmamasını diliyorlar.”

Başbakan Çerkeslerin Sesine Kulak Vermiyor
Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın Soçi Olimpiyatlarına katılacağı haberleri üzerine 
6 Şubat 2015 günü basın açıklaması yaptı. Türkiye’de yaşayan tüm Çerkeslerin 
çok duyarlı olduğu Soçi Olimpiyatları konusunda gerekli hassasiyeti gösteril-
meyerek Başbakanın olimpiyatlara katılmasının kınandığı belirtilen açıklamada 
Başbakan ile Gençlik ve Spor Bakanından Soçi’nin tarihsel gerçekleri anlatmak 
için istenen görüşme taleplerine cevap dahi verilmediği hatırlatıldı. Amacı barı-
şı ve uluslararası işbirliğini spor yoluyla yükseltmek olan olimpiyatın Çerkeslerin 
katledildiği bir bölgede yapıldığı, Soçi’nin soykırım ve sürgünün simgesel yeri 
olduğu vurgulandı. 
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Kaffed Soçi Olimpiyatları İçin Karadeniz TV’de
Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve Genel Sekreter Zeki Kartal, 07 Şubat 2014 
tarihinde, Karadeniz TV’de canlı yayına katıldı. Soçi Olimpiyatlarının ele alındığı 
programda federasyonumuzun olimpiyatlara ilişkin görüşleri kamuoyu ile pay-
laşıldı.

DÇB İle İlgili Zorunlu Açıklama
Dünya Çerkes Birliği (DÇB) tarafından hazırlanan ve Londra’da Soçi Olimpiyat-
ları çerçevesinde düzenlenen “İşbirliği ve Barışın Elçisi Spor” isimli toplantıda 
gösterilen tanıtıcı videoda geçen ve DÇB Başkanı Sayın S. Hauti’nin KBC radyo 
programında kullandığı bazı ifadeleri üzerine 18 Ocak 2014 tarihinde açıklama 
yapıldı.

Yapılan açıklamada DÇB tarafından hazırlanan söz konusu video ve başkanın 
beyanlarında soykırım, sürgün, Soçi Olimpiyatları gibi hassas konularının daha 
net ifade edilmesi gerekliliği vurgulandı.  Açıklamada iyi niyetli beklentilere ce-
vap açısından, söz konusu eleştirilerin DÇB içinde gündeme getirileceği ve ko-
nunun açıklığa kavuşması için çalışılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na Kınama
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 9 Şubat 2014 
günü Azerbaycan’da düzenlenen üçlü toplantıda imzalanan ortak bildiride 
“Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarına egemenlik, toprak bütünlüğü ve ulus-
lararası tanınmış sınırların ihlal edilemezliği ilkeleri çerçevesinde en kısa sürede 
barışçıl bir çözüm bulunması” şeklinde ifadelerin yer alması üzerine bir kınama 
mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda özetle şu konular vurgulandı; 

“…Ne Abhazya ne de Osetya tarihin hiç bir döneminde Gürcistan toprağı olma-
mıştır. Abhazya ve Osetya başta Rusya Federasyonu olmak üzere Nikaragua, 
Venezuela, Nauru, Vanuatu ve Tuvalu tarafından resmen tanınmış, bağımsız 
Devletlerdir.

 Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu 
tarihi gerçekleri bilmeden Türkiye’de yaşayan Abhaz, Oset ve tüm kardeş Ku-
zey Kafkas halklarının hassasiyetlerini yok sayarak, binlerce yıldır üzerinde 
yaşadıkları vatanlarını bir başka ülkenin toprağıymış gibi göstererek, “toprak 
bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırların ihlali” şeklindeki asılsız ve toplu-
mumuzu rencide edici açıklamaları nedeniyle kınıyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu”
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Kaffed - 150. Yıl Bildirgesi  
21 Mayıs 2014, Çarlık Rusya’sının kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri 
doğrultusunda Çerkes halkına uyguladığı soykırım ve sürgünün 150. 
yıldönümüdür.

21 Mayıslar insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden birinin anıldığı günlerdir.

Çerkeslerin güzel ve zengin yurdu Kafkasya tarihinde sürekli güçlü orduların 
saldırılarına maruz kaldı. Bu savaşların en uzun ve acımasız olanı ise 1763-1864 
yılları arasında devam eden Rus, Kafkas savaşlarıdır. Bu savaşlar süresince 
500.000’den fazla Kafkasyalının öldüğü tahmin edilmektedir. Eşitsizler arasın-
da 101 yıl süren kanlı savaşlar 21 Mayıs 1864’de Soçi yakınlarında Kbaada Vadi-
sinde (Krasnaya Polyana) Çerkeslerin yenilgisi ile sonuçlandı ve Çarlık Rusya’sı 
Kafkasya’yı tamamen işgal etti.

Çarlık Rusya’sının “etnik temizlik” kararı ile 1.500.000 civarında Çerkes, yurtla-
rından kopartılarak Osmanlı topraklarına gönderilmek üzere, Tuapse, Soçi ve 
Sohum gibi liman kentlerine toplandı. Yüz binler gemilerle başta Varna, Sam-
sun, Sinop ve Trabzon olmak üzere Osmanlı kentlerine hırçın Kara Deniz üze-
rinden nakledildi. Köhne gemilerle yola çıkarılan atalarımızın yaklaşık üçte biri, 
yollarda ve yerleştirildikleri bölgelerde, hastalık, açlık ve kötü yaşam koşulları 
nedenleri ile hayatlarını kaybetti. Osmanlı topraklarına ulaşabilenler, belli bir 
iskan politikası çerçevesinde, geniş Osmanlı coğrafyasına dağıtıldı.

Çerkes Soykırım ve Sürgünü, insanlık tarihinin en acı ama en az bilinen trajedi-
lerinden birisidir.

Savaşta görev almış olan bir Rus görevli bizzat şahit olduklarını şöyle anlatmak-
tadır; “…İnsanın tüylerini diken diken eden bir sahne hiç gözlerimin önünden 
gitmiyor: pek çoğu çocuk, kadın ve yaşlı insanlardan oluşan cesetler ortalığa 
dağılmış bir haldeydi ve bu cesetlerin çoğunu köpekler parçalamışlardı. İnsan-
lar açlık ve hastalıktan o kadar bitkin düşmüşlerdi ki çoğu yaşarken köpeklere 
yem olmama gayreti içerisinde can derdine düşmüştü. Sağ kalanlar ölenleri dü-
şünecek ve mezar kazıp onları gömebilecek durumda değillerdi. Onları bekle-
yen son da bundan pek farklı değildi.”

Çerkesler, atalarının yaşadığı trajediyi ve anayurtlarını hiç bir zaman unutma-
dılar. Cennet gibi bir vatan ile ödüllendirilmiş olan atalarımız, bunun bedelini 
zamanın iki emperyal gücü olan Çarlık Rusya’sı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
genişlemeci politikalarına maruz kalarak ödedi. Bu engellenemez karşılaşma-
nın neden olduğu kanlı savaşlar sonrasında halkımızın nüfusunda ve coğrafi 
sınırlarında sürekli azalmalar oldu ve halkımızın büyük bölümü 150 yıldır sürgün 
hayatı yaşıyor.
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Tarihçe
Rusya Çarlığı Altınordu Devletinin yıkılmasıyla  bu devletin boyunduruğundan 
kurtuldu ve kısa zamanda yayılmacı bir politika benimsedi. Çalık Rusya’sının ya-
yılması Kafkasya’ya ulaşınca, dünyanın tanık olacağı en zalimce savaşlardan biri 
olan Rus-Kafkas Savaşları başladı. Rusların nihai hedefi Kara Deniz limanlarını 
ele geçirmekti. Böylece sıcak denizlere inmeyi ve Hindistan’a yönelik uzun va-
deli planlarını gerçekleştirmek için Kafkasya’yı kontrol altına almayı istiyordu. 
Rusya, 1552 yılında Kazan’ı ve 1556 yılında Astrahan’ı işgal etti. Hazırlık savaşları 
olarak adlandırılabilecek olan bu dönemdeki savaşlar 1762 yılına kadar tam 206 
yıl sürdü.

Artık Rusya’nın önünde sadece Kafkasya kalmıştı. 1763 yılında Çarlık Rusya’sı 
Kafkasya’nın işgali amacı ile bugünkü Mezdok bölgesinde kaleler inşa etti. Bu 
nedenle 1763 yılı, Rus-Kafkas savaşlarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 
Kabardey Prensleri 2. Katerina’dan bu uygulamaların durdurulmasını istediler-
se de karşılık bulamadılar ve 1764’e girildiğinde artık geri dönülmez bir süreç 
başlamış oldu; 1557 yılında yapılan dostluk anlaşması askıya alındı ve Çarlık hü-
kümeti Kafkasyalıları “Çarın mutlak iktidarına başkaldıran asiler” olarak ilan 
etmeye başladı. Belgrat anlaşmasına rağmen Rusya, Kuzey Kafkasya içlerine 
girmeye ve girdikleri yerlere Kazak ve Rus köylülerini yerleştirmeye başladı.

Osmanlı İmparatorluğu ise bir idari hakimiyetinin olmadığı Kafkasya’yı sürekli 
Rus Çarlığı ile yaşadığı savaş ve anlaşmalara konu etti.

*1739 Belgrat Anlaşması sonucunda Orta Kafkaslarda önemli dağ geçitlerini 
kontrol eden ve koruması altında tuttuğu Kabardey bölgesinden çekilmeyi ve 
burasını tarafsız bir bölge olarak tanımayı kabul etti.

*1768-1774 Osmanlı- Rus Savaşını sona erdiren Küçük Kaynarca Anlaşması’na 
göre Orta-Kuzey Kafkasya da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tarafsız bir 
bölge olan Kabardey, Rusya tarafından ilhak edildi.

*14 Eylül 1829 tarihli Edirne Anlaşması’na göre Osmanlı Devleti, Çerkesya üze-
rindeki tüm haklarını, bu arada Kuban Irmağı ile Bzıb Irmağı arasındaki Kara 
Deniz kıyı kontrolünü Rusya’ya devretti. Çerkesyadaki Anapa ve Sucuk-Kale 
(şimdiki Novorossiysk) liman ve kaleleri dışında, Poti limanı, Ahıska ve Ahilke-
lek de Rusya’ya bırakıldı.

Bu anlaşmaların sonuçları Çarlık Rusya’sının Kafkasya üzerinde daha çok hak 
iddia etmesine neden oldu. Oynanan oyun gayet basitti; Rusya sıkıştığında, as-
lında sahip olmadığı Çerkesyayı Osmanlıya terk etmekte, belli bir zaman sonra 
yine aynı şekilde Osmanlı egemen olmadığı Çerkesyayı Rusya’ya vermek zorun-
da kalmakta idi.
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Dönemin başka bir aktörü olan İngiltere’nin Kafkasya politikası Lord Palmers-
ton tarafından şöyle ifade edilmiştir; “Sayın Lordlarım, Çerkesleri kendi başla-
rına büyük felaketlerle baş başa bıraktığımız doğrudur. Oysa biz onlardan yar-
dım istedik ve onları büyük fedakarlık ölçüsünde de kullandık”.

Diaspora Yaşamı

Osmanlı topraklarına ulaşabilen Çerkesler, İmparatorluk sınırları içerisindeki 
Anadolu ve Rumeli topraklarına yerleştirildi. Ancak Rumeli’ye yerleştirilenler, 
1877-1878 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi’nin) ardından yeniden 
Anadolu, Suriye, Ürdün ve Filistin’e sürgün edildiler.

Anadolu coğrafyasında Çerkesler, Güney Marmara’da, İstanbul’dan başlayıp İz-
mit, Adapazarı, Düzce, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesine yerleştirildiler. 
Yerleşimin diğer bir kolu da Kara Deniz bölgesinde Sinop-Samsun’dan başlaya-
rak Ürdün–Amman’a uzanmış hat üzerinde, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, 
Çorum, Sivas, Kayseri, Maraş, Adana ve Hatay bölgelerinde yoğunluk kazandı.

Yaşanan sürgün sonrasında Osmanlının geniş coğrafyasına dağıtılmış Çerkes-
ler, Osmanlı yıkılırken imparatorluk sonrası yaşanan ulus-devletleşme sürecin-
de, yeni sürgünler ve kimlik sorunu ile karşı karşıya kaldılar. Farklı ulus devlet 
sınırları içinde kalan ve bulundukları ülkelerin ulus kimliklerini benimsemek bas-
kısı altında bırakılan Çerkeslerin kendi kimliği ile söz konusu ülkenin ulus kimliği 
arasında ciddi gerginlikler yaşandı.

Tarihin bilinen ilk dönemlerinden beri kendi coğrafyasında varlığını sürdürmüş 
olan Çerkeslerin büyük çoğunluğu, başka topraklarda “yabancı-muhacir” ol-
maya zorlandılar. Ve kendileri için yabancı olan deneyimleri ya da süreçleri an-
lamak, kabul etmek ve de onlara uyum sağlamak zorunda kaldılar. Başka top-
lumların yaşamlarında “öteki” olmayı ağır bedeller ödeyerek öğrendiler.

Sürgünle yaşanan tarihsel kırılma bu toplumun sadece geçmişini değil gele-
ceğini de etkilemiş ve sonuç olarak Çerkesler, kendi topraklarında uluslaşma 
sürecini tamamlayamadan, bu süreci yaşayan başka ulus devletlerin milliyetçi 
baskılarına maruz kalmıştır.

Soykırım ve sürgünün ve devamında diaspora yaşanan zorlukların acı dolu sah-
neleri ve derin yaraları halkımızın belleğinde travma yaratmıştır. Kafkasya’nın 
büyülü coğrafyası, korunması gereken toplumsal değerler, akıllara kazınan 
sürgün anıları, kısaca var olmak adına verilen çabalar, şiirsel bir havaya dönüş-
müştür. Ve Çerkeslerin tarihi, anavatana dönene dek bir karanlığı, özlemi ve 
acıyı anlatan ağıtlara dönüşmüştür ve muhatapları adım atmadıkça öyle de ka-
lacaktır.
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Çabamız

Ünlü tarihçi Kemal Karpat diyor k; “Çerkesler Rusların önünden kaçmış halklar 
değildir. Tarihte örneği olmayan bir vatan savaşı vermiş ve kaybettiği için de ül-
kelerinden zorla çıkartılmış bir halktır. Bu olaya ben göç dediğime bakmayın as-
lında sürgün kavramı da zayıf kalır ancak soykırım, katliam bu olayların karşılığı 
olabilir. Diasporada yaşayan siz Çerkeslere çok büyük iş düşüyor. Hep birlikte, 
ekonomik yardımlaşma da sağlayarak tarihin kaydettiği bu en büyük haksızlığı 
dünya kam oyunun önüne taşımalısınız, buna mecbursunuz”

Soykırım insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Gelecekte yeni soy-
kırımların gerçekleşmesini engellemek için geçmişte gerçekleşen soykırımların 
tanınması ve soykırıma uğrayan halkların haklarına saygı duyulması ve hakları-
nın iadesi gereklidir. Geçmişteki suçların tanınması soykırımı engelleyecek ve 
durduracak siyasi iradenin oluşturulması için zorunludur.

9 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler, Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Ceza-
landırılmasına Dair Sözleşme’yi kabul etti. Sözleşmeye göre, ulusal, etnik, ırksal 
veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işle-
nen fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur.

* Çarlık Rusya’sı Kafkasya’yı işgal ederek, Çerkeslerin tarihi topraklarını ellerin-
den almıştır.

* Çarlık Rusya’sı 1763-1864 savaşı süresince Çerkesleri sistemli olarak katliama 
ve etnik temizliğe tabi tutmuştur.

* Rus Çarı ve komutanlarının bu konuda açık emirleri vardır.

* Çerkes soykırımında yaşamını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 500.000 ve sür-
gün edilenlerin sayısı ise 1,5 milyondur. Sürgün edilenlerin üçte biri sürgün yol-
larında hayatını kaybetmiştir.

Çerkes halkının günümüzde tüm dünyada dağınık şekilde asimilasyona maruz 
kalması, Çarlık Rusya’sının uyguladığı “etnik temizliğin” sonucudur. Çabamız, 
Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü, Türk ve Dünya kamuoyuna anlatmaktır.

Taleplerimiz

* Rusya Federasyonu, Türkiye ve diğer devletler tarafından “Çerkes Soykırım 
ve Sürgünü”  tanınmalı ve Çerkeslerden özür dilemelidir.

* Rusya Federasyonu, Çerkes halkına yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını içeren 
çifte vatandaşlık hakkı vermelidir. 
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* Rusya Federasyonu, Çerkes halkının tarihsel anayurduna dönmesi için yasal 
zemin sağlamalıdır.

* Türkiye’deki diğer halklar gibi Çerkesler de inkar ve asimilasyon politikalarının 
kurbanı olmuştur. 

Toplumsal barışın inşası için Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimliklerle beraber 
Çerkeslerin de dillerini, kültürlerini, kimliklerini yaşayabilmek ve yaşatabilmesi 
adına tüm kolektif hakları tanınmalı ve var olan yasal engeller kaldırılmalıdır.

Çerkesler, yaşadıkları tüm ülkelerin, özellikle, Rusya ve Türkiye’nin çağdaş ve 
güçlü ülke olması için her zaman önemli katkılarda bulunmuşlardır. Çerkes kim-
liğine ve varlığına gösterilecek saygı, bu konudaki çabaların artarak devam et-
mesini sağlayacaktır.

 Çerkesler aynı zamanda Rusya, Kafkasya, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde 
yaşayan akrabaları ile birlikte, bu ülkeler arasında bir barış köprüsüdür ve öyle 
de kalmak istemektedir.

Çerkesler geçmişi unutmadan hem kendileri ve hem de diğer halklar için onurlu 
bir gelecek istemektedir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Somalı Kardeşlerimizin Acılarını Paylaşıyoruz
Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden kazası için 
mesaj yayınlandı. WEB sayfasından yayınlanan mesaj aşağıdaki gibidir; 

“Manisa’nın Soma ilçesinde dün yaşanan maden kazasında bazı madenci kar-
deşlerimiz yaşamını yitirmiş ve bir grup madencimiz de hala yer altında mahsur 
durumdadır. Yerin karanlık dehlizlerinde söküp aldıkları kara kömürle hayatımı-
zı aydınlatan madenci kardeşlerimizden yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı, yaralanan madencilere acil şifalar dileriz. Göçük altında 
kurtarılmayı bekleyen madencilerimizden sevindirici haberlerin gelmesini yü-
rekten temenni ederiz.”

Kaffed 21 Mayıs İçin Cem TV ve Karadeniz 
TV’de 
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, Genel Sekreter Zeki Kartal, İKKD eski 
Başkanı Ümit Duman ve Pendik Dernek YK üyesi Osman Kılıç, 20 Mayıs 2014 
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tarihinde Cem TV ve Karadeniz TV canlı yayınlarında, 21 Mayıs ile ilgili federas-
yonumuzun görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

DÇB Hibe Başvurusu Hakkında Açıklama
DÇB tarafından RF Sivil Toplum Komitesine hibe almak için sunulmuş bir pro-
jeyle ilgili haberler ve yapılan eleştiriler üzerine, 30 Haziran 2014 tarihinde, WEB 
sayfamızdan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, söz konusu projenin hazır-
lanmasında Kaffed veya Kaffed DÇB Yönetim Kurulu üyelerinin bir dahli veya 
bilgisi olmadığı vurgulanarak “basın yayın organlarında yer alan içerikteki bir 
projenin” onaylanmadığı ve desteklenmediği, konunun tüm yönleriyle açıklığa 
kavuşması için DÇB nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. 

DÇB Hakkında Açıklama
Daha önce bir grup tarafından Ukrayna Parlamentosuna Çerkes Soykırımının 
tanınması için yapılan müracaat konusunda DÇB tarafından yapılan açıklama ile 
ilgili haber ve eleştiriler üzerine, 9 Temmuz 2014 tarihinde, WEB sayfamızdan 
açıklama yapıldı. Yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

 “Kabardey Balkar Gerçeği (www.kbpravda.ru) isimli internet gazetesinde, 
Dünya Çerkes Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Ukrayna Parlamen-
tosuna Çerkes Soykırımının tanınması için yapılmış müracaat ile ilgili görüşlerini 
belirten bir açıklama yer almıştır. Haber metninde açıklamanın katılımcıları ara-
sında Kaffed-Yaşar Aslankaya ismi de geçmektedir. Kaffed Genel Başkanı veya 
Kaffed YK üyeleri, haberde belirtildiği gibi bir toplantıya katılmamıştır ve bir 
görüş beyan etmemiştir.

Sadece, DÇB Genel Sekreteri, görüşmeler yapıldıktan ve açıklama metni oluş-
turulduktan sonra Kaffed- Yaşar Aslankaya ismini katılımcılar listesine yazmak 
istediklerini telefonla ile Genel Başkanımıza iletmiştir. Genel Başkanımız, Kaf-
fed olarak bu içerikteki bir açıklamaya katılmadığımızı ve kesinlikle imza ver-
meyeceğimizi, ismimizin yazılmaması gerektiğini söylemiştir. Yapılan uyarılara 
rağmen, Kaffed-Yaşar Aslankaya ismi haber metninde yer almıştır.

Kaffed Yönetiminin böyle bir davranışı onaylaması mümkün değildir. İnternet-
te yayınlanmış haberin detaylarını öğrenmek ve ismimizin yazılması konusun-
daki tepkimizi göstermek amacıyla hazırlanmış bir yazı DÇB Yönetimine gön-
derilmiştir. DÇB Yönetiminden gelecek açıklama yönetim organlarımızda ele 
alınarak gereken adımlar atılacaktır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu”
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Kaffed’den İsrail’e Kınama
Filistin Yönetiminin kontrolündeki El Halil kentine, İsrail yönetimi tarafından 
yapılan saldırıları kınayan açıklama, 15 Temmuz 2014 tarihinde WEB sayfamızda 
yayınlandı. Yapılan açıklamada; 3 Yahudi yerleşimcinin kaybolması ve 18 gün 
sonra ölü halde bulunmasından sonra Gazze şeridine İsrail yönetimi tarafından 
saldırılar başlatıldığı ve bu saldırılarda 194 kişinin hayatını kaybettiği, 1400 kişi-
nin yaralandığı hatırlatılarak İsrail Devleti tarafından uygulanan orantısız gücün 
kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Ürdün’lü Nart Nehuş İçin Taziye Mesajı
 Ürdün’ün Maan şehrinde görev yapan Teğmen Nart Nehuş’un kimliği belirsiz 
kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle 8 Ağustos 2014 tari-
hinde taziye mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda cinayeti kınandığı ve olayın 
takip edileceği vurgulandı. Ayrıca Genel Başkanı Yaşar Aslankaya merhumun 
babasına telefonla başsağlığı diledi. 

Abhazya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sandığına 
Müdahale
Abhazya Merkezi Seçim Kurulu tarafından Abhazya Cumhurbaşkanlığı Seçimi 
için İstanbul’daki Abhazya Temsilciliği’nde kurulan seçim sandığına 24 Ağus-
tos 2014 günü oy kullanma işlemi sırasında emniyet güçleri tarafından yapılan 
müdahaleye ilişkin olarak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir;

 “Abhazya Parlamentosu’nun 21 Temmuz 2014 günü Abhazya Seçim Kanunu’nda 
yaptığı değişiklik ile diasporada yaşayan Abhazya vatandaşlarının seçimlerde 
oy kullanabilmesi için gerekli yasal zemin hazırlanmıştır. Bu doğrultuda Abhaz-
ya Merkezi Seçim Kurulu gerekli girişimlerde bulunmuş ve 24 Ağustos günü 
İstanbul’daki Abhazya Temsilciliği’nde seçim sandığının açılması kararlaştırıl-
mıştı.

İstanbul’da seçim sandığı kurulacağı haftalar öncesinden medya organlarında 
duyurulmuş, seçim gününe kadar bu konuda herhangi bir olumsuz gelişme ya-
şanmamış ve oy verme işlemi bugün saat 08.00’de olağan şekilde başlamıştır. 
Ancak oy verme işlemi başladıktan yaklaşık 2 saat sonra emniyet güçleri seçim 
merkezine gelerek seçimin yapılamayacağını ve seçim sandığında el konula-
cağını bildirmişlerdir. Federasyonumuzun seçim sürecine verdiği desteğin de-
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vamı olarak bu haksız müdahale karşısında da yetkililerimiz ve üyelerimiz olay 
yerinde seçimin güvenli şekilde yapılması ve müdahalenin engellenmesi için 
yoğun gayret göstermiştir.

Türkiye’de yaşayan ve çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olan Ab-
hazya Cumhuriyeti vatandaşlarının Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
oy kullanması en doğal haklarıdır ve bu haklarının engellenmesine yönelik her-
hangi bir yasal gerekçe bulunmamaktadır. Bu nedenle Abhazya vatandaşlarının 
en doğal demokratik haklarının kullanılmasını engellemeye yönelik bu tutumu 
kınıyor, yetkilileri acilen seçimlerin olağan koşullarda gerçekleşmesi için gerekli 
adımları atmaya davet ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu”

Abhazya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
Tanınmalıdır
Türkiye’nin Gürcistan Büyükelçisi Levent Gümrükçü tarafından Abhazya’daki 
seçimlerin Türkiye hükümeti tarafından tanınmadığını dair açıklamasını kınayan 
ve başta Türkiye olmak üzere tüm ülkeleri Abhazya’daki seçimleri tanımaya da-
vet eden basın açıklaması 4 Eylül 2014 tarihinde WEB sayfamızdan yayınlandı.

Yapılan açıklamada Abhazya kendi kaderini tayin hakkını bağımsızlık yönünde 
kullanmış ve tüm baskılara karşın 20 yıldır bağımsızlığını ve demokratik yapısını 
kararlı bir şekilde koruduğu ve Abhaz halkının 24 Ağustos 2014 günü en temel 
hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanarak özgür iradesi ile Abhazya Cum-
huriyeti Devlet Başkanını seçtiği belirtildi.

Uluslararası hukuk normlarına uygun bir şekilde gerçekleşen seçim sonuçları-
nın tanınmamasının Gürcistan’ın saldırgan politikalarını destekleyerek bölgede 
barış ve huzurun tesis edilmesini engellediği vurgulandı. Türkiye’de yaşayan 
Abhaz, Adıge ve tüm Kuzey Kafkas halklarının kardeş Abhaz halkının temel 
haklarını inkar eden bu açıklamaların kınadığı belirtildi ve başta Türkiye olmak 
üzere tüm ülkeleri Abhazya’daki seçimleri tanımaya davet edildi. 

Bölgemizde Yaşanan Şiddete Dair Açıklama
Son zamanlarda bölgemizde yaşanan şiddet olayları ve Kafkasya’dan Orta 
Doğu ülkelerine giderek savaşa katılanlar konusundaki basın açıklaması 24 
Ekim 2014 tarihinde WEB sayfamızda yayınlandı. Yapılan açıklamada özetle şu 
konular vurgulandı;
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“…Bugün bölgemizde yaşanan şiddet sarmalı, “idealleri uğruna korkmadan 
savaşan” bazı Kuzey Kafkasyalıları da içine çekmeyi başarmıştır. Anavatanımız 
Kafkasya’dan veya diasporadan, Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaşlarda aktif 
olarak yer almak üzere giden veya gönderilen birkaç bin Kuzey Kafkasyalı kar-
deşimizin olduğu artık herkesin malumudur. 

Gün geçtikçe şiddetini artıran bu savaşların, her iki tarafında da yer alan kar-
deşlerimiz, artık birbirlerini öldürme noktasına gelmiştir. Benzer şekilde 
Ukrayna’da yaşanan iç savaşta Kuzey Kafkasyalı kardeşlerimizden iki taraf adı-
na savaşanların ve hatta ölenlerin olduğu bilgileri basında yer almıştır.

Bu bireysel veya grupsal örneklerden yola çıkılarak, bazı çevrelerde, örgütleri-
mizin yükselttiği haklı taleplerimize karşı çıkmayı amaçlayan ve Kuzey Kafkas-
yalıların ‘vahşi ve barbar savaşçılar’ olarak tanıtan bir algı politikası yürütülmek-
tedir. Bu politikayı boşa çıkarmak hepimizin görevidir.”

Medet İçin Adalet-Basın Açıklaması
Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü suikastının soruştu-
rulması sürecinde gözlenen ihmaller konusunda kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla 12 Ocak 2015 tarihinde, Ankara Adliye Sarayı önünde bir basın açıkla-
ması yapıldı. Yapılan açıklamada olayın üzerinden yaklaşık 20 ay geçmesine rağ-
men cinayetin arkasındaki güçlerin hala tam anlamıyla ortaya çıkarılmadığını 
ve sorumluların adalete teslim edilmediği belirtilerek cinayetin soruşturulma-
sı sürecinde birtakım ciddi ihmaller olduğu vurgulandı. Medet Önlü cinayetini 
planlayanların ve cinayete dahil olan tüm sorumluların derhal belirlenerek yargı 
önünde hesap vermesi gerektiği dile getirildi. 

2015 Genel Seçimleri Üzerine Açıklama
7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimler üzerine basın açıklaması ya-
pıldı. Benzer ifadelerin yer aldığı yazılar, mecliste grubu bulunan partilere “Kaf-
fed Demokratik Talepleri” ile birlikte gönderildi. Yapılan açıklamanın özeti ve 
“Kaffed Demokratik Talepleri” aşağıdaki gibidir:

“…Sivil toplum ve onun örgütlenmiş yapıları olan Sivil Toplum Kuruluşları bir 
ülkede demokrasiye yaptıkları katkının yanında sosyal alanlarda da yaşamsal 
bir misyonu yerine getirmektedir. Sivil toplum kuruluşları kamuoyu oluşturarak 
toplumun taleplerinin dile getirilmesi ve dikkate alınmasında önemli işlevler 
üstlenmektedir.

2015 Haziran ayında yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) se-
çimlerine doğru Türkiye kritik bir dönemden geçmektedir. Demokratikleşme 
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süreci, giderek artan bir siyasal ve toplumsal kutuplaşmanın baskısı altında 
tökezlerken dünya ekonomisinde 2008’den itibaren yaşanan kriz Türkiye’de 
belirsizlikleri ve kırılganlıkları artırmakta, başta Orta Doğu ve Ukrayna olmak 
üzere Türkiye’nin yakın çevresin yoğunlaşan sıcak çatışmalar Türkiye’yi de doğ-
rudan etkilemektedir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin siyasi yapısını belirleyecek olan TBMM se-
çimleri, kimlikleri ve kültürleri ile varoluş mücadelesi yürüten Çerkesler ve tüm 
sivil toplum kuruluşları açısından özel bir önem kazanmıştır.

Kaffed 2015 seçimlerine tüm üyeleri tarafından örgütlü mücadelesi sonucu 
oluşturulan ilkeleri doğrultusunda yaklaşmaktadır. Hükümet dışı, gönüllü üye-
lik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Kaffed, herhangi 
bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak temsil 
ettiği toplumun talepleri doğrultusunda siyasi düzlemde demokratik hak mü-
cadelesi yürütmektedir. Bu kapsamda Kaffed’in 2015 seçimlerine yönelik olarak 
iki temel hedefi vardır:

1) Daha önce çeşitli ortamlarda müteaddit defalar gündeme getirdiğimiz, Türki-
ye Çerkeslerinin Demokratik Taleplerinin yeniden dile getirilmesi, savunulması 
ve siyasi hareketlerce yaygın bir şekilde benimsenmesinin sağlanması,

2) Bu demokratik taleplerimizi benimseyecek ve hayata geçirilmesi yolunda ça-
lışacak, samimiyetine inandığımız adayların TBMM’ne seçilebilmesi.

Kaffed Genel Merkezi ve Derneklerimiz siyasi parti temsilcileri ve adaylar ile gö-
rüşerek ve Türkiye Çerkeslerinin Demokratik Taleplerini her ortamda ve her fır-
satta gündeme getirerek, bu taleplerin siyasi hareketlerin programlarında yer 
almasını sağlamaya çalışacaktır. Aynı zamanda siyasi partilere ve hareketlere 
eşit mesafededir ancak farklı kimlik ve kültürleri reddetmeyen, toplumumuzun 
sorunlarını ve taleplerini gündemine alan, bu yönde faaliyetler gösteren parti 
veya adayların TBMM’ne seçilmesi, Çerkeslerin demokratik hak mücadelesi açı-
sından önemli bir kazanım olacaktır.

Özellikle Çerkeslerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki derneklerimiz, partiler ve 
adaylar ile görüşerek Çerkeslerin demokratik haklarına cevap veren adayların 
desteklenmesi konusunda bölgesel olarak ortak tavır belirleme yoluna gide-
cektir. Ayrıca toplumumuza mensup seçmenlerin davranışını etkilemesi muh-
temel kanaat önderlerinin seçim sürecinde rol alması sağlanacaktır.

Kaffed yukarıda sözü edilen siyasi alana katılım yöntemlerinin yanı sıra, demok-
ratik zeminde farklı kimlik ve kültürel taleplerini demokratik yöntemler ile ifade 
etmeye çalışan toplumsal gruplar ile bir araya gelerek, siyasi alana müdahil ol-
mak için gerekli girişimlerde bulunacaktır. 
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Kaffed olarak, seçim sürecini, yerelden başlayarak tüm ülkede, vatandaşların 
verilen kararlarda söz sahibi olduğu, yetkililerin hesap verdiği, herkesin kendi 
olarak kabul ve saygı gördüğü, farklı düşünce, yaşam tarzı ve inanca sahip her-
kesle bir arada barış içinde yaşandığı demokratik bir kültürün geliştirilmesi açı-
sından önemli görüyoruz. Kaffed, tüm derneklerimiz ve üyelerimiz ile birlikte 
Türkiye’de demokratik bir kültürün yerleşmesi için üzerine düşeni yapacaktır…

Kafkas Dernekleri Federasyonu”

Türkiye Çerkeslerinin Demokratik Talepleri
1. İnsana saygılı yeni bir anayasanın hazırlanması: Temel hak ve özgürlükleri te-
mel alan, evrensel normlara uygun, sivil, çağdaş bir anayasa hazırlanmalıdır. 
Yurttaşların dillerini, dinlerini ve kültürlerini istedikleri gibi yaşamalarını engel-
leyen tüm yasaklar kaldırılmalıdır. İnsan hakları ile dil ve kültürel hakların geliş-
tirilmesini güvence altına alan tüm uluslararası sözleşmeler hiç bir çekince ko-
nulmadan onaylanmalı ve uygulanmalıdır. Yeni anayasada yargı bağımsızlığını 
ve güçler ayrımını güvence altına alacak denge ve denetleme mekanizmaları 
kurulmalı, siyasi partiler kanunu değiştirilmeli ve tüm vatandaşların eşit temsi-
lini sağlamak üzere seçim barajı kaldırılmalıdır.

2. Kimlik ve kültürel hakların güvence altına alınması: Çerkes kimliğinin ifade-
si ve yaşatılmasına ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılmalı, bir toplum ve 
kültür olarak Çerkeslerin varlığı kabul edilmelidir. Türkiye İstatistik Kurumu, 
Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin sayısını ortaya çıkarmak için nüfus araştırması 
veya taraması yapmalı ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ayrımcılık ve 
her türlü ırkçılık ile aktif bir şekilde mücadele edilmeli, özellikle ders kitapların-
dan dil, din, etnisite ve cinsiyet farklılığı temelinde ayrımcılığı ve nefreti körük-
leyen tüm ifadeler çıkarılmalıdır.

3. Anadili eğitiminin yaygınlaştırılması ve Anadilde eğitimin hayata geçmesi: 
Devlet, yurttaşların dillerini ve kültürlerini korumaları için sadece izin veren de-
ğil, destekleyen bir konumda olmalıdır. Bu kapsamda seçmeli Adıgece-Abazaca 
ders uygulamalarında yaşanan sorunlar giderilmelidir. Anaokullarından başla-
narak eğitim-öğretim yaşamının her aşamasında anadilimizin öğrenilmesi için 
yasal zemin ve maddi imkanlar sağlanmalıdır. Anadilde eğitim için gerekli yasal 
altyapı kurulmalı ve uygulamasına geçilmelidir. Halk eğitim merkezleri ve ben-
zeri kuruluşlar aracılığı ile anadil kursları açılmalı, anadili öğretmenleri yetiştiril-
melidir. Üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik çalışmalara imkan 
tanınmalı, lisans ve lisans üstü programlar açılmalı, enstitüler kurulmalıdır.

4. Çerkesce televizyon ve radyo yayınlarının yapılması: Devlet televizyon ve 
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radyolarında, münhasıran Çerkes dillerinde tam gün radyo ve televizyon yayını 
yapılmalıdır. Çerkesce yayın yapan özel basın-yayın organları desteklenmelidir.

5. Çerkes kültürüne yönelik sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi: Çerkes 
kültürünün korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren tüm sivil 
toplum kuruluşlarına destek sağlanmalıdır. Özellikle halkımızın yoğun olarak 
yaşadığı yerlerdeki yerel yönetimlerde, Çerkesleri temsilini sağlayacak ve Çer-
kes kültürüne hizmet veren kişi veya kurumlara destek olacak özel birimler 
oluşturulmalıdır.

6. Dönüş hakkının tanınması: 21 Mayıs Çerkeslerin soykırım ve sürgününün sim-
gesel tarihi olarak kabul edilmeli ve bu tarihsel gerçek tanınmalıdır. Çerkesler 
anayurtlarından sürgün edilerek zorla çıkarıldıkları için tarihsel olarak anayurt-
larına dönüş hakkına sahiptir. Rusya ile çifte vatandaşlık anlaşması yapılarak 
Türkiye Çerkeslerinin anayurtları ile olan bağları yasal olarak da sağlanmalıdır. 
Kafkasya’ya dönerek yerleşmek isteyenlerin sosyal haklarının transferi sağlan-
malı, bunun için Rusya ile Türkiye arasında sosyal hakların transferi anlaşması 
yapılmalıdır.

7. Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi: Türkiye’de ya-
şayan Çerkeslerin akrabalarının bulunduğu Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri, 
özellikle Adıgey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri ile ekono-
mik ve kültürel ilişkiler geliştirilmeli, Kuzey Kafkasya’ya yerleşen veya iş kuran 
vatandaşlarımız desteklenmeli, buradaki üniversitelerde okuyan öğrencilere 
kredi ve burs verilmelidir.

8. Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması: Abhazya ve Güney Osetya egemen 
devletler olarak tanınmalı ve bu ülkelere yönelik izolasyon kaldırılmalıdır. Es-
kiden var olan Trabzon Sohum gemi seferleri acilen yeniden başlatılmalı ve İs-
tanbul Sohum arasında uçak seferleri konulmalıdır. Gürcistan’a yapılan askeri 
yardımlar durdurulmalıdır. Abhazya, Güney Osetya ve Türkiye’deki kurum ve 
kuruluşlar arasında ekonomik, kültürel ve eğitsel alanda işbirliği geliştirilmeli-
dir.

TBMM’nin Çerkeslerin Sorunları İçin Zamanı 
Yok!
HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından 22 Mayıs 2013 tarihinde “Çer-
kes halkının yaşadığı sorunların araştırılması” amacıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesi 26 Mart 2015 tarihinde Ge-
nel Kurulda görüşüldü. Söz konusu önerge Meclisin çalışması için yeterli zaman 
olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu konuya ilişkin WEB sayfamızda yayınlan 
haber aşağıdaki gibidir;
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“Çerkeslerin sorunlarının araştırılmasına yönelik TBMM’ne verilen önerge, üç 
siyasi parti temsilcisi tarafından olumlu karşılanmasına karşın, “Meclisin çalış-
ması için yeterli zaman olmadığı” gerekçesiyle red edildi.

Iğdır Milletvekili ve HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan tarafından (3414 
sıra no.lu), “Çerkes halkının yaşadığı sorunların araştırılması” amacıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne iki yıl önce verilmiş olan araştırması önergesi, 26 Mart 
günü Genel Kurul’da görüşüldü. Ak Parti, CHP ve HDP milletvekillerinin olumlu 
görüş bildirmesine karşın önerge, Meclis çalışmaları için yeterli süre kalmadığı 
gerekçesiyle oy çokluğu ile reddedildi.

HDP tarafından hazırlanan önerge konusunda Danışma Kurulu’nda siyasi 
partiler arasında oybirliği sağlanamadı. Bunun üzerine önerge TBMM Genel 
Kurulu’na sunuldu. Önerge lehine söz alan Mardin Milletvekili Erol Dora (HDP) 
Çerkeslerin yaşadıkları soykırım ve sürgün konusunda bilgi verdikten sonra, 
Çerkeslerin diasporada yaşadıkları sorunlara ve demokratik taleplerine değindi 
ve “Türkiye’de yaşayan Çerkezlerin toplumsal ve sosyal yaşamda karşılaştıkla-
rı zorlukların araştırılması ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için” verilmiş 
olan Meclis araştırması önergesinin bütün siyasi partiler tarafından desteklen-
mesini talep etti.

Önerge hakkında söz alan Isparta Milletvekili Recep Özel (Ak Parti) konuşma-
sına “HDP Grup sözcüsünün konuşmuş olduğu konulara katılmamak mümkün 
değil” diyerek başladı. Rus-Kafkas Savaşları’nda bir milyon insanın soykırıma 
uğradığını ve Osmanlı topraklarına sürgün edildiğini vurguladıktan sonra “Ül-
kemizde ve dünyada çeşitli Kafkas soydaşlarımız ve kuruluşları, her yıl 21 Ma-
yısta bu soykırım ve sürgün gününü anmakta ve insanlığa ve tarihe unutturma-
maya çalışmaktadır.” diyen Sayın Özel, kimsenin “Biz bu konulara, Türkiye’de 
yaşayan Çerkezlerin sorunlarına duyarsız kalalım” demediğini, Meclis çatısı 
altında hiç kimsenin Meclis araştırması önergesi aleyhine olmasının mümkün 
olmadığını, fakat bir hafta sonra Meclis çalışmalarının nihayete ereceğini, bu 
nedenle önergenin kabul edilmesine karşı olduklarını belirtti.

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk (CHP) 1.5 milyon Çerkesin anavatanından 
sürgün edildiğini, fakat “21 Mayıs Çerkez halkının yaşama direncinin ifadesi. 
Yani Çerkezler için aslında bir direniş, bir başkaldırı, bir diriliş, tüm zalimlere inat 
Çerkesya’nın yeniden var olma mücadelesi” olduğunu, Çerkeslerin yerleştikleri 
ülkelerde sıkıntı ve zorluk çektiklerini, fakat “bütün bu sıkıntılarını yüreklerine 
gömerek bu ülkede iyi insanlar, iyi vatandaşlarımız olarak yaşamlarını” sürdür-
düklerini, “demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu bir toplum yaratmanın 
ve bireyleri gerçekten özgür ve korkusuz vatandaşlar olarak yaşatmanın” her-
kesin görevi olduğunu ve bu dileklerle önergedeki düşüncelere katıldığını ifade 
etti.



- 123- 

�
�
�

�
� � � � � � � �

�
�
�

�

�

�
� � � � � � � �

�����

Daha sonra söz alan Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin (Ak Parti) “önergenin içeri-
ğine katılmakla birlikte, gündemin yoğunluğu sebebiyle gündemin belirlenen 
şekilde devam etmesi arzusuyla grup önerisinin aleyhinde” olduklarını açıkladı. 
Sayın Bilgin “Bu önerge içinde bahsedilen hususlar da haklı taleplerdir. İnşallah, 
önümüzdeki dönemde, Meclisin geniş çalışma ortamında da değerlendirilir.” 
diyerek benzer bir önergenin önümüzdeki dönemde tekrar gündeme gelmesi 
durumunda Ak Parti olarak destekleyebileceklerini ifade etti.

İkinci oturumda yapılan oylamada önerge oyçokluğu ile reddedildi.

Ak Parti, CHP ve HDP temsilcilerinin yaptıkları konuşmalarda Çerkeslerin so-
runlarına açıklıkla değinmeleri ve ilk kez Çerkeslerin demokratik taleplerine bu 
kadar net bir şekilde sahip çıkmaları olumlu bir gelişmedir. Önergenin önümüz-
deki dönem Meclis gündemine tekrar geleceğini ve tüm siyasi partiler tarafın-
dan kabul edileceğini umuyoruz.”

Hayatını Kaybeden Savcı İçin Taziye Mesajı
İstanbul Adliyesi’nde 31 Mart 2015 tarihinde teröristlerce rehin alınan ve emni-
yet güçlerince yapılan operasyonun ardından hayatını kaybeden İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz için 1 
Nisan 2015 günü WEB sayfamızdan taziye mesajı yayınlandı.  

Kaffed TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda
 TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu 21 Mayıs 2015 günü sabah programına Genel Sek-
reter Zeki Kartal katıldı. Programda 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgününün 
tarihsel süreci hakkında bilgilendirme yapıldı ve halkımızın güncel talepleri dile 
getirildi. 

Ferdane ve Nartan Kılıç İçin Taziye Mesajı
21 Temmuz 2015 tarihinde, Şanlıurfa Suruç’ta basın açıklaması sırasında yaşa-
nan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Kaffed eski Genel Başkan Yardımcısı 
Metin Kılıç’ın eşi Ferdane Kılıç ve oğlu Nartan Kılıç için WEB sayfamızdan taziye 
mesajı yayınlandı. Aynı gün ayrıca son dönemde yaşanan şiddet olayları için de 
basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

“Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak ülkemizde yaşanan acı olaylara ilişkin 
yaptığımız açıklamalarda artan şiddete dikkat çekmiş ve şiddetin dili ile müca-
dele edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Ancak ne yazık ki üzerinde yaşadığı-
mız bu topraklarda şiddet artarak devam etmektedir. Bunun son örneği dün 
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde bir grubun yaptığı basın açıklaması sırasında ya-
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şanmıştır. Gencecik bir canlı bomba kendisiyle birlikte 30’dan fazla vatanda-
şımızın canını aldı. Yaralananların sayısının 100’ün üzerinde olduğu açıklandı.

Her gün basın yayın organlarında “uzaktan” izlediğimizi zannettiğimiz vahşet 
artık hepimizi etkiler duruma gelmiştir. Nitekim Suruç’ta meydana gelen olay-
da Kaffed eski Genel Başkan Yardımcısı Tlışe Metin Kılıç’ın eşi, Kozapha Ferda-
ne Kılıç ile oğlu Nalçik Üniversitesi öğrencisi Nartan Kılıç patlamada hayatını 
kaybetti. Kızları Sinem Kılıç ise hafif yaralandı.

Kaffed olarak, bu saldırıyı yapanları lanetliyor, patlamada yaşamını yitiren her-
kese Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralananlara 
acil şifalar diliyoruz.

Terörün amacına ulaşmamasının için herkes, herhangi bir çekince ve bahane-
yi öne sürmeden teröre karşı çıkmalı, insan hayatı ve insanlık onuru her şeyin 
üstünde tutulmalıdır. Bu tip olayların tekrarlanmaması için saldırıyı gerçekleş-
tirenler ve planlayanlar en kısa zamanda adalet önüne çıkarılmalıdır. Bu doğ-
rultuda yetkilileri olayın tüm yönleri ile aydınlatılması konusunda göreve davet 
ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu”

Basın Açıklaması - 13 Ağustos 2015
Türkiye’de özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında aniden yükselen şiddet sar-
malı herkesi derin endişeye sevk etmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu bu kay-
gı verici durum ve sosyal medyada bu şiddet ortamını körükleyen linç kampan-
yaları 8 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Kaffed Başkanlar Kurulu toplantısında 
ele alınmış ve bir basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

Kaffed olarak görüşmelerimizden bir tanesinin özellikle öne çıkartılmasını ve 
çarpıtılmasını ve de bu yöntemle Kaffed ve üyesi kuruluşların “terör örgütü” ile 
ilişkilendirilerek hedef gösterilmesini şiddetle kınıyoruz.

Netice itibariyle sebebi olmadığımız ama en acı biçimleriyle sonuçlarına katlan-
mak zorunda olduğumuz bir durumu yaşıyoruz. Kaffed olarak, ağza alınmaya-
cak küfürleri edenleri veya çeşitli biçimlerde Federasyon yöneticilerini tehdit 
eden kişi ve kurumları hiç bir zaman muhatap almayacağız. Sosyal medyada 
yayınlanan ve maksadını aşan eleştirileri yapanları aklıselime, sağduyuya ve ge-
lenek, göreneklerimize uygun davranmaya davet ediyoruz. Bu süreçte yapılan 
haksızlıklar karşısında yazılı ve sözlü olarak desteklerini bildiren ve yapıcı eleşti-
rilerde bulunan herkese teşekkürü borç biliriz.
Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanlar Kurulu 
Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
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Dünya Barış Gününde Barışa Çağrı
1 Eylül Dünya Barış Günü’nün anlam ve önemine istinaden, 1 Eylül 2015 tarihin-
de, tüm siyasileri, siyaset kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerini ve bütün va-
tandaşlarımızı yaşanan şiddetin ve çatışmaların bir an önce durdurulması için 
inisiyatif almaya ve de şiddetin toplumu yaralamasına karşı aktif mücadele et-
meye, savaş ve şiddetin dili yerine barış ve dostluk dilini kullanmaya çağıran 
WEB sayfamızdan yayınlandı.

Sağduyu Çağrısı - 9 Eylül 2015
Sancılı geçen 7 Haziran 2015 seçim süreci ile başlayan ve daha sonra elim ha-
diselerle tırmanan kutuplaşma, gerginlik ve şiddet ortamının Türkiye geneli-
ne yayılmakta olduğunu üzülerek gözlememekteyiz. Son örneğini Hakkâri ve 
Iğdır’da yaşadığımız güvenlik görevlilerine yönelik terör saldırıları sonucunda 
kaybettiğimiz ve içerisinde soydaşlarımızın da bulunduğu şehitler hepimizi de-
rinden yaralamıştır. Bu saldırılarda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bu acıların da etkisi ile tırmanan gerilim, siyasal alanla sınırlı kalmamış, toplum-
sal ve ekonomik tüm alanlara zarar vermeye, toplumsal barışı ve huzuru ciddi 
ölçüde tehdit etmeye başlamıştır.

Demokrasinin, toplumsal barışın ve huzurun altına dinamit döşeyen nefret söy-
lemleri, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli vasıtalarla yayılmaya çalışılmak-
tadır. Ülkemizdeki etnik, siyasi, dini ve sosyal farklılıkları çoğulculuk ve zengin-
lik olarak görmek yerine yok etmeye yönelen, Federasyonumuzun demokratik 
ilkelerine, evrensel hukuka ve inanç değerlerimize de aykırı olan bu nefret söy-
lemleri karşısında aklıselimi güçlendirecek yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca, sivillere yönelen saldırılar ve sivil alanlara taşınan silahlı çatışma ve bom-
balamalar can güvenliğine yönelik de ciddi riskler ortaya çıkartmıştır. Toplu ya-
şam alanlarında artan güvenlik kontrolleri bir ölçüde etkili olsa da tehdit devam 
etmektedir.

Bu çerçevede 1 Eylül 2015 Dünya Barış Günü nedeniyle yayınladığımız mesajı-
mızı yeniliyoruz. Tüm üyelerimizi, gönüllülerimizi, soydaşlarımızı, dostlarımızı 
ve vatandaşlarımızı provokasyonlar konusunda dikkatli olmaya, nefret söylem-
lerinden ve şiddet olaylarından uzak durmaya; aklıselimi, sağduyuyu, barışı ve 
huzuru söylemleri ve duruşları ile desteklemeye çağırıyoruz. En kısa sürede, 
demokratik bir anayasa zemininde toplumsal barış ve refah ortak paydasında, 
toplumun tüm farklılıklarının bir arada huzur içerisinde yaşamaya başlamasını 
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diliyor ve bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceği-
mizi bu vesile ile tekrar taahhüt  ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Gürcistan Provakasyonu İçin Açıklama
Gürcistan yönetimi tarafından kurulan kukla “Abhazya Özerk Cumhuriyeti Hü-
kümet Başkanı” Vakhtang Kolbaia’nın Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Irakli 
Koplatadze ile birlikte T.C. Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli belediyeler ile resmi gö-
rüşmeler yapması üzerine 1 Ekim 2015 tarihinde WEB sayfasından basın açıkla-
ması yapıldı.

Yapılan açıklamada, Abhazya Zafer ve Özgürlük Bayramı yıl dönümünde Gürcis-
tan Büyükelçiliği’nin kukla hükümet başkanını diasporaya getirmesinin, anava-
tan ve diasporadaki Abhaz-Adıge halkları arasındaki birlikteliğe yönelik yeni bir 
saldırı olduğu belirtilerek Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin herhangi bir seçim 
sonucu göreve gelmeyen, Abhazya ve Abhaz halkı ile hiçbir bağı olmayan kukla 
yöneticiler ile görüşerek Gürcistan’ı saldırgan politikaları konusunda teşvik et-
memesi gerektiği vurgulandı.

Basın Açıklaması – 10 Ekim 2015 
Ankara’da iki canlı bomba tarafından gerçekleşen patlamalarda hayatını kaybe-
denler için taziye mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesaj aşağıdaki gibidir;

“Bugün Ankara’da gerçekleşen patlamalarda şu ana kadar 86 kişi hayatını kay-
betmiş, 186 kişi yaralanmıştır. Bu menfur saldırı vesilesiyle terör ve şiddetin her 
türlüsünü lanetliyor, bu insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri-
ne ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz.

 Son aylarda patlamalarla tepe noktasına ulaşan şiddet olaylarıyla ilgili ola-
rak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin ve huzurunun tam olarak sağlanması 
yönünde gerekli tüm tedbirlerin gözden geçirilmesi ve bu olayın suçlularının 
ortaya çıkarılması kamu vicdanı açısından hayati derecede önemlidir. Başta si-
yasi partiler olmak üzere herkes, terör ve şiddete karşı kayıtsız şartsız ortak bir 
duruş sergilemeli ve kararlı bir mücadelenin içinde olmalıdır.

Tüm üyelerimizi, gönüllülerimizi, soydaşlarımızı, dostlarımızı ve vatandaşlarımı-
zı provakasyonlar konusunda dikkatli olmaya, nefret söylemlerinden ve şiddet 
olaylarından uzak durmaya; aklıselimi, sağduyuyu, barış ve huzur yolundaki ey-
lem ve söylemleri desteklemeye çağırıyoruz.

 Kafkas Dernekleri Federasyonu”
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Anadil - Eğitim
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21 Şubat Anadil Günü Kutlu Olsun
UNESCO tarafından “Uluslararası Anadili Günü” olarak kabul edilen 21 Şubat 
Anadil Günü için her iki yıldönümünde kamuoyu açıklaması yayınlandı. Yapılan 
açıklamalarda şu konular vurgulandı; 

“…Türkiye’de yaşayan etnik halkların dillerin kaybetme süreci 1930’lardan iti-
baren devlet eliyle sistemli olarak yürütülen “tek dil” politikaları ile başlamıştır. 
Tüm engellemelere ve yasaklamalara karşın, büyük kısmı kırsal kesimde bir ara-
da yaşayan toplumlar, kendi dillerini özel alanlarında korumaya çalıştılar. 

1960’lı yıllarda hızlanan köyden kentlere dağınık göçlerin ve yükselen kentleş-
me sürecinin doğal sonucu olarak, bu dillerin yaşama iklimi büyük ölçüde yok 
olmuştur. Ve günümüzde Türkiye’de konuşulmakta olan 34 dilden 18 dil kaybol-
ma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son çeyrek yüzyılda ise Ubıhça ve Kapadokya 
Yunancası yok olmuştur. 

Artık herkes kabul etmektedir ki kaybolmakta olan dilleri yaşatılabilmenin ye-
gane yolu anadilde öğrenimin okullarda sürdürülmesi, bunun da devlet eliyle 
ya da devlet desteğiyle yapılmasıdır.”

14 Mart Adıge Dili Günü Kutlu Olsun
Adıgey Cumhuriyeti tarafından kabul edilen “14 Mart Adıge Yazı Dili ve Edebi-
yatı Günü” için her iki yıldönümünde kamuoyu açıklaması yayınlandı. Yapılan 
açıklamalarda özetle şu konular vurgulandı;

“…Bir dil, önümüzdeki 100 yıl içerisinde o dili konuşacak çocuk kalmayacaksa, 
tehlikede kabul edilmektedir. Türkiye’de hala konuşulan, Abhazca, Adigece ve 
Zazaca gibi diller, “kırılgan” diller arasında bulunmaktadır.

 Dilin “kırılgan” olması, birçok çocuk tarafından konuşulmasına rağmen bu kul-
lanımın ev gibi belirli alanlarla sınırlandırılması anlamına geliyor. “Ciddi anlam-
da tehlikede” olan diller toplumun yaşlı kesimi tarafından konuşulan, orta-yaşlı 
kesim tarafından anlaşılan ama çocuklara öğretilmeyen dilleri kapsıyor.

14 Mart Adıge Dili günleri, anadilimizin kaybolma sürecine dikkat çekme gün-
leridir.              

14 Martlar, anadilimizi korumanın asimilasyona karşı bir duruş olduğunu anlat-
ma günleridir.”
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K.Maraş Derneğinde Anadil Eğitmeni Kursu 
Düzenlendi

Ortaokullardaki Adığece seçmeli derslerinde eğitim vermek üzere eğiticiler ye-
tiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında K.Maraş Derneğinde 6-19 Eylül 2015 
tarihlerinde kursu düzenlendi. Anadil Öğretmeni İlhan Aydemir tarafından veri-
len kursa 25 kişi katıldı. Kursu başarıyla bitirenlerin sertifikaları 21 Eylül 2014 ta-
rihinde Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Ertan Koyuncu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Bekir Sami Yavuz ve bölge dernek başkan ve yöneticilerinin katılımıyla K.Maraş 
Derneğinde yapılan törenle takdim edildi. 

Kayseri Derneğinde Anadil Eğitmeni Kursu 
Düzenlendi
Ortaokullardaki Adığece seçmeli derslerinde eğitim vermek üzere eğiticiler 
yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında Kayseri Derneğinde eğitici kursu 
düzenlendi. 9 Eylül 2014 tarihinde başlayan ve Doç. Dr. Albek Abazov göze-
timindeki kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları 21 Kasım 2014 
tarihinde düzenlenen Kafkas Kültür Gecesinde takdim edildi.

Anadilinizi Seçmeyi Unutmayın
Ortaokullardaki Seçmeli Adıgece/Abazaca Derslerinin tercih dönemlerinde bil-
gilendirme amaçlı kamuoyu açıklamaları yapıldı. Bu açıklamaların özetleri aşa-
ğıdaki gibidir;
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2 Haziran 2014: “…Anadilde Seçmeli Ders için sınıf açılması konusunda gerekli 
sayının bulanamadığı merkezlerde de, okul yönetimlerine dilekçelerinizi mut-
laka verin. 5. sınıfa gidecek öğrenci sayısı bir kişi bile olsa, bu dilekçelerin okul 
yönetimlerine verilmesi ve bir örneğinin Federasyonumuza ulaştırılması son 
derece önemlidir. 

Bu sayede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koyduğu sayı kriteri nedeniyle kaç tane 
Çerkes öğrencinin bu haktan faydalanamadığı bilgisine sahip olunacak ve fe-
derasyon olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca, Çerkes 
toplumunun, anadilde eğitim konusundaki kararlı tavrını kamuoyu ile paylaş-
mak açısından bu çok önemli bir girişimdir. Toplumumuzun geleceği açısından 
son derece önemli olan bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanıyo-
ruz.”

16 Şubat 2015: “…2015-2016 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ve öğretim mater-
yalleri hazırlıkları kapsamında seçmeli ders tercihlerinin 20 Şubat 2015 tarihine 
kadar e-okul sistemine girilmesi gerekmektedir. İlkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 
7. sınıflarda okuyan öğrenciler, gelecek yıl seçmek istedikleri seçmeli dersle-
re ilişkin dilekçelerini 20 Şubat 2015 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim 
edecek ve söz konusu dilekçelerdeki seçmeli ders tercihleri aynı tarihe kadar 
e-okul sistemine işlenecektir.”

17 Eylül 2015: “…Şubat ayı içinde seçmeli ders tercihi yapmamış ortaokul öğren-
cileri, okulların açılacağı tarih olan 28 Eylül gününden itibaren okul yönetimine 
müracaat ederek, seçmeli ders tercihlerini yapabilecektir. Kafkas Dernekleri 
Federasyonu olarak, 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyacak öğrencilerimizi ve öğrenci 
velilerimizi seçmeli Adıgece ve Abazaca derslerinin tercih edilmesi konusunda 
duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Kayseri’de 12 Sınıfta Adiğece Seçmeli Dersi 
Okutuluyor 
Milli Eğitim Bakanlığının ortaokullarda okutulan “Yaşayan Diller ve Lehçeler” 
seçmeli dersi kapsamında Kayseri’de farklı okullarda açılan 12 sınıfta yaklaşık 
150 öğrenci Adigece öğreniyor olması Anadolu Ajansı tarafından haber yapıldı. 
Haberin özet metni aşağıdaki gibidir;

Kayseri - Esma Küçükşahin

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) geçen yıl başlattığı düzenlemeyle ortaokullar-
da okutulan “Yaşayan Diller ve Lehçeler” seçmeli dersi kapsamında Kayseri’de 
farklı okullarda açılan 12 sınıfta yaklaşık 150 öğrenci, Adigece öğreniyor.
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Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, Büyük Çerkez Sürgünü’nün ardından Anadolu’ya gelen Çerkezlerin yoğun 
olarak Kayseri, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Amasya, Adana, İstanbul, İzmir ve 
Kahramanmaraş’ta yaşadıklarını söyledi.

Akkaya, Kayseri’de yaklaşık 70 bin Çerkez bulunduğunu, özellikle Uzunyayla 
olarak bilinen bölgedeki köylerde yaşayan ve buradan kente göç eden Çerkez-
lerin gelenek ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kentteki Çerkez dernekleri olarak dillerinin unutulmaması için çabaladıklarını 
ve bunu her platformda dile getirdiklerini anlatan Akkaya, MEB’in geçen yıldan 
bu yana başlattığı “Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi” kapsamındaki Adigece 
eğitimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ortaokulda verilen 2 saatlik eğitimin dillerinin korunması adına büyük önemi 
taşıdığını vurgulayan Akkaya, şunları kaydetti:

“Kayseri’de geçen yıl iki dil sınıfı vardı. Bu yıl dernek olarak daha aktif çalış-
malar yürüttük. Velilerle, öğrencilerle, okul idarecileriyle görüştük. Sağ olsun 
yardımcı oldular. Zaman zaman zorluklarla da karşılaştık. Bir sınıf açılması için 
10 öğrencinin talepte bulunması gerekiyor. Ayrıca bu dersleri verecek, dil bilen 
öğretmen bulmak zor. Çerkezce bilen öğretmenler için kurs açtık. Halk Eğitim 
Merkezi ile iş birliği yaparak 9 hafta süren sertifika programı düzenledik. Yoğun 
çalışmalarımız sonucu 12 sınıf açıldı. Amacımız, bu kültürü yaşatmak, gelecek 
nesillere aktarabilmek. Dil bir toplumun olmazsa olmazı.”
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü referans aldık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, Büyük Çer-
kez Sürgünü’nün yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı referans aldıklarını 
belirten Akkaya, mesajın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Mesaj-
da, ‘Asimilasyon, ret ve inkar politikası geri gelmemek üzere bu ülkede sonsuza 
kadar kapanmıştır. Artık herkes özgür şekilde dilini, kültürünü yaşatabilecektir’ 
ifadeleri yer alıyordu. Biz bunu referans aldık. Karşılaştığımız problemlerde, git-
tiğimiz yerlerde Cumhurbaşkanımızın 21 Mayıs’taki mesajı referans gösterdik. 
Önümüzdeki yıllarda Çerkezceyi seçen öğrenci sayısının daha da artacağına 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KBC Devlet Üniversitesi Uzaktan Anadil 
Eğitimi
Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi tarafından dilimizi konuşabi-
len ve yazabilen kişilere yönelik olarak anadil eğitmeni yetiştirmek üzere ha-
zırlanan “uzaktan eğitim” programına katılmak isteyen 37 kursiyerin ismi 24 
Aralık 2014 tarihinde üniversite yetkililere bildirildi. Katılımcılar kendilerine mail 
yoluyla gönderilen şifreler ile Ocak ayından itibaren internet üzerinden eğitim 
programına dahil oldular. 

Alfabe Tartışmaları
Federasyonumuz ortaokullarda Adıgece ve Abazaca seçmeli ders okutulması-
nın gündeme geldiği ilk günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunarak Adıge ve Abaza dillerinin, “Yaşayan Diller ve Lehçeler 
Programı” çerçevesinde seçmeli ders kapsamına alınmasını sağlamıştır. Halen 
uygulanmakta olan bu müfredatın ders kitapları ise Türkiye ve anavatandaki 
dil bilimcilerin ortak çalışmasıyla, anavatan eğitim kurumlarında resmi olarak 
kullanılan Kiril Alfabe ile hazırlanmıştır. 
Bu uygulama devam ederken Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından Latin Alfa-
besi ile hazırlanmış bir başka müfredat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul 
edildi ve bunun üzerine anadilimize duyarlı kesimlerde alfabe konusunda ciddi 
tartışmalar yaşanmaya başladı.  
Kaffed olarak okul yönetimleri tarafından sürekli idari engellemelere maruz ka-
lan Adığece seçmeli ders uygulamasında bu sorunlara ek olarak ikinci bir müf-
redatın kabul edilmesinin var olan uygulamaya zarar vereceğine inancımızla 
bilgilendirme hem Bakanlık nezdinde hem de kamuoyuna yönelik bilgilendirme 
çalışmaları yaptık. 
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Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına Sunulan 
Rapor
Sayın Başkan,

Türkiye’de ortaokullarda okutulmakta olan seçmeli Adiğece-Abazaca derslerin-
de, Kiril Alfabesi ile hazırlanmış ders kitaplarının kullanımına devam edilmelidir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed), seçmeli ders konusu gündeme gelir 
gelmez halkımızın Türkiye’deki en büyük temsil kurumu olma sorumluluğu ile 
Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bu görüş-
meler sonucunda, Bakanlığınız ile Adiğece ve Abazaca ders kitaplarını hazırla-
ma yetkisi verilen kurum olarak protokol imzalanmıştır. Söz konusu iki derse 
ait öğretim program çalışmaları yürütülmüş ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun 
07/09/2012 tarih ve 153 sayılı ile Kaffed tarafından hazırlanan öğretim program-
ları kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu öğretim programları temel alınarak, Avrupa Diller Ortak Çerçe-
ve Programı tarafından belirlenen yabancı dil öğretimi, öğrenme düzeyleri ve 
yeterlik ölçütlerine göre modüler olarak kullanılabilecek kitaplar hazırlanmıştır.

Kiril Alfabesi ile hazırlanmış 5. Sınıf kitabı, dinleme materyalleri ile birlikte Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ders 
kitabı olarak kullanılmak üzere Bakanlığın internet sitesinde e-kitap olarak ya-
yınlanmıştır. Aynı şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kaffed arasında 6. 7. ve 8. 
Sınıflara ait Adiğece ve Abazaca ders kitaplarının hazırlanması protokolü im-
zalanmıştır.

Adığece ve Abazaca dillerinin hayat bulduğu Kuzey Kafkasya coğrafyasında, 
günümüzde Rusya Federasyonuna bağlı olan Özerk Cumhuriyetlerimiz ile Ba-
ğımsız Abhazya Devletinde, anadilimizin eğitim ve öğretimi Kiril Alfabesi ile ya-
pılmaktadır. Devlet Üniversitelerinde anadillerimizde Eğitim Bilimleri Bölümleri 
vardır. Kiril Alfabesi dilimizi tarihsel, geleneksel ve dil bilimsel sesler ile temsil 
etmektedir. Yine bu alfabe anadillerimizin fonetik (ses bilimsel) ve fonolojik 
(seslerin bir araya geliş biçimleri ve kuralları) yapısına uygundur.

Kaffed olarak görüşümüz, Türkiye Eğitim Sisteminde Anadillerimizin öğretilme-
sinde, anavatanımız Kafkasya’da resmi olarak kullanılmakta olan Kiril Alfabe-
sinin temel alınmasıdır. Anadillerimizin kaynağı ve geliştiricisi olan anavatanı-
mızdan bağımsız, kopuk ve farklı bir alfabeler ile kaybolmakta olan dilimizin 
korunamayacağı ve geliştirilemeyeceği açıktır.
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Türkiye’de Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Çerkes Dili ve Edebi-
yatı Bölümü açılmıştır. Bölümde okuyan 16 öğrenci, Adıgey Devlet Üniversite-
sinden gelmiş öğretim görevlileri nezdinde başarıyla Kiril Alfabesinde dilimizi 
öğrenmektedirler. Ayrıca Erciyes Üniversitesinde Kabardey Balkar Üniversite-
sinden gelen öğretim görevlisi ile bölüm açılması gerekli hazırlıkları tamamlan-
mış, öğrenci yerleştirme konusunda Yüksek Öğrenim Kurumu ile görüşmeler 
devam etmektedir. Bütün bunlara ek olarak birçok Derneğimizde Kiril Alfabesi 
ile anadil kursları açılmaktadır. Federasyon olarak MEB Yaşam Boyu Öğrenim 
Genel Müdürlüğü nezdinde, Kiril Alfabesi ile hazırlanmış ders kitaplarımızın 
modül programlara eklenmesi için girişimleri başlatmış durumdayız.

Dünyada kaybolmakta olan diller üzerine yapılan pek çok çalışma, dili koruma-
nın en önemli yollarından birinin dili kullanan ve dilin öğretilmesi istenen kişiler 
tarafından ortak ve tutarlı bir politika ile hareket edilmesi gerekliliğidir. Bir dilin 
yaşatılması, ortak politik, sosyal ve dilbilimsel bir duruş ve istikrar gerektirmek-
tedir. Bu bağlamda dillerimizin kaynağı anavatanımızdan kopuk ve ayrı bir yak-
laşım izlemek diasporadaki gücümüzün bölünmesine neden olacak ve ortak 
amaca ulaşmamıza engel olacaktır.

ADDER tarafından Bakanlığınıza teslim edilmiş olan Latin Harfler ile Adiğece 
Alfabe, bu konuda uzman kişilerin görüşüne göre; dilimize özgü olan ve dilimizi 
başka dillerden ayıran en önemli özelliği olan ses zenginliğinin kaybolmasına ve 
bazı seslerimizin özelliklerinin yanlış öğretilmesine ve de sonuç olarak dillerimi-
zin özelliklerinin kaybolmasına yol açacaktır.

Yine aynı uzmanlara göre; söz konusu alfabe, öğrencilerin Adiğece-Abazaca-
da var olan sesli harfleri özgün özellikleriyle öğrenmelerine engel olacaktır. Bu 
seslerin farklı özelliklerle, Adiğece-Abazacadan ziyade, başka dillere benzer bir 
şekilde çıkarılmasına yol açacaktır. Bu durum, baskın dile karşı kimliğini koru-
maya çalışan Adiğe-Abaza dilleri için kazanılması mümkün olmayan bir müca-
dele demektir.

ADDER tarafından teslim edilmiş olan alfabenin Bakanlığınız tarafından kabul 
edilmesinin hem Bakanlığınız nezdinde, hem de bölümler açmış olan üniversi-
teler nezdinde idari ve teknik olarak kargaşaya yol açmasından endişe etmek-
teyiz.

Türkiye’de Adiğece-Abazaca eğitimi ve öğretiminde yaşanan zorluklar bir al-
fabe sorunu değildir. Günümüzde hiç dil bilmeyenler bile bir ayda Kiril Alfabe-
sinde okuryazar hale gelmektedir. Bu dillerin öğrenilmesindeki zorluk, dilin 
seslerinin çok zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Adiğece-Abazaca dilleri 
dünyanın en zor dillerindendir ve “sözlüksüz diller” kategorisinde olmaları ne-
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deniyle diğer dillerin öğrenilme yöntemiyle öğretmeye çalışmak ciddi sıkıntılar 
getirecektir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, Adiğece-Abazaca seçmeli ders eğitim 
müfredatında Kiril Alfabesi ile hazırlanmış kitapların kullanılmaya devam edil-
mesi gerektiği yönündeki görüşlerimizin dikkate alınmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Alfabe Konusunda MEB’e Gönderilen Yazı
Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı

T.C. Milli Eğitim Bakanı

Konu: Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından hazırlanan ve Bakanlığınızın ilgili 
kurulları tarafından onaylanan Adige Latin Alfabesi ile müfredat, 

Sayın Bakanım,

Hali hazırda Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Adiğece seçmeli dersin-
de, Adige dilinin resmi alfabesi olan Kiril harflerle hazırlanmış alfabe ile eğitim 
verilmektedir. Toplumuzda büyük bir memnuniyetle karşılanmış olan bu uygu-
lama iki yıldır başarıyla devam etmektedir ve müfredatla ilgili de herhangi bir 
olumsuz geri bildirim olmamıştır. Ancak bu uygulama, Adige Dil Derneği (AD-
DER) tarafından hazırlanan, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ve 
tarafınızdan imzalanan “Adige Latin Alfabe” müfredatının yürürlüğe girmesi 
halinde önemli ölçüde sekteye uğrayacaktır. 

ADDER tarafından hazırlanmış Adige Latin Alfabesinin yürürlüğe girmesi halin-
de; Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk kez bir ders için iki ayrı alfabe ve müfredat 
olacaktır. Ayrıca bir ders için iki ayrı alfabe ve müfredatın yürürlükte olması, 
mevzuat, müfredatta birlik ilkesi ve program teknikleri ile uyum göstermemek-
tedir. Ayrıca Bakanlığınız nezdinde eğitim müfredatında başka bir örneği olma-
yan çift alfabe uygulamasının öğrenciler, veliler ve okul yönetimleri açısından 
pek çok sorunu beraberinde getirmesinden kaygı duymaktayız. Bütün bunlara 
ek olarak, derneklerimize üye velilerimiz resmi Kiril alfabesinden farklı bir alfa-
be ile çocuklarının anadillerini doğru öğrenme hakkından mahrum kalacağını 
düşünmekte ve bu konuda federasyonumuzdan yardım talep etmektedir.   

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin en örgütlü kuruluşu olan Kafkas Dernekleri Fe-
derasyonu (KAFFED) olarak, kabul edildiği bilgisi ilgili dernek tarafından kamu-
oyu ile paylaşıldığı andan itibaren üyelerimiz arasında adeta infial uyandıran bu 
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kararın geri çekilmesini ve söz konusu müfredat uygulamasının iptal edilme-
sini talep ediyoruz. Söz konusu müfredatın Tebliğler Dergisinde yayınlanması 
ve yürürlüğe girmesi halinde her türlü hukuksal yola başvurulması konusunda 
üyelerimiz arasında geniş bir mutabakat vardır. 

Sayın Bakanım,

Kaffed, Bakanlığınız tarafından Yaşayan Diller ve Lehçeler programı çerçeve-
sinde, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Adiğece ve Abazaca Seçmeli 
Ders okutulmasının gündeme geldiği ilk günden itibaren gerekli girişimlerde 
bulunarak, anadillerimizin Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi kapsamı-
na alınmasını sağlamıştır. Söz konusu iki derse ait öğretim program çalışmaları 
yürütülmüş ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07/09/2012 tarih ve 153 sayılı kara-
rıyla KAFFED tarafından hazırlanan öğretim programları kabul edilmiştir. Ka-
bul edilen bu öğretim programları temel alınarak, Avrupa Diller Ortak Çerçeve 
Programı tarafından belirlenen yabancı dil öğretimi ve öğrenme düzeyleri ve 
yeterlik ölçütlerine göre modüler olarak kullanılabilecek kitaplar hazırlanmıştır. 
Ortaokul 5. ve 6. sınıf ders kitabı, dinleme materyalleri ile birlikte Bakanlığınız 
tarafından onaylanmış, 7. ve 8. sınıf kitapları da teslim aşamasındadır. Bütün bu 
kitaplar ve materyaller Kiril Alfabesi ile hazırlanmıştır.

Söz konusu kitaplar ve diğer eğitim materyalleri, anavatanımızda soydaşlarımı-
zın yaşadığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Adıgey Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes 
Cumhuriyeti ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde resmi Adiğece eğitim-öğre-
tim programlarında 80 yıldır kullanılan, Kiril Alfabesi ile hazırlanmıştır. Bahsi 
geçen cumhuriyetlerin devlet üniversitelerinde Adige Dili Eğitim Bilimleri Bö-
lümleri ile Dil Enstitüleri vardır ve bu kurumlarda Adige dili üzerine araştırmalar 
yapılmakta, bilimsel eserler yayınlanmaktadır.  Yine bu cumhuriyetlerde Kiril Al-
fabe ile Adiğece periyodik gazete, dergi çıkarılmakta ve kitaplar basılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile hem Rusya Federasyonu hem de Federasyona bağlı 
bu Cumhuriyetler arasında resmi ilişkisi vardır. Bu resmi ilişkilere göre, Türkiye 
Cumhuriyeti söz konusu Cumhuriyetlerin resmi statülerini ve dolayısıyla resmi 
dillerini tanımaktadır. Dolayısıyla Türkiye resmi Milli Eğitim müfredatında, Adi-
ğecenin resmi alfabesi kullanılması gerekmektedir.

Türkiye’de Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Çerkes Dili ve Ede-
biyatı Bölümü açılmıştır. Adıgey Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversite-
si arasında yapılan anlaşmalara istinaden, Adıgey Devlet Üniversitesi’nden 
gelmiş akademisyenler tarafından Kiril Alfabesiyle verilen eğitim başarıyla 
devam etmektedir. Ayrıca Erciyes Üniversitesi’nde Kabardey Balkar Devlet 
Üniversitesi’nden gelen öğretim görevlisinin katkılarıyla Çerkes Dili Edebiyatı 
Bölümünün açılması için gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. Bütün bun-
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lara ek olarak Türkiye’nin hemen her yerinde bulunan derneklerimizde Kiril Al-
fabesi ile anadil kursları açılmaktadır.

Sayın Bakanım,

Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından hazırlanan ve Bakanlığınızın ilgili kurul-
ları tarafından onaylanan Latin harflerle hazırlanmış alfabe, resmi olarak kabul 
edilmiş bir alfabe değildir. Adıgey Cumhuriyeti,  Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti 
ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nin ne resmi makamları ne devlet üniversite-
leri ne de dil enstitüleri tarafından onay almış ve kullanılan bir alfabe değildir. 

Toplumuzdaki genel mutabakat göre anadilimizin öğrenilmesinde yegane 
sorun kullanılan alfabe değildir. Nitekim Ürdün ve İsrail’de resmi Adige dili 
eğitimleri Kiril Alfabe ile yapılmaktadır. Tıpkı Türkçeyi yabancılara öğretirken 
yaşanabilecek sorunlar gibi, bizim dillerimizin de öğretiminde yöntemsel bazı 
sorunlar vardır. Bu sorunun aşılmasında Düzce Üniversitesi’nde açılan ve Er-
ciyes Üniversitesi’nde açılmak üzere olan Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümleri-
nin büyük rolü ve katkısı olacaktır. Türkiye’de seçmeli ders olarak verilecek bu 
derslerin eğitim kadrosu, bu bölümlerde yetişecektir. 

İçinde bulunduğumuz durum, Makedonya’da, Bulgaristan’da veya 
Yunanistan’da yaşayan Türklerin durumundan farklı değildir. Bu ülkelerde ya-
şayan ve Türkçe eğitim almak isteyen Türklere, Türkçenin resmi alfabesi olan 
Latin temelli alfabe yerine, Makedonya ve Bulgaristan’da Kiril alfabesi ile veya 
Yunanistan’da Yunan alfabesi ile öğretimin istenmesi ile benzer bir durumdur. 
Yurtdışında yaşayan Türklere yönelik yapılacak böyle bir uygulama, Türkiye 
Cumhuriyeti ve orada yaşayan Türkler için ne ifade edecekse, Adiğecenin resmi 
alfabesi dışında bir başka alfabe ile öğretimi bizler ve anavatanımız olan Cum-
huriyetler için aynı şeyi ifade edecektir. 

Adige dilinin kaynağı tarihi anavatanımız Kafkasya’dır ve bugün Türkiye’de ya-
şayan ve Adiğece konuşan Çerkesler, bundan 151 yıl önce Osmanlı toprakla-
rına sürgün edilen atalarının torunlarıdır. Birbirinden tamamen farklı tarihsel 
geçmişe rağmen, günümüzde anavatanımızda yaşayan soydaşlarımızla Türkiye 
diasporasında yaşayanlar hala kendi dilinde anlaşabilmektedir.

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin sürgün edildikleri anavatanımız ile iletişimlerini 
koparacak, bugüne kadar anavatanımızda Kiril alfabe üretilmiş edebiyattan ve 
eğitim materyallerinin kullanımından mahrum bırakacak ve bu nedenlerle bu 
dillerin öğretilmesini büyük ölçüde sekteye uğratacak bir alfabenin, üstelik res-
miyeti olmayan bir alfabenin, alternatif olarak öğretim programlarına konul-
masını, Adigecenin Türkiye’deki geleceğini tehlikeye atacak bir tasarruf olarak 
değerlendiriyoruz. 
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Sonuç olarak, yukarıda arz ettiğimiz gerekçelerle,  ADDER tarafından hazır-
lanmış, Bakanlığınız ilgili kurullarınca kabul edilmiş olan Adige Latin Alfabenin 
müfredata dahil edilmesi konusundaki kararın geri çekilmesini ve uygulaması-
nın iptal edilmesini saygılarımla arz ederim.

Yaşar Aslankaya

Alfabe Konusunda Yapılan Açıklamalar
19 Kasım 2014: Anadil eğitiminde kullanılacak alfabe konusunda son zamanlar-
da yapılan tartışmalara istinaden alfabe konusundaki Kaffed görüşlerini yansı-
tan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada özetle şunlar vurgulandı; 

“…Kaffed olarak alfabe konusundaki görüşümüz; MEB Ortaokul Seçmeli Ders 
Müfredatında, üniversitelerdeki bölümlerde ve derneklerimizdeki dil kursların-
da Kiril alfabesinin temel alınmaya devam edilmesidir. Ortaokul Seçmeli Ders 
ve Üniversite Çerkes Dili eğitimleri bu ülkedeki en önemli kazanımlarımızdan-
dır; bu kazanımlar özenle korunmalı ve sistemin aksamasına neden olacak mü-
dahalelerden kaçınılmalıdır.

Çerkes Diasporasında Latin harfleri ile kendi alfabelerini oluşturan pek çok kişi 
ve kuruluş olduğu hepimizin malumudur. Bu alfabelerin bazılarında kullanılan 
harfler, Türkçedeki seslere karşılık gelecek şekilde seçilmiştir. Bu durum gele-
cek yıllarda dilimize özgü seslerin yerine, Türkçede o seslere yakın seslerin kul-
lanılmasına ve anadillerimize özgü seslerin giderek deforme olarak kaybolma-
sına yol açacaktır. Dilimiz korumak istiyorsak öncelikle dilimizdeki seslere sahip 
çıkmamız gerekmektedir.

Anadillerimizin kaynağı ve geliştiricisi olan anavatanımızdaki alfabeden farklı 
alfabelerle kaybolmakta olan dilimizin korunamayacağı ve geliştirilemeyeceği 
açıktır. Farklı alfabeler ile anavatan ile diaspora arasındaki en önemli bağımız 
olan dil birliğinin devam ettirilmesi mümkün olmayacaktır. Kafkas Dernekleri 
Federasyonu olarak anadilimizin korunması ve yaşatılması konusunda duyarlı 
olan herkesi, yaşadığımız ülkede anadilin eğitiminde elde edilmiş kazanımların 
korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak bir tutum almaya davet ediyoruz.”

3 Nisan 2015: ADDER tarafından hazırlanan Latin harflerle Adıgece Seçmeli 
Ders Müfredatı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilmesi sonrasında basın 
açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada özetle şunlar vurgulandı; 

“…Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından Latin Alfabesi ile hazırlanmış bir baş-
ka müfredat, yaklaşık bir yıldır “her yol mübah” anlayışıyla yürütülen çabalar 
sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. 
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Söz konusu müfredat MEB Tebliğler Dergisinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe 
girecektir ve gelecek yıl seçmeli Adıgece dersinde iki ayrı alfabe kullanılacaktır. 
Zaten okul yönetimleri tarafından sürekli idari engellemelere maruz kalan Adı-
gece seçmeli ders uygulamasında bu sorunlara ek olarak, alfabe seçimi, iki ayrı 
alfabe bilen öğretmen temin etmek, ayrı gruplar için ayrı sınıflar açmak gibi 
yeni sorunlar eklenecektir.

Sonuç olarak vurgulamak gerekirse, ADDER Latin Alfabe müfredatının kabul 
edilmiş olması tamamen siyasi ve idari kaygılarla alınmış bir karardır. Bu konu 
ile görüşlerimizi aktarmak üzere ilgili müsteşar ve bakandan randevu talepleri-
miz  ise cevapsız bırakılmıştır.

Kaffed, Adıgece seçmeli dersinde yaşanacak sorunlara engel olmak amacıyla, 
dil bilim uzmanlarınca sakıncalı kabul edilen ADDER Latin Alfabesi ile hazırlan-
mış müfredatın iptal edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmaya de-
vam edecektir.”

Alfabe Konusunda Ortak Basın Açıklaması

12 Nisan 2015 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulunda alınan karar gereği, Latin 
alfabe ile müfredatın MEB tarafından kabul edilmesi süreci hakkında kamuo-
yunu bilgilendirmek amacıyla 16 Nisan 2015 günü saat: 13.00’de, eş zamanlı ve 
ortak bir metnin okunacağı basın açıklamaları yapıldı. Söz konusu basın açıkla-
ması özetle aşağıdaki gibidir;
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“Değerli Basın Emekçileri

 MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Çerkesce (Adıge) seçmeli ders 
eğitiminde uygulanmakta olan müfredat, anavatanımız Kafkasya’da 80 yıldır 
kullanılan resmi alfabe ile hazırlanmıştır. Kafkas Dernekleri Federasyonu tara-
fından hazırlanan bu müfredat 

7 Eylül 2012 tarihinde 153 sayıyla Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir.

 Bu uygulama başarıyla devam ederken, Adige Dil Derneği tarafından latin harf-
lerle hazırlanmış ikinci bir müfredat 27 Şubat 2015 tarihinde Bakan tarafından 
imzalanarak ve MEB-Tebliğler Dergisinin Nisan sayısında yayınlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat uygulamalarında her dersin tek müfredatı ve 
tek alfabesi vardır. Değil bir dil dersinin, nakış dersinin bile tek bir müfredatı 
vardır. Ancak bugün bakanlık tarihinde bir ilk yaşanmış ve ortaokullardaki Çer-
kes (Adıge) dili seçmeli dersinin iki ayrı müfredatı ve iki ayrı alfabesi olmuştur.

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığının “eğitim programı tekniklerine” aykırıdır. 

Bu durum şimdiye dek özenle korunan “müfredatta birlik ilkesine” aykırıdır.

Uzmanların verdiği bilgiye göre; 

Bu müfredatın kabul edilmesi yürütmeye aykırıdır ve hukuki açıdan dava konu-
sudur.  

Bu müfredatın kabul edilmesi bakanlıkça gözetilmesi gereken bilimselliğe ay-
kırıdır.

Sayın Basın Mensupları

Dünya üzerinde konuşulan her bir dilin farklı harf ve sembollerle hazırlanmış 
resmi alfabeleri vardır. Bir milletin resmi dili, gerek yasal açıdan gerekse dilbi-
limsel açıdan kendi resmi alfabesi ile öğretilmelidir. Hali hazırda kullanılan müf-
redat resmi kiril alfabe ile hazırlanmıştır. Bakanlık tarafından yeni kabul edilen 
müfredat ise latin harflerle hazırlanmıştır.

 Mecbur bırakıldığımız durum; Bulgaristan veya Yunanistan’da yaşayan Türkleri  
Türkçeyi resmi latin alfabesi yerine  kiril alfabesi veya Yunan alfabesi ile öğren-
meye zorlamak ile benzer bir durumdur.

İçine düşürüldüğümüz durum; Osmanlıcayı latin harflerle öğretmeye benzer 
bir durumdur. Buradan Milli Eğitim yetkililerine soruyoruz;

Sadece belki daha kolay öğretilir diye, Osmanlıca dersi için latin harflerle hazır-
lanmış müfredatı kabul eder misiniz? 
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Sadece öğrencilerin bildiği harflerdir diyerek, Arapçanın öğretiminde Latin 
harflerle hazırlanmış bir müfredatı kabul eder misiniz?

Resmi alfabesinden farklı olan bir alfabe ile dili öğretmeye çalışmak, o dile do-
layısıyla o dilin sahibi olan millete saygısızlık değil midir? 

Sayın Basın Mensupları

Seçmeli Adıge Dili derslerinde Latin Alfabe müfredatı uygulanmaya başlarsa; 

*Yeni müfredat ve kitapların basımı ve dağıtımı için fazladan emek, zaman ve 
maddi kaynak harcanacaktır.  

*Okul idareleri iki ayrı müfredat ve kitap için iki ayrı öğretmen ve sınıf temin 
etmek zorunda kalacaktır. 

*Dersi seçmek konusunda birçok çekincesi olan veli ve öğrencilerin önüne “iki 
ayrı alfabeden birini seçmek” gibi yeni bir çekince konulmuş olacaktır. 

*Anadilimizin resmi alfabesinden farklı bir alfabeyle öğretilmesi, öğrencileri 
anadillerini doğru öğrenme hakkından mahrum bırakacaktır.

*Ve yine bu öğrencileri, bugüne kadar anavatanımızda resmi alfabeyle üretilmiş 
zengin edebiyat ve eğitim materyallerini kullanmaktan mahrum bırakacaktır. 

Latin harflerle müfredat seçmeli Adıge dili eğitimine vurulmuş bir darbedir.

Latin harflerle müfredat seçmeli Adıge dili eğitimine yapılmış bir sabotajdır. 

Milli Eğitim Bakanlığını kararlarını geri çekmeye ve müfredatın uygulamasını 
iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin en ör-
gütü olarak, üyelerimiz arasında adeta infial uyandıran söz konusu müfredatın 
yürütmesinin durdurulması ve idari işlemin iptal edilmesi için her türlü hukuksal 
yola başvuracağımızı bildiririz. 

Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.”

Kaffed Genel Merkezi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan basın 
açıklaması, eş zamanlı olarak, aşağıdaki derneklerimiz tarafından belirlenen 
yerlerde yapıldı;
Eskişehir K.Kafkas Kültür Derneği
Kayseri Kafkas Derneği
İstanbul Dernekleri
Çorum Kafkas Derneği
Hamamözü Çerkes Derneği
 Sakarya Kafkas Kültür Derneği
İskenderun Kafkas Kültür Derneği
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Balıkesir Adığe-Çerkes Kültür Derneği
Samsun Çerkes Derneği
Sinop Kafkas Derneği
K.Maraş Kafkas Kültür Derneği
Reyhanlı Çerkes Derneği
Mersin Kafkas Kültür Derneği
Turhal Kafkas Kültür Derneği
Bursa Çerkes Derneği

Çerkesler Anadiline Sahip Çıkıyor
Kayseri Uzunyayla bölgesinde yaşayan Çerkesler anadillerinde eğitim hakkı için 
mücadeleye devam ediyor. 2014-2015 yılında Kayseri ve Uzunyayla’da toplam 
12 adet Adiğebze Seçmeli Ders sınıfı açılmıştı. Bu sene (2015-2016) eğitim-öğ-
retim döneminde bu sayı artarak 16 adet Adiğebze Seçmeli ders sınıfına ulaştı. 
Öğrenci sayısı ise toplamda 211 oldu.

KAFFED ve Kayseri Kafkas Derneği’nin ortak yaptığı açıklamada, “5. 6. 7. ve 8. 
sınıfa giden çocuklarımız anadillerini seçmeli ders olarak öğrenebiliriz. Yapma-
mız gereken tek şey Şubat ayında okul idarelerine verilecek seçmeli ders dilek-
çelerinde yer alan Adigece ve Abazaca’yı seçmek olacak”  denildi. 

Açılan sınıflar ve öğrenci sayıları ise şöyle:
* Karakuyu Köyü Ortaokulu (İshak Gök/Gökhan Kızılkaya) ; 3 Sınıf, 32 Öğrenci
* Beyazşehir İMKB (Fatih Sapancı) ; 2 Sınıf, 25 Öğrenci
* Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu (Ender Koçak) ; 1 Sınıf, 12 Öğrenci
* İldem Bülent Altop Ortaokulu (Seyfi Akkan) ; 1 Sınıf, 10 Öğrenci
* Panlı Ortaokulu (Cafer Turan) ; 1 Sınıf, 19 Öğrenci
* Kaynar Ortaokulu (Erdin Toktamış) ; 3 Sınıf, 53 Öğrenci
* Kadir Has Ortaokulu (Hacı Adem İlhan) ; 4 Sınıf, 50 Öğrenci
* Erkilet Mehmet Tarman Ortaokulu (Ender Kaynak) ; 1 Sınıf, 10 Öğrenci

Okul idarelerinin sıkıntı çıkartması durumunda ise dernekler üzerlerine düşen 
görevi yapacağını ifade etti.

Kaynak: Evrensel, 24 Ekim 2015
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KBC Geçici Cumhurbaşkanı Y. Kokov Oldu
Kabardey Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arsen Kanoko’nun görevinden 
istifa etmesinin üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulu-
nan Yuri Kokov’un geçici olarak Kabardey Balkar Cumhurbaşkanlığına atanma-
sı nedeniyle Sayın Kokov’a tebrik yazısı gönderildi. Gönderilen yazı aşağıdaki 
gibidir;

“Sayın Yuri Kokov
Kabardey - Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı görevine seçilmeniz dolayısıyla Türkiye dias-
porasında yaşayan Adıge, Abhaz, Ubıh ve diğer Kafkas Halklarının en büyük 
ortak örgütü olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) adına sizi içtenlikle 
kutlar, başarılar dileriz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak diasporada kimliğimizi koruma, dilimi-
zi ve kültürümüzü yaşatma ve anavatanımıza dönüş çalışmalarında en büyük 
desteği yine sizden, Kabardey Balkar Cumhuriyeti kurumlarından ve halkından 
alacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ve güven ile sizi tekrar kutluyor, yapacağınız 
çalışmalarda diaspora olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ve 
mümkün olan en kısa zamanda sizleri Türkiye’de misafir etmekten büyük mem-
nuniyet duyacağımızı bildirmek isteriz. En derin saygılarımızla,

Yaşar Aslankaya”

Abhazya Dışişleri Bakanlığından Kaffed’e Yeni 
Yıl Mesajı
Abhazya Dışişleri Bakanlığı 30 Aralık 2013 tarihinde federasyonumuza yeni yıl 
kutlama mesajı gönderdi. Kaffed ile ilişkilere büyük değer verildiği belirtilen ya-
zılı mesajda uzun süredir devam eden ve dostluk bağları desteklenen işbirliği-
nin bundan sonrada devam edeceği vurgulandı. 

Anavatanda Üniversite Eğitimi Başladı
Kaffed aracılığıyla Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi’nde eğitim görmek üze-
re 29 Ocak 2014 tarihinde Nalçik’e giden 10 öğrencimiz yurtlarına yerleşerek 
eğitime başladılar. Bu öğretim yılında hazırlık bölümünü okuyacak öğrenciler 
bölümlerini önümüzdeki dönem seçecekler.
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Anavatanlarında üniversite eğitimi görecek öğrencilerimiz; Abdullah Furkan 
Öz, Ahmet Erdem, Burak Tufan, Burhan Diler, Eray Güngör, Hayri Duman, Mu-
rat Jan Demiray, Nesren Şırayder, Serhat Eren, Teoman Mert Kayhan.

DÇB Yönetim Kurulu - 29 Mart 2014
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, DÇB 
Başkan Yardımcısı Cihan Candemir 
ve YK Üyesi Doğan Özden ile yöne-
tim kurulu üyemiz Recami Bursa’dan 
oluşan heyet Nalçik’te yapılan Dünya 
Çerkes Birliği (DÇB) Yönetim Kurulu 
toplantısına katıldı. Yapılan toplan-
tıda özetle, Soçi olimpiyatları süreci 
ile sonuçları, 20 Eylül tarihinin Dün-
ya Çerkes Günü olarak belirlenmesi, 

Suriye’deki Çerkeslerin durumu ve anavatana göçlerinin sağlanması, Kafkas 
Savaşı’nın bitiminin 150.yılında yapılacaklara dair eylem planı hazırlanması ko-
nuları görüşüldü. 

Gençlerimiz Uluslararası Gençlik Forumuna 
Katıldı

Kabardey Balkar Devlet Üniver-
sitesi tarafından düzenlenen ve 
20-26 Nisan 2014 tarihleri arasında 
devam eden Uluslar Arası Gençlik 
Forumuna federasyonumuzu tem-
silen Caner Karataş, Mahmut Du-
man, Gökhan Şeref, Janberk Akçay 
ve Kanşav Dinçer katıldı. Foruma 
Amerika, Almanya, Ürdün, Suriye, 

Filistin, İsrail, Abhazya ve Adıgey Cumhuriyetinden gençler katıldı. Gençler ilk 
gün Devlet Üniversitesinde anadil, günümüzdeki anavatan ve diaspora Çer-
keslerinin ilişkileri ve geleneksel Çerkes kültürünün korunması ve tanıtılması 
konularında toplantılar yaptılar. Daha sonra “Günümüz Dünyasında Gençler ve 
Gelenekler” adlı konferansa katıldılar ve üniversitedeki müzik ve dans grupla-
rının kısa dinletileri ve gösterilerini izlediler. İkinci gün Şegem köyü ile Şapsığ 
bölgesinde bulunan çeşitli anıtlar, tarihi yerler ve ilkokul ziyaret edildi. 
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Ertesi gün gençler Abhazya’ya gittiler. Abhazya Devlet Üniversitesinde 
Abhazya’nın yakın tarihi, Abhaz-Gürcü Savaşı ve sonuçları, Abhaz-Adıge halk-
larının geçmişten gelen kardeşliğinin ele alındığı konferansa katıldılar. Gençler 
arasından seçilen temsilciler Abhazya Devlet Başkanı tarafından kabul edildiler.   

Gençlerimiz Nalçik’te Panele Katıldı
Dünya Çerkes Birliği ve 
Gorçakov Vakfı tarafından 
13-16 Mayıs 2014 tarihlerin-
de Nalçik’te düzenlenen 
“2014-Oşhamaxue’nın Zirve-
sinde  Bilgi Alışverişi” pane-
line federasyonumuzu tem-
silen Mehmet Tav ve Onur 

Eyerci katıldı. Panelde Kuzey Kafkasya ve Rusya tarihi, günümüz yaşam koşul-
larında yerel ve uluslar arası siyaset ve halklar arası ilişkilerin geliştirilmesi konu-
ları ele alındı. Panel sonrasında katılımcılar için Nalçik şehrinin tarihi ve turistik 
yerlerine kültür gezisi düzenlendi. 

Adıgey Üniversitesinde Ücretli Eğitim 
Duyurusu
Adıgey Devlet Üniversitesi tarafından gönderilen ve ücretli eğitim şartlarını 
içeren tanıtım broşürü tercüme edilerek, 12 Haziran 2014 tarihinde, WEB say-
fasından yayınlandı. 

Abhazya Türkiye Temsilcilisi İnar Gitsba Oldu
Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği görevine atanan İnar Gitsba’ya tebrik 
yazısı gönderildi. Gönderilen yazı ve Sayın Gitsba’nın bu yazıya cevabı, 15 Tem-
muz 2014 tarihinde, WEB sayfamızda yayınlandı.

KBC Devlet Üniversitesinde Ücretli Eğitim 
Duyurusu
Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi tarafından gönderilen ve üc-
retli eğitim şartlarını içeren broşür tercüme edilerek, 15 Ağustos 2014 tarihinde, 
WEB sayfasından duyurusu yapıldı. 
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Abhazya İçin Sandık Başına
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliğinde 
Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulan seçim sandığında oy kullan-
ma çağırısı yaptı. 20 Ağustos 2014 günü WEB sayfamızda yayınlanan çağrı met-
ni aşağıdaki gibidir;

“Abhazya Parlamentosu’nun 21 Temmuz 2014 günü Abhazya Seçim Kanunun-
da yaptığı değişiklik ile diasporada yaşayan Abhazya vatandaşlarının seçimler-
de oy kullanabilmesi için gerekli yasal zemin hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diasporadaki Abhazya vatandaşlarının (Yeşil 
Pasaport Sahipleri) oy kullanması, diasporanın Abhazya’daki gelişmeleri daha 
yakından izlemesine ve diaspora-anayurt ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı 
olacaktır. Bu sebeple 24 Ağustos 2014 tarihinde sabah 08.00 ile akşam 20.00 
saatleri arasında Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliğinde (Caferağa Mh. 
Sakızgülü Sok. Işık Apt. No: 21/3 Kadıköy /İstanbul) gerçekleşecek seçimlere 
Abhazya Vatandaşı olan tüm üyelerimizin katılımını rica ederim. 

Bir Abhazya Vatandaşı olarak oyumu kullanmak üzere ben de orada olacağım.

Saygılarımla,

Yaşar Aslankaya”

Abhazya Cumhurbaşkanı Adaylarına Mektup 
Gönderildi 
Abhazya Cumhurbaşkanlığı adayları Aslan Bjaniya, Leonid Y. Dzapşba, Mirab 
Kişmariya ve Raul Hacımba’ya mektup gönderildi. Gönderilen mektupta fe-
derasyonumuzun anavatan diaspora ilişkilerine verdiği önem çerçevesinde 
yapılacak seçimi yakından izlediği belirtilerek bu minvalde görüşlerini ve prog-
ramlarını toplumumuza tanıtmaya hazır olduğumuz bildirildi. Gönderilen mek-
tuplar 22 Ağustos 2014 tarihinde WEB sayfamızda yayınlandı.

Abhazya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sandığına 
Müdahale
24 Ağustos 2014 tarihinde, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliğinde Ab-
hazya Cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulmuş olan sandıkta oy verme işlemi 
başladıktan sonra emniyet güçlerinin engelleme çabalarına karşı olay yerinde 
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bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, Yönetim Kurulu üyeleri Mesut 
Akman ve Şamil Koç federasyonumuz adına müdahil oldular. Yaşanan olaylar 
yakından takip edilerek tüm gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirme 
amaçlı haberler ve kınama mesajı WEB sayfasında yayınlandı. 

Abhazya Dışişleri Bakanlığından Teşekkür 
Mesajı
Abhazya Dışişleri Bakanı Viacheslav Chirikba tarafından Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri için İstanbul’da kurulan seçim sandığına yapılan müdahale sonrasında 
ortaya çıkan sorunun çözülmesi sürecinde federasyonumuzun katkıları için 5 
Eylül 2014 tarihli bir teşekkür yazısı gönderdi. 

Abhazya Türkiye Tam Yetkilisi Ziyaret Edildi
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, KA-
FİAD Başkanı Yusuf Taymaz, Kaffed 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Ak-
man ve Ali Can ile Abhazya Çalışma 
Grubu Üyeleri Muharrem Saran ve 
Osman Güdü’den oluşan heyet Ab-
hazya Tam Yetkili Türkiye Temsilcisi 
İnar Gitsba’yı 23 Eylül 2014 tarihinde 

ziyaret etti. Görüşme sırasında göreve başlamasından dolayı Sayın Gitsba’ya 
başarı dileklerini iletilerek Kaffed Abhazya ilişkileri ele alındı ve yapılacak çalış-
malarda işbirliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Geleneksel Nalçik Yaz Kampı Yapıldı
Geleneksel Nalçik Yaz Kampı 17 
Ağustos 2014 günü başladı. Gorniy 
Rodnik Sanatoryumuna kalan gruba 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hülya Şahin 
ve değerli büyümüz Demir Kızılka-
ya nezaret ettiler. Kampa katılan 
çocuklar genç bakış açılarıyla ana-
vatanı olabildiğince gözlemlemiş ol-
dular. Grup kamp süresince anava-
tanın doğal güzelliklerinde büyülü 
gezintilere çıktılar, çeşitli aktivitele-
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re ve anadil derslerine katıldılar. Kamp dönüşü kurdukları dostluk ve arkadaşlık 
ilişkileri nedeniyle birbirlerinden ayrılmakta zorlanan grubun genel düşüncesi 
“yine gideceğiz” idi.

Dünya Çerkes Günü Kutlandı
DÇB’nin önerisiyle ve 12 Ağustos 2014 tarihinde Kabardey Balkar Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Yuri Kokov tarafından imzalanan kararname ile ilan edilen 20 
Eylül Dünya Çerkes (Adıge) günü, 20 Eylül 2014 tarihinde Nalçik’te farklı mekan-
larda yapılan etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara DÇB’nin davetlisi olarak Kaffed 
adına Genel Sekreter Zeki Kartal katıldı. Adıgey Cumhuriyeti, Karaçay Çerkesk 
Cumhuriyeti, KBC-Mezdeug Bölgesi, Avrupa, Ürdün ve Suriye örgütlerinin tem-
silciler kutlamalarda yer aldı. 

Sanatçılarımız Adıgey Kültür Festivaline 
Katıldı

Maykop’ta 1-6 Ekim 2014 
tarihlerinde arasında dü-
zenlenecek 6.Uluslararası 
Adıge Kültür Festivaline 
katılacak sanatçılarımız S. 
Gökçen Havalimanından 
yol      cu edildi. Organizasyon 
Adıgey Çalışma Grubunun 
katkılarıyla yapıldı. Sanat-

çılarımız Kaffed Genel Başkan Yardımcısı ve AÇG Koordinatörü Metin Kılıç ve 
AÇG üyesi Filiz Çelik tarafından yolcu edildi. Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakan-
lığı davetlisi olarak Kaffed adına festivale katılacak grupta Badin Müzik Grubu, 
Çorum Derneği Hatti Halk Dansları Ekibi ve Çerkes Demir El Sanatları sanatçısı 
Sayın Orhan Halman yer aldı.

Tıj İlkay Projesine Destek Kampanyası
Adıgey Cumhuriyetine yerleşim ve vatandaşlık işlemleri yürütenlerin zorunlu 
“adres kaydı” ve uygun fiyatlı konaklama ihtiyacını karşılamak, yerleşimcile-
re konaklama, dil öğrenimi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle adaptasyonlarında 
destek olmak amacıyla başlatılan ve Maykop’ta yapımı devam etmekte olan 
Tıj İlkay Dönüş Yolu Misafirhanesi projesine destek sağlamak amacıyla yardım 
kampanyası duyurusu güncellenerek 30 Ekim 2014 tarihinde yeniden yapıldı. 
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Abhazya Cumhurbaşkanı Ziyaret Edildi

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın daveti üzerine Kafkas Dernekleri 
Federasyonu ve Abhaz Dernekleri Federasyonu yetkilileri, 14 Kasım 2014 Cuma 
günü Abhazya’da resmi görüşmelerde bulundu. 

Görüşmelere Kaffed adına Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Erol Taymaz, Abhazfed adına Genel Başkan Cengiz Koç ve Kültürel ve Sos-
yal Faaliyetler Sekreteri Atanur Aksoy katıldı. Abhazya Cumhurbaşkanlığı’nda 
yapılan toplantıya Abhazya’nın Türkiye Temsilcisi İnar Gitsba, Abhazya Geri Dö-
nüş Komitesi Başkanı Hrıps Copua, eski başkan Givi Dopua, DAAK Başkan Yar-
dımcısı Gennadi Alamia ile Dışişleri Bakanlığı ve Geri Dönüş Komitesi yetkilileri 
de yer aldı.

Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı Ziyaret 
Edildi
Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, DÇB Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Candemir 
ve Doğan Özden, DÇB Başkanı S. Hauti ile birlikte Kabardey Balkar Cumhuriyeti 
Parlamentosu tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Yuri Kokov’u, 29 Kasım 
2014 tarihinde, makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini ilet-
tiler.  Cumhurbaşkanlığı makamında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 
sırasında ayrıca anavatan diaspora ilişkileri ve Suriyeli soydaşlarımızın durumu 
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ele alındı. Sayın Kokov Kaffed’in önemli bir görev yüklendiğini söyleyerek başa-
rı dileklerinde bulundu. 

DÇB Yönetim Kurulu - 29 Kasım 2014
Toplantıya Genel Başkan Yaşar Aslankaya, DÇB YK Üyeleri Cihan Candemir, Do-
ğan Özden ve Ümit Duman katıldı. Yapılan toplantıda özetl; Kafkas Savaşı’nın 
150.yılı nedeniyle yapılan etkinlikler, 20 Eylül Dünya Çerkes (Adıge) Günü kut-
lamaları, ünlü şair-yazar K’ışoko Alim’in doğumunun 100.yılı nedeniyle yapılan 
etkinlikler ve yayınlanan eserler, Suriyeli soydaşlarımızın durumu, ortak alfabe 
çalışmaları, Kaffed tarafından yazılı olarak gönderilen DÇB’nin yeniden yapılan-
masına yönelik öneriler görüşüldü. 

Abhazya Dışişleri Bakanlığından Yeni Yıl 
Mesajı
Abhazya Dışişleri Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde federasyonumu-
za yeni yılı kutlama mesajı gönderildi. Kaffed ile ilişkilere büyük değer verildiği 
belirtilen yazılı mesajda dostluk ve işbirliğinin 2015 yılında da devam edeceği 
vurgulandı. 

DÇB ve Örgütlenme Üzerine Kaffed Önerileri
29 Kasım 2014 tarihinde yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısında kurumun 
yeniden yapılandırılması sürecinin başlatılması için verilen karara istinaden Fe-
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derasyonumuzun önerilerini olgunlaştırmak ve bu sürece Türkiye diasporasının 
katılımını sağlamak amacıyla 5 Ocak 2015 tarihinde WEB sayfası üzerinden öne-
ri toplama kampanyası başlatıldı.  Gelen önerileri de dikkate alarak oluşturulan 
ve DÇB’ye gönderilen öneri metni aşağıdaki gibidir;  

“Sayın Sahurokue Hauti 

Dünya Çerkes Birliği Başkanı

Sayın Başkan,

Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere Kaffed 
olarak hazırladığımız öneriler aşağıdaki gibidir.

DÇB Örgüt Yapısı Üzerine Öneriler:

1-DÇB Yönetim Kurulu ve Genel Başkan seçimi sistemine dair değişiklik öneri-
leri:

A- DÇB Yönetim Kurulu yerine;

1- İdare Meclisi veya Dernek Meclisi kurulması, (isim önerisi: Birlik Meclisi, Der-
nek Meclisi, Meclis, Prezidyum)

2- İdare Meclisi veya Dernek Meclisinin içinden bir icra kurulu seçilmesi, (isim 
önerisi: İcra Kurulu, Yönetim Kurulu). Not: İcra Kurulu; Genel Kurul veya İdare-
Dernek Meclisi tarafından seçilebilir.  

B-  Genel Kurulda, biri Anavatanda görev yapacak, diğeri Diasporada görev ya-
pacak, iki eş başkan seçilmesi veya Başkan Yardımcılarının yetkilerinin artırıl-
ması,

2- DÇB Genel Kurullarında Başkan ve Yönetim Kurulu aday üyelerin belirlenme 
yöntemi gözden geçirilmeli, seçim sürecinin daha demokratik olması için yön-
tem geliştirilmelidir. 

DÇB Faaliyetleri ve Söylemleri Üzerine Öneriler:

1-DÇB kuruluş amacında yer alan siyasi, tarihi ve kültürel taleplerimizin Rusya 
ve diğer ülkeler nezdinde gündeme alınması için yeterince çaba göstermelidir.

2- Daha önce cumhuriyetlerimizin parlamentolarında ve UNPO genel kurulun-
da kabul edilmiş olan, tarihsel haksızlıklarımızın giderilmesine dair taleplerimi-
zin günümüz koşullarında gündeme getirilmesi ve takibi konusunda özel çalış-
malar yapılmalıdır. 

3-DÇB anavatanda halkımızı etkileyen her türlü yasal değişiklikler veya yaşanan 
toplumsal olaylar konusunda üye kuruluşları ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. 
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4-DÇB yönetimi ile üye kuruluşlar arasındaki iç iletişim ve haber akışının güçlen-
dirilmesi için:

• DÇB kurumu adına yapılacak önemli açıklama veya kurumsal başvurularda 
Başkan Yardımcılarının onayı alınmalı ve ayrıca Yönetim Kurulu bilgilendirilme-
lidir.

• DÇB Yönetimi, üye kuruluştan gelen bir yazı veya talebe makul bir sürede 
cevap vermelidir.

• Diasporada DÇB’nin tanıtımı için çeşitli ziyaret ve toplantılar düzenlenmelidir. 

• DÇB WEB sitesi daha güncel, zengin ve farklı dillerde olmalıdır. 

• Adıgece, Rusca, İngilizce, Türkçe dillerinde facebook/Twitter  ve benzeri sos-
yal medya hesapları açılmalı, güncel olarak takip edilmelidir.

• Adıgece, Rusca, İngilizce, yayınlanacak bir dergi çıkarma imkanları araştırıl-
malıdır.

5- Dönüş Komisyonu aktive edilmeli, anavatana dönüş ve anavatanla diaspora 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için değişen dünya koşullarına uygun çalış-
malar yapılmalıdır:

• Rusya Federasyonu yasalarınca dönüş, ikamet veya vatandaşlıkla ilgili güncel 
yasal çerçeveler ile uygulamalar konusunda üye kuruluşlar ve kamuoyu bilgi-
lendirilmelidir. 

• Yasalardaki ve uygulamalardaki sorunlarının aşılması konusunda özel komis-
yonlar kurularak gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Sayın Başkan,

Önermiş olduğumuz değişiklikler üzerine gerekli açıklamalar toplantı sırasında 
yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Yaşar Aslankaya, Cihan Candemir, Cengiz Gül, Doğan Özden, Ümit Duman”

Anavatanda Burslu Üniversite Eğitimi İçin 
Duyuru
Anavatandaki üniversitelerinde burslu olarak okumak isteyenler için 27 Ocak 
2015 tarihinde WEB sayfasından duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada özetle şu 
konular vurgulandı; 
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“…2015-2016 Öğretim Yılında Anavatanımızda burslu olarak üniversite eğitimi 
almak isteyen lise son sınıf öğrencisi veya mezun olmuş kardeşlerimizin 13 Şu-
bat tarihine kadar gerekli evrakları hazırlayarak Federasyonumuza ulaştırması 
gerekmektedir.

Rusya Federasyonu yasalarına göre üniversite eğitimi almak isteyenlerin ge-
rekli müracaatları Şubat ayında yapılmaktadır. Öğrenci gönderme işlemlerine 
Rusya Federal Ajansı – Rossotrudniçestvo aracılık etmektedir. Belirtilen tarihe 
kadar ulaştırılan evraklar, gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili kuruma Fe-
derasyonumuz tarafından teslim edilecektir.”

Abhazya Demografya Başkanı Kaffed’i Ziyaret 
Etti
Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi-Demografya Başkanı Hırıps 
Capua ve Cansu Lazba 24 Şubat 2015 tarihinde federasyonumuzu ziyaret etti. 
Genel Merkezde gerçekleşen ziyarete Kaffed adına Genel Başkan Yaşar Aslan-
kaya, Yönetim Kurulu ve Abhazya Çalışma Grubu üyeleri yer aldı. 

Yapılan görüşmede bugüne kadar yapılan çalışmalar karşılıklı olarak dile geti-
rildi, birlikte çalışmanın önemi vurgulanarak önümüzdeki dönemde muhtemel 
işbirliği konularında görüş alışverişi yapıldı. 

Abhazya Demografya Başkanına Kutlama 
Mesajı 
Abhazya Geriye Dönüş Devlet Komitesi Başkanlığına getirilen Vadim Harazia’ya 
14 Mart 2015 tarihinde kutlama mesajı gönderildi. Sayın Vadim Harazia yazımıza 
cevaben 15 Nisan 2015 tarihinde teşekkür yazısı gönderdi.  

Abhazya Cumhurbaşkanına Dönüş Günü İçin 
Başvuru
Federasyonumuz tarafından Abhazya’da “Dönüş Günü”nün kutlanması için 
Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’ya başvuruda bulundu. 17 Mart 2015 tarihinde 
gönderilen yazılı başvuruda, Abhazya ve diaspora açısından çok önemli olan 
dönüş politikası doğrultusunda Abhazya ve diasporada bir günün “Dönüş 
Günü” olarak ilan edilmesi ve bu günün bayram havasında kutlanılmasının öne-
mi vurgulandı ve Suriye’den Abhazya’ya kitlesel dönüşün başarıyla gerçekleşti-
rildiği 6 Haziran gününün Dönüş Günü olması önerildi.
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Dünya Abhaz-Abazin Birliği Genel Sekreteri 
Kaffed’i Ziyaret Etti
Dünya Abhaz-Abazin Halkı Birliği Genel Sekreteri Gennadi Alamia 30 Mart 2015 
tarihinde Kaffed’i ziyaret etti. Federasyon genel merkezindeki görüşmeye Ge-
nel Başkanı Yaşar Aslankaya ile Yönetim Kurulu ve Abhazya Çalışma Grubu üye-
leri katıldı. 

Yapılan görüşmede Dünya Abhaz-Abazin Halkı Birliğinin son durumu ve Kaffed 
ile ilişkiler ele alındı. Görüşmede Abhazya Cumhurbaşkanı Sayın Hacımba tara-
fından, Türkiye diasporasında yaşanan sorunları gözlemlemek için özel olarak 
görevlendirildiğini belirten Sayın Alamia ile kurumsal ilişkileri devam ettirilmesi 
konusunda görüş birliğine varıldı.

DÇB Yönetim Kurulu - 13 Haziran 2015
Nalçik’te yapılan toplantıya Kaffed DÇB YK üyesi Doğan Özden katıldı. Toplantı 
öncesinde Türkiye, Ürdün, Suriye ve Şapsığ Bölgesi temsilcileri Cumhurbaşkanı 
Yuri Kokov tarafından kabul edildi.

Yönetim kurulu toplantısında özetle; anavatana dönüş yapan Suriyeli soydaş-
larımızın durumu ele alındı ve Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçişte yaşa-
nan sorunlar için yeniden gerekli müracaatların yapılmasına karar verildi. DÇB 
Genel Merkezi ile üye kuruluşların faaliyetlerinin daha iyi koordine edilmesi ve 
iletişimin daha sağlıklı hale getirilmesine dair değerlendirmeler yapıldı. Şapsığ 
ve Mezdegu Bölgelerindeki derneklerin faaliyetleri ve özellikle gençlerin ana-
dillerini öğrenmeleri konusunda yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Nalçik Yaz Kampı ile Kaffed tarafından anavatandan davet edilecek çocuklar 
için uygulanacak programlar görüşüldü. DÇB Olağan Kurulunun Genel Kurulu-
nun 19 Eylül 2015 tarihinde Nalçik’te yapılmasına karar verildi. Ayrıca 20 Eylül 
2015 tarihinde yapılacak Dünya Çerkes Günü etkinliğine çok sayıda siyasetçi, 
bilim insanı, sanatçı veya gazetecinin katılımının sağlanması için gerekli hazır-
lıkların yapılmasına karar verildi. 

DÇB Genel Kurulu - 19 Eylül 2015
19 Eylül 2015 tarihinde yapılan Dünya Çerkes Birliği genel kuruluna katılacak 
Kaffed DÇB Delegasyonu 16 Eylül 2015 tarihinde Nalçik’e gitti. Delagasyonda 
Genel Başkan Yaşar Aslankaya, DÇB Başkan Yardımcısı Cihan Candemir ve DÇB 
YK Üyeleri Doğan Özden, Ümit Duman’ın yanı sıra Kaffed DÇB Delegeleri Yıldız 
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Şekerci, Filiz Çelik, Lisan Alkış, Ci-
hat Ercan, Mehmet Yener, Adnan 
Özdemir, Muammer Koçer, Nihat 
Yılmaz, Servet Apiş, Vacit Kadıoğ-
lu, Muhlis Yeşilyurt yer aldı. Genel 
Kurula Bekir Sami Yavuz, Uğur Pi-
hava, Saniye Tokmak, Şahin Tok-
mak, Yusuf Vurdem, Vedat Me-
ker, Ertan Koyuncu, Recmi Bursa, 

Ümit Dinçer, İshak Görücü ise Gözlemci olarak katıldılar. Kaffed heyeti genel 
kurul öncesi ve sonrasında çeşitli temaslarda bulundular.

19 Eylül günü Nalçik’te yapılan genel Kurula katılan 73 delegeden 62 delegenin 
evet oyunu alan önceki başkan Sohurokue Hauti yeniden DÇB Başkanı oldu. 
Kaffed delegasyonundan Recami Bursa (Başkan Yardımcısı), Ümit Duman, Be-
kir Sami Yavuz, Vedat Meker ve Ümit Dinçer DÇB Yönetim Kuruluna seçildiler.  

Dünya Çerkes Günü Kutlandı
20 Eylül Dünya Çerkes Günü Nalçik’te kutlandı. DÇB Genel Kurulu için Nalçik’te 
bulunan Kaffed DÇB Delegasyonunun da yer aldığı kutlamalara Anavatan Cum-
huriyet ve Bölgelerindeki DÇB Üyesi Dernek temsilcileri ile Avrupa, Ürdün ve 
Suriye örgütlerinden temsilciler katıldı. Kutlamalarda resmi kurum görevlileri 
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş yer aldı.  

Anavatan Üniversitelerinde Eğitim Başladı
Anavatanda Rusya Federasyonu bursuyla üniversite eğitimi almak isteyen 
öğrenciler 28 Eylül 2015 tarihinde yola çıktılar. Gerekli şartları yerine getirerek 
anavatanda üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerimiz bu yıl 
Rusça hazırlık sınıfında okuyacaklar. Öğrencilerimizin isimleri ve okuyacakları 
üniversite ve bölümler aşağıdaki gibidir;

Jankat Yüksek: İnşaat (Lisans), Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi - Nalçik

Ömer Buğra Başar: Ekonomi (Lisans), Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi - 
Nalçik

Salih Akanda Özbek: Tıp (Lisans), Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi - Nalçik

İbrahim Esen Mandacı: Adıge Dili (Lisans), Adıgey Devlet Üniversitesi - Maykop

Ömer Atıcı: Endüstri Müh. Tasarım, Teknolojik Destek (Yüksek Lisans), Kabar-
dey Balkar Devlet Üniversitesi - Nalçik
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Çalışma Grupları
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Dünya Anadil Günü Etkinliği
Abhazya Çalışma Grubu tarafından organize edilen “21 Şubat Dünya Anadili 
Günü” etkinliği Adapazarı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Gecede bir ko-
nuşma yapan Genel Başkan Yaşar Aslankaya, dilimizi ve kültürümüzü kaybet-
mekte olduğumuzu belirterek bir dili yok olmaktan korumak yolunda yapılacak 
en önemli şeylerden birinin de o dilin konuşulması ve çocuklara öğretebilmesi 
için uygun koşulların yaratılması olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sevda Alankuş “Kimlik - Anadil İlişkisi” 
konulu söyleşisinde anadil gününün tarihi ve önemi konusu anlattı. Günümüz-
de Türkiye’de Abazacayı 10 bin, Abhazcayı 4 bin, Adıgecenin Batı lehçesini 70 
bin, Doğu lehçesini ise 202 bin kişinin konuştuğunu söyledi. Anadilimizi koru-
maya birey hakkı olarak bakılması gerektiğini ve bu konuda herkesin üzerine 
düşen görevi yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ünlü sunucu Ali İhsan 
Varol sahneye çıkarak Adıgece - Abazaca kelime oyununu sundu. Kelime oyu-
nun ardından sahne alan Gupse Seda Özdemir hem çeşitli dillerde hem de Adı-
gece ve Abacaza şarkılar söyledi.

Adıge Dili Günü Etkinliği
Adıgey Çalışma Grubu 16 Mart 2014 günü Balıkesir Karesi AVM Konferans Salo-
nunda “14 Mart Adıge Dili Günü” etkinliği düzenledi. Genel Başkan Yaşar Aslan-
kaya gecede bir konuşma yaptı. Değerli büyüğümüz Şamil Jane yönetimindeki 
konferans bölümüne Düzce Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hac’emız Mir, Doç. Şha-
laho Susana, Doç. Dole Ruzana, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Sinem 
Vatanartıran’ın yanı sıra Anadil Hocalarımızdan Emel Bezek, Cevdet Soycan, 
Ayşe Tufan ve Ömer Şahin katıldı. Gecede Dilara Adal, Betül Bilgin ve Tambi 
Djemok müzik ziyafeti verdiler.  

Abhazya Çalışma Grubu Toplantısı- 08.06.2015
Abhazya Çalışma Grubu üyeleri ve 
genel başkan ve bazı yönetim ku-
rulu üyelerimizin katılımıyla Düzce 
Sazköy’de toplandı. Yapılan toplan-
tıda Abhazya’daki son gelişmeler de-
ğerlendirildi. Yıl içinde yapılacak ça-
lışmalar takvime bağlandı ve çalışma 
programı belirlendi. 
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Adıgey Cumhuriyet Kutlamaları İçin Gezi 
Düzenlendi
Adıgey Çalışma Grubunun düzenlediği ve Nart Tur’un organizasyon hizmeti 
vereceği 5 Ekim Adıgey Cumhuriyet Kutlamaları gezi programının duyurusu 3 
Temmuz 2014 günü WEB sayfasından yapıldı.  Söz konusu geziye genel başkan 
ve bazı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok sayıda soydaşımız katıldı. Heyet 
kutlama resmi kutlama programına katılımın dışında bazı temaslarda bulundu. 

Abhazya Çalışma Grubu Toplantısı - 14.07.2014
Abhazya Çalışma Grubunun toplantısı Sakarya Kafkas Kültür Derneğinde ya-
pıldı. Yapılan toplantıda güncel konular değerlendirildi ve 28 Eylül 2014’de dü-
zenlenecek Ayaayra Şenlikleri için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verildi. 

Antalya Gençlik Kampı Düzenlendi 
Adıgey Çalışma Grubu tarafından orga-
nize edilen Geleneksel Antalya Gençlik 
Kampı, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Ak-
deniz Üniversitesi Merkez Kampüsü, 
Arapsuyu’nda başladı. Lise öğrencileri 
ve üniversitelerde eğitim gören genç-
leri bir araya getirerek tanışmalarını ve 
kalıcı arkadaşlıklar kurulmasını sağla-

mak üzere organize edilen kamp 7 Ağustos 2014 günü tamamlandı.

Abhazya Zafer Bayramı İçin Tur Düzenlendi
Abhazya Çalışma Grubu ve Nart Tur, Abhazya’nın 21. Kurtuluş Yıldönümü kut-
lamalarına katılım için bir gezi organizasyonu düzenledi. Gezinin duyurusu 11 
Eylül 2014 tarihinde WEB sayfasından yayınlandı. 

Abhazya Zafer Bayramı – Ayaayra Kutlandı
Kaffed ve Abhazya Çalışma Grubu ile Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Hendek der-
neklerimiz tarafından organize edilen “Abhazya Zafer Bayramı Ayaayra” 
28 Eylül 2014 tarihinde Sakarya’da kutlandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 
Akbalık’da organize edilen etkinlik, şiddetli yağış ve fırtına uyarıları nedeniyle 
etkinlikten bir gün öncesinde Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonu’na alındı. 
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Etkinliğe Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Hasan Ali Çelik ve Ali İhsan Yavuz, CHP 
Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, belediye başkanları, Abhazya Tam Yetkili Tür-
kiye Temsilcisi İnar Gitsba, Kaffed yönetim kurulu üyeleri, bölge dernek başkan 
ve yöneticileri katıldılar.

Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı’nın konuşması ile 15.30’da 
başlayan program, seyircilerin coşkulu katılımı ile 19.00’a kadar aralıksız sürdü. 
Etkinlikte Abhazya Tam Yetkili Türkiye Temsilcisi Sayın İnar Gitsba ile Kaffed 
Genel Başkan Yardımcısı Erol Taymaz birer konuşma yaptılar.

Kuban Ticaret Rehberi Basıldı
Adıgey Çalışma Grubunun katkılarıyla 
anavatan ile iş yapmayı düşünen işa-
damı-girişimcilere katkı sunmak üzere 
hazırlanan ve basımı yaptırılan Kuban 
Ticaret Rehberinin satışına, 3 Ekim 2014 
tarihi itibariyle başlandı. Rehberden 
elde edilecek tüm gelir Maykop’ta ta-
mamlanmak üzere olan Tıj İlkay Dönüş 
Yolu Misafirhanesi Projesine bağışlana-
caktır. 

Abhazya Çalışma Grubu Toplantısı - 19.10.2014
Abhazya Çalışma Grubu Genel Başkan Yaşar Aslankaya ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Erol Taymaz, Abhazya Cumhuriyeti Tam Yetkili Temsilcisi İnar Gitsba ve 
Yardımcısı Alyas Asabua’nın katılımıyla Sakarya Derneğinde toplandı. Toplantı-
da Abhazya-Diaspora ilişkileri, Rusya Federasyonu ve Abhazya arasında imzala-
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nacak olan İttifak ve Entegrasyon Anlaşması ve önümüzdeki süreçte yapılacak 
olan projeler hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu.

Anadilde Okuma Yazma Kursu 
Adıgey Çalışma Grubu tarafından orga-
nize edilen okuma yazma kursu, Cevdet 
Soycan’ın öğretmenliği, Nart Tur’un katkı-
ları ile 6-7 Aralık 2014 tarihinde Ankara Gazi 
Park Otelinde yapıldı. Anadilinde konuşabi-
len fakat okuma ve yazma bilmeyenler için 
düzenlenen kursta 35 kursiyere Adıgecenin 
Doğu ve Batı lehçelerinde okuma ve yazma 

eğitimi verildi. Aynı kurs Adana’da da düzenlendi.

Abhazya Çalışma Grubu Toplantısı - 9.2.2015
Abhazya Çalışma Grubu toplantısı Düzce, Sazköy’de yapıldı. Toplantıda Türkiye 
ve Abhazya’ya yönelik olarak önerilen projeler değerlendirildi ve gerekli karar-
lar alındı.

Abhazya Çalışma Grubu Toplantısı - 29.3.2015 
Abhazya Çalışma Grubu toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Erol Taymaz, yö-
netim kurulu üyeleri ve çalışma grubu üyeleri ile birlikte Sakarya Derneğinde 
yapıldı. Toplantıda anavatanla ilişkiler, güncel siyasi gelişmeler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. Ana gündem maddesi Dönüş konusunda projeler de-
ğerlendirildi ve karara bağlandı. 

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Ziyaret Edildi
Genel Başkanı Yaşar Aslan-
kaya ve Kabardey Balkar-
Karaçay Çerkes Çalışma 
Grubu Üyesi Vedat Meker 
25-26 Mayıs 2015 tarihle-
rinde görüşmeler yapmak 
üzere Karaçay Çerkes 
Cumhuriyeti’ne gitti. 25 
Mayıs günü Abaza Xase’de 
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yapılan toplantıya Adıge Xase Başkanı Çerkes Muhammed ve Üyeler Albert 
Ademoque, Ali Aslanov, Timur Ju, Abaza Xase Başkanı Muhadin Şinkao ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Alaşara yönetiminden Ramazan Mxtse ve Murat Muk ve 
Şarpnı’dan Rasul Uşa katıldı. Toplantıda Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya 
Kaffed faaliyetleri ve örgütsel yapısı hakkında bilgi verdi ve Kaffed ile Karaçay 
Çerkes örgütleri arasında kalıcı ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.  

Gençler Adıgey Gezisine Katıldı
Adıgey Cumhuriyeti Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı’nın Fede-
rasyonumuza ilettiği resmi 
davete istinaden dernekleri-
miz tarafından belirlenen 10 
genç, 2-9 Ekim 2015 tarihleri 
arasında düzenlenen geziye 
katıldı. Bakanlık tarafından 
hazırlanan program çerçe-
vesinde gezi ve etkinliklere 
katılan gençler Adıgey Cum-

huriyeti resmi kutlama programını da izlediler. 

Adıgey Çalışma Grubu tarafından hazırlıkları yapılarak geziye katılması sağla-
nan gençlerimizin isimleri; Meltem Atlay, Cenk Sungur, İslam Hakan Tanağrı, 
Büşra Tanağrı, Janset Demircan, Cihan Özkaya, Nezih Oral, Seyfi Dinçer Tokuç, 
İsmail Erbaş, Cemil Demirkan.  

Abazaca Dersleri Başladı
Sakarya’nın Hendek ilçesi 
Nüfren Beylice ilköğretim 
okulunun, ilki geçen yıl 
açılan Abazaca dil sınıfın-
da bu yıl da derslere baş-
landı. Seçmeli ders olarak 
Abazaca’yı tercih eden 13 
öğrencisiyle başlangıç ya-
pan Abazaca dil sınıfında, 
ilk ders bir devir töreni ile 
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başladı. Abhazya Çalışma Grubunun destekleriyle geçen yıl açılan sınıfın öğret-
menliğini çalışma grubu üyesi Ahocba İrfan Okuyucu işlerinin yoğunluğu nede-
niyle görevini Argun Yeliz Canbaz’a devretti. İlk ders günü nedeniyle yapılan 
törende Hendek Kafkas Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri, Beylice Muhtarı 
Ahba Erol, öğrenci velileri de hazır bulundu. Dernek yönetimi, Abazaca dilini se-
çen öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler ve yeni ders yılında başarılar dilediler.

Abhazya İlk Orta ve Lise Diplomalarının 
Türkiye’de Denkliği Sağlandı
Abhaz Çalışma Grubunun girişimleriyle MEB Talim Terbiye Kurulu ile yapılan 
görüşmeler sonucunda Abhazya’daki öğretim kurumlarından getirilen ilk, orta 
ve lise diploma örnekleri ve transkriptleri kurula sunulmuş, kurulun yaptığı in-
celeme sonucu söz konusu diplomaların Türkiye’de denkliğini kabul edilmiş ve 
bakanlığın resmi internet sayfasında yayınlamıştır.

Yayın tarihi itibariyle Abhazya’da ilk okulu bitirmiş bir öğrenci Türkiye’de orta 
okulda, orta okulu bitirmiş bir öğrenci lisede, liseyi bitirmiş bir öğrencide üni-
versitede eğitim alabilecektir.

Abhazya’ya Doğrudan Ulaşım İçin Dava Açıldı
Abhazya Çalışma Grubunun girişimleriyle Türkiye vatandaşı olan Abhaz ve di-
ğer Kuzey Kafkasyalıların Abhazya’ya doğrudan seyahat edebilmesinin sağlan-
ması için Danıştay’a dava açıldı. 

1995 yılından beri Abhazya’ya Türkiye’den doğrudan seferlerin yapılmıyor ol-
ması nedeniyle Abhazya’ya seyahat özgürlüğü önemli ölçüde kısıtlanmaktadır. 
Türkiye’den Abhazya’ya gidiş gelişlerde tek yol Rusya Federasyonunun tran-
sit olarak kullanılmasıdır. Bu durum gümrüklerde yaşanan sıkıntılar nedeniy-
le çileye dönüşmektedir. Özellikle karşılıklı evlilik yapmış aileler ile akrabaları 
Abhazya’da yaşayan kişiler için bu durum büyük sıkıntı yaratmakta, ailelerin 
bütünleşmesine ve buluşmasına engel olmaktadır. 

Kaffed konuyu soru önergeleri ile defalarca meclise taşımıştır. Başta başbakan-
lık olmak üzere dış işleri bakanlığı, ulaştırma bakanlığı gibi kurumlar nezdinde 
yapmış olduğu başvurular sonuçsuz kalmıştır. Sonuç alınamayan iç hukuk yol-
larını tamamlamak için Danıştaya dava açılmıştır. Alınacak sonuca göre davanın 
Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürülmesi 
planlanmaktadır.
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Çerkeska Giyen İnsanlar Film Gösterimi 
Yapıldı

Abhazya zaferinin 20. yılı anı-
sına hazırlanan Akuımjüıuaa 
(Çerkeska giyen insanlar) 
isimli filmin gösterimi Sohum, 
Hamburg ve Moskova’dan 
sonra 2 Mart 2014 tarihinde 
İstanbul’da da yapıldı. Türki-
ye gösterimi Kaffed Abhazya 
Çalışma Grubu ve İstanbul 
Kafkas Kültür Derneği tara-
fından organize edildi. Aku-
ımjüıuaa filmindeki çerkeska 

ve zamanın özelliklerini yansıtan kostümler giyen yedi karakter, Abhazya’nın 
destansı savaşındaki yedi kahramanı canlandırıyor. Türkiye’den Efkan Tsiba’nın 
hikayesinin de yer aldığı bu filmde günümüze kadar yüzlerce Abhaz kahraman-
lık destanından, savaşın kaderinden, ruhundan seçilerek dramatize edilmiş 
yedi hikayeyi fotoğraflardan yola çıkarak anlatılıyor. 

İlk Çağlardan Günümüze Abhazya Tarihi
Abhazya Çalışma Grubu ve Abhazya’nın Dostlarının katkılarıyla İlk Çağlardan 
Günümüze–Abhazya Tarihi isimli kitap yayınlandı. 

Yazarı: Dr. Stanislav Lakoba

Çeviri: Uğur Yağanoğlu

Türkçe Yayın Editörü: Sezai Babakuş

ÖNSÖZDEN

“Abhazya’nın tarihi inişli-çıkışlı, uzun ve zorlu bir yolculuktur. Bunda, kendi öz-
gün koşullarından ziyade yakın ve uzak çevre dinamikleri rol oynamıştır. Bu-
lunduğu çoğrafyanın geçiş güzergahı olması, çevresinde sürekli genişlemek 
isteyen uygarlıkların (toplumların, devletlerin, siyasal ve kültürel güç merkez-
lerinin) bulunması, Abhazya’nın ve Abhaz halkının kaderine büyük ölçüde hük-
metmiştir. Elbette Abhazya’nın da büyüyüp genişlediği ve çevresine hükmetti-
ği dönemler olmuştur. Nihayetinde bu, güç mücadeleleriyle, savaşlarla, yendi 
ve yenilgilerle, sürgünlerle örülü bir tarihtir”  
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Abhazya’nın önde gelen tarihçileri, 
arkeologları, etnografları, folklor 
uzmanları, dil bilimcileri, edebiyat 
araştırmacıları ve sanat tarihçileri 
tarafından yazılmış olan bu kitap, ilk 
çağlardan günümüze Abhazya’nın 
ve Abhazların tarihini, çevre coğraf-
yadaki halklarla ve siyasal-kültürel 
merkezlerle karşılıklı ilişkilerini de 
kapsayan çokyönlü bir bütünsellik 
içinde anlatmaktadır. Kitap, 150 yıl-
dır anavatanından uzak ve tarihin-
den kopuk olarak diyasporada ya-
şayan bizlere “ana kaynağı yeniden 
keşfetmek” üzere çok değerli bilgi-
ler sunmaktadır. Bize, tarihimizin 21 
Mayıs 1864’le simgelenen sürgün 
sonrasından ibaret “küçük bir su 
birikintisi” olmadığını, binyıllarca 
derinliğe ve genişliğe sahip “büyük 

bir denizin” bileşeni olduğumuzu hatırlatıyor.”

Editörler: Dr.Stanislav Lakoba (Başeditör), Prof.Dr.Yuri Voronov, Prof.
Dr.Bacgur Sagaria, Dr.Temur Açugba, Dr.Oleg Bgajba, Dr.Vitali Butba, Ruslan 
Gojba, Roza Şamba

Katkı Verenler: Dr.Yuri Ançabadze, Dr.Sergey Şamba

Yazarlar (alfabetik): Prof.Dr.Aleksey Argun, Anzor Agumaa, Prof.Dr.Bacgur 
Sagaria, Boça Acincal, Dr.Dimitri Gulya, Dr.Elena Maliya, Prof.Dr.Georgi Dzid-
zariya, Prof.Dr.Lidya Çkadua, Dr.Lili Akaba, Dr.Meri Haşba, Dr.Muşni Lasurya, 
Dr.Oleg Bgajba, Dr.Rezo Katsiya, Ruslan Gojba, Dr.Sergey Zuhba, Dr.Sima 
Dbar, Dr.Stanislav Lakoba, Dr.Şota Salakaya, Dr.Temur Açugba, Dr.Vitali Butba, 
Dr.Viyaçeslav Çirikba, Prof.Dr.Vladislav Ardzinba, Dr.Yuri Argun, Prof.Dr.Yuri 
Voronov

Rusçadan Çeviren: Uğur Yağanoğlu

Türkçe Yayın Editörü: Sezai Babakuş, Kapak tasarımı: Natho Zeki Yıldırım

Kitabın temin edilebileceği yerler:

Kaffed Genel Merkez: 0 312 222 8589

İstanbul, CSA - Handan Demiröz: 0 216 332 4444 

Sakarya’da Kafkas Kültür Derneği, Ali Can: 0 264 277 5899
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Kafkas Atlantisi Kitabı Yayınlandı
Abhazya Çalışma Grubu ve Abhazya’nın 
Dostlarının katkılarıyla Kafkas Atlantisi kita-
bı yayınlandı.

Arka kapak tanıtım bölümünden: “İnsanlık 
tarihinin en uzun ve en yıkıcı savaşlarından 
biri Kafkasya’da yaşandı. 1700’lerin başın-
dan itibaren Rusya İmparatorluğu’nun kıs-
mi askeri harekatlarıyla başlayan, 1800’ler 
boyunca tüm Kafkasya’yı içine alacak 
bir ateşe dönüşen ve nihayet Rusya’nın 
Kafkasya’ı hakimiyeti altına almasıyla so-
nuçlanan bu savaşın en trajik boyutu, savaş 
boyunca ve ağırlıklı olarak savaştan sonra 
Kafkas halklarının (özellikle de Adige, Ab-
haz/Abaza ve Ubıhların) yurtlarından sür-
gün edilişidir.

Yazar Yakov Gordin’e göre, bu savaş ve kit-
lesel sürgün Kafkasya’yı büyük bir felakete sürükledi. Bunu, ünlü etnograf İvan 
N. Klingen’den alıntıyla , şöyle anlatıyor: “Çerkesleri ülkeden çıkararak, mede-
niyet önünde üzerimize, yitirilen güçlerin ve mahvolan bir kültürün ahlaki bor-
cunu almış olduk. 3.000 yıl süresince biriken bu kültür, artık yerlinin deneyimli 
ve güçlü eliyle desteklenmediği için, doğanın devasa yaratıcı gücünün baskısı 
altında, 30 yılda mahvoldu… Burada ateş ve kılıç bir işe yaramaz, ve temelsiz 
projeler derde deva olmaz, çünkü eski gelenekler ebediyen öldü ve eski kültür 
neredeyse iz bırakmadan kayboldu.”…

Bu kitap, Kafkasya’nın, ‘muazzam bir tufanla yokolan’ mitolojik Atlantis gibi, 
büyük bir askeri-siyasi felaket sonucunda kayboluşunu anlatıyor…”
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Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve şiddetli çatışmaların ilk emarelerinin alındı-
ğı günden itibaren Federasyonumuz konu ile yakından ilgilenmeye başlamış, 
tabanını ve kamuoyunu gelişmeler hakkında eş zamanlı bilgilendirmiştir. Bu 
süreçte TBMM Dış İlişkiler Komisyonu, TC Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyo-
nu Büyükelçiliği, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletlerin ilgili birimleri gibi konuya doğrudan ya da dolaylı müdahil 
olabilecek her kurum ve kişi ile defalarca görüşülmüş, DÇB ile koordinasyon 
halinde, başta Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ol-
mak üzere ilgili tüm kesimlere mektuplar gönderilmiş, Suriye’deki Çerkeslerin 
can ve mal güvenliğinin sağlanması amacına yönelik eldeki imkanlar dahilinde 
her türlü girişim yapılmıştır. Giderek artan şiddetin baş göstermesi ile birlikte, 
Suriye’de yaşayan Çerkeslerin Suriye’yi terk etmek zorunda kalacakları düşünü-
lerek bir kriz masası oluşturulmuş, adeta bir seferberlik ilan edilmiştir.  Bölge 
derneklerimizin ve kriz masamızın çalışmaları ile Türkiye’ye gelen ya da Türkiye 
üzerinden anavatanımız Kafkasya’ya dönmeye çalışan, bir şekilde haberdar ol-
duğumuz her bir kardeşimize ulaşılmış, imkanlar dahilinde ihtiyaçları karşılan-
mıştır. Benzer çalışmalar Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde ve Ürdün, Lübnan 
gibi Suriye’ye yakın diğer ülkelerde de, oralardaki kardeşlerimiz tarafından da 
sürdürülmektedir.  

Suriye’deki savaş ve şiddet ortamı nedeniyle Türkiye’ye gelen aileler, Suriye Kriz 
Masası ve bölge koordinatörleri aracılığı ile bölgelerimize ve Çerkes köylerine 
yerleştirilmiştir. Bölgedeki derneklerimiz ve hemşerilerimiz aracılığı ile barınma 
ve gıda gibi yaşamsal ihtiyaçları temin edilmiş, yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
gerekli destek sağlanmaya çalışılmıştır. Büyük bir gayret ve ölçülmesi mümkün 
olmayan bir bütçe ile halen gerekli destek çalışmaları devam etmektedir. 

Aşağıda, Kriz Masasının çalışmalarından ve duyurularımızdan bazılarını bilgile-
rinize sunuyoruz. 

Suriye - KAFFED Suriye Kriz Masası Bilgilendirmesi

Mehmetbey Köyü

Suriye’den dün gelecekleri duyurulan 8 kişilik aile 16.10.2012 tarihinde saat 
14.00 itibarı ile Kargamış sınır kapısından karşılanarak Gaziantep Kuzey Kafkas 
Derneğimizde misafir edilmiştir.

Soydaşlarımızın Gaziantep derneğimizde dinlenme ve ihtiyaçları karşılandık-
tan sonra Federasyonumuzun kiralamış olduğu araçlar ile Göksun Mehmetbey 
köyüne gitmek üzere, Göksun Çerkes Kültür Derneğimiz yönetim kurulu üyesi 
Ersin Yolcu refakatinde saat:18.00’de Göksun’a yola çıkmışlardır.

Konu ile ilgili Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanımız Bedri Tokuç ve Meh-

Suriyeli Soydaşlarımız...
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Suriyeli Bir Aile Daha Anavatan Yolunda
Suriye’den geldikten sonra bir süre Kahramanmaraş Anzurey köyünde ikamet 
eden dört kişilik Sijaje ailesi, vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriye 
Kriz Masası üyesi Erdoğan Yaşar tarafından 27 Kasım 2013 günü İstanbul’dan 
Nalçik’e yolcu edildi.

Suriyeli Soydaşımız Anavatan Yolunda
Suriye’den gelerek, Nizip kampında misafir olarak kalan soydaşımız İskhak 
Adham, 24 Aralık 2013 tarihinde Nalçik’e yolcu edildi. Anavatana dönmek is-
teğiyle Türkiye’ye gelen soydaşımızın Gaziantep Dernek Başkanımız Hakan 
Aydemir’in refakatinde, Suriye Kriz Masamızca yol masrafları karşılanmış, bir 
gece Gaziantep’te misafir edildikten sonra İstanbul’a, buradan da Nalçik’e yol-
cu edilmiştir. 

Suriye Kriz Masası 

Yardıma muhtaç soydaşlarımıza, karınca ka-
rarınca bir merhem, bir çare olabilmek için... 
Sen de elini uzat...

Bildiğiniz gibi Suriye Arap Cumhu-
riyetinde 15 Mart 2011 tarihinde 
başlayıp Nisan2011’de ülke çapına 
yayılan iç savaş binlerce insanın 
hayatına mal olmuştur. Birleş-
miş Milletler verilerine göre Eylül 
2013 tarihi itibari ile çatışmalarda 
120 bin kişi ölmüş, 3,5 milyon kişi 
Suriye’yi terk etmiş ve yaklaşık 
4 milyon kişide ülke içinde yer-
lerinden edilmiştir. Doğal olarak 
savaşın acımasız yüzü ile bizim 
soydaşlarımızda bir kez daha kar-
şılaşmışlardır. Çerkes yerleşimle-
ri bombalanmış, pek çok Çerkes 
hayatını kaybetmiş, yüzlercesi ya-
ralanmış, binlercesi ailelerini, ak-
rabalarını, dostlarını artlarında bı-
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rakarak belirsizlikler içinde evlerini, köylerini terk ederek, bir kısmı Anavatana 
diğerleri Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmış-
tır.

Suriye Çerkeslerinin yaşama hakkının güvence altına alınması için Kafkas Der-
nekleri Federasyonumuz çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Bi-
lindiği üzere kardeşlerimize yardım çalışmalarının koordineli bir şekilde yürü-
tülmesi için “Kaffed Suriye Kriz Komitesi” oluşturmuş, Komitemiz bir yandan 
Türkiye’ye gelen Suriye Çerkeslerini güvenli yerlere yerleştirerek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmuş, bir yandan anayurda dönüş yapmak isteyen 
kardeşlerimize destek vermiştir.

Bu doğrultuda Kaffed Suriye Kriz Masamız tarafından başlatılan yardım kam-
panyası da tüm Türkiye’de devam etmektedir. Kış şartlarının ağırlaşmış olması, 
ihtiyaçların fazlalaşmış olması da göz önüne alınarak kardeşlerimize yardım eli 
uzatmak için yardım kampanyası için açılan banka hesaplarına yardım göndere-
bileceğiniz gibi, SMS mesajı ile de bu kampanyaya 10 TL katkıda bulunabilirsiniz.

Kaffed Suriye Kriz Masası, çalışmalarında şeffaflık gereği yardım kampanyası 
kapsamında gerçekleşen tüm bağışlar ve tüm harcamaları web sitemiz aracılı-
ğıyla kamuoyuna duyurulmaya devam edecektir.

www.kaffed.org internet sayfamızdan, Kaffed Suriye Kriz Masası’nın gerçek-
leştirdiği faaliyetler, yardım kampanyası ve hesap numaraları, derneklerimizin 
bu konuya destek için yaptıkları faaliyetler, etkinlikler, yardımlar konusunda 
tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yardıma muhtaç soydaşlarımıza, karınca kararınca miktar gözetmeksizin, her-
kesin yapacağı yardımlarla bir merhem, bir çare olabilmek için tüm üye ve hem-
şerilerimizin katkısını bekliyoruz.

Yardım kampanyası için aşağıdaki hesap numaralarından bağış yapabileceğiniz 
gibi tüm operatörlerden 1864 İSİM SOYİSİM yazıp 7979 a SMS göndererek de 
kampanya’ya 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Mesaj gönderdiğinizde telefonunuza onay için bir SMS gelecek. Bu SMS’e de 
EVET yazarak cevapladığınızda 10 TL bağış yapmış olacaksınız. Daha fazla bağış 
yapmak için işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.

Saygılarımla,

Yaşar Aslankaya

Genel Başkan
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Suriyelilere Destek Kampanyası – 4.2.2014
Kaffed Suriye Kriz Masamız tarafından başlatılan yardım kampanyası tüm 
Türkiye’de devam etmektedir. Kış şartlarının ağırlaşmış olması, ihtiyaçların faz-
lalaşmış olması da göz önüne alınarak kardeşlerimize yardım eli uzatmak için 
yardım kampanyası için açılan banka hesaplarına yardım gönderebileceğiniz 
gibi, SMS mesajı ile de bu kampanyaya 10 TL katkıda bulunabilirsiniz.

Kaffed Suriye Kriz Masası, çalışmalarında şeffaflık gereği yardım kampanyası 
kapsamında gerçekleşen tüm bağışlar ve tüm harcamaları web sitemiz aracılı-
ğıyla kamuoyuna duyurulmaya devam edecektir.

www.kaffed.org internet sayfamızdan, Kaffed Suriye Kriz Masası’nın gerçek-
leştirdiği faaliyetler, yardım kampanyası ve hesap numaraları, derneklerimizin 
bu konuya destek için yaptıkları faaliyetler, etkinlikler, yardımlar konusunda 
tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yardıma muhtaç soydaşlarımıza, karınca kararınca miktar gözetmeksizin, her-
kesin yapacağı yardımlarla bir merhem, bir çare olabilmek için tüm üye ve hem-
şerilerimizin katkısını bekliyoruz.

Yardım kampanyası için aşağıdaki hesap numaralarından bağış yapabileceğiniz 
gibi tüm operatörlerden 1864 İSİM SOYİSİM yazıp 7979 a SMS göndererek de 
kampanya’ya 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Mesaj gönderdiğinizde telefonu-
nuza onay için bir SMS gelecek. Bu SMS’e de EVET yazarak cevapladığınızda 10 
TL bağış yapmış olacaksınız. Daha fazla bağış yapmak için işlemi tekrarlamanız 
gerekmektedir.

Saygılarımla,
Yaşar Aslankaya
 Genel Başkan 

Suriye Kriz Masası Duyurusu – 21.2.2014
Sınırın Suriye tarafında kalan kısmı radikal dinci gurupların kontrolündedir. Bu 
nedenle Türkiye’ye gelmekten başka çaresi kalmayan insanlar bu gurupları 
geçebilmek içinde büyük zorluklar yaşıyorlar. Bundan 10 gün kadar önce yine 
üç gencimiz zorlukları aşarak sınıra gelmiş sınır koruma askerleri tarafından 
dipçikle darp edilmiş nihayetinde zorda olsa kriz komitemize ulaştırılmışlardır. 
G.Antep Nizip’te olan yakınlarına Gaziantep başkanımızın nezaretinde ulaştırıl-
mışlardır. Yine üç gün önce iki gencimiz tehlike bölgesinden bir şekilde geçerek 
Reyhanlıya ulaşabilmiş, bir gencimiz Eskişehir Ağlarca köyüne diğer gencimiz 
de Bozüyük’teki akrabalarının yanına gönderilmişlerdir. 
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Suriye’de Şartlar daha da ağırlaşmakta... İnsanlar can derdinin yanı sıra yokluk-
la da mücadele etmeye başladılar. Gün geçmiyor ki Suriyeli kardeşlerimizden 
bu manada gelen telefon ve mesajlar alınmasın. Durum çok vahimdir. Daha çok 
çaba sarf etmemiz, gerek bağışlarla, gerek ev eşya temini ve gerekse duyuru-
larla halkımızı daha da bilgilendirmeli, duyarlılığı arttırmalıyız. 

Lütfen az çok demeden desteğinizi esirgemeyin... Yardım kampanyasına siz de 
katılın...

Saygılarımızla,

SURİYE KRİZ MASASI

Suriyelilerle Dayanışma Gecesi Düzenlendi

28 Mart 2014 tarihinde Tokat Kültür Merkezi’nde Suriyeli Çerkesler yararına dü-
zenlenen etkinliğe Erbaa, Çorum, Samsun ve Tokat derneklerimizin gençleri de 
destek verdiler.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe Yönetim Kurulu üyelerimiz Ertan 
Koyuncu ve Mustafa Aziz Özbek’in yanı sıra, Samsun Dernek Başkanı Sedat Uy-
gun ve çevre illerden birçok misafir katıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Koyuncu, Tokat Çerkes Derneği Başkanı Handan 
Yeşilyurt ve Samsun Gençlik Komisyonu Başkanı Mesut Güneş’in sırasıyla yap-
tıkları açılış konuşmaları ile başlayan gecede sahne alan Çorum Kafkas Kültür 
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Derneği Dans Ekibi “Hatti” ve Samsun Çerkes Derneği Dans Ekibi “Şible” dans-
larıyla büyük beğeni topladılar.

Ardından Betül Bilgin, Engin Metin, Slonatı Oset, Taha Yebjin ve Tamer Acar’ın 
oluşturduğu Müzik ekibi ile Tokat-Turhal-Erbaa’nın genç Çerkes Müzisyenle-
rinin oluşturduğu Timaf Müzik Grubu sahne aldılar. İlgi ve beğeni ile izlenip, 
dinlenen dans ve müziklerin peşisıra geniş bir katılımla gerçekleştirilen coşkulu 
“ceug” ile etkinlik sona erdi.  

Fitre ve Zekâtlar Suriyeli Kardeşlerimize 
Türkiye’de geçici olarak ikamet etmek zorunda kalan Suriyeli hemşerilerimiz 
için 11 Temmuz 2014 ve 26 Haziran 2015 tarihlerinde fitre ve zekât yardımı kam-
panyası başlatıldı. Söz konusu kampanyalarda toplanan paralar derneklerimiz 
aracılığıyla Suriyeli soydaşlarımıza ulaştırıldı. Her iki kampanyanın duyurusu 
aşağıdaki gibidir; 

“Suriye’deki kanlı savaşın ardından  Türkiye’ye gelen ve kriz masamız tara-
fından çeşitli illere yerleştirilen kardeşlerimizin ihtiyaçları her geçen gün kat-
lanarak artmaktadır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle de 
Federasyonumuz tarafından Türkiye’de ikamet eden yardıma muhtaç Suriyeli 
hemşerilerimize fitre, zekât ve maddi yardımlar toplanacaktır.

Zor durumdaki kardeşlerimize yardım için fitre ve zekâtlarınızı yardım kampan-
yası için açılmış olan banka hesaplarına yatırabilir veya Federasyonumuza el-
den teslim edebilirsiniz.  

Toplanan rakamın teslim edileceği kişilerin yaşadıkları yer, isimleri ve verilen 
tutarı gösteren liste Federasyonumuzda olacak olup, yardım eden ve listeyi 
görmek isteyenlere talep ettikleri anda gösterilmek üzere muhafaza edilecek 
bunun dışında isim listesi paylaşılmayacaktır. 

Yaptığı yardımlar ile kardeşlerinin yanında olduğunu göstereceklerin Allah ni-
yetlerini kabul etsin.

Dinimiz kurallarına göre fitre paralarının bayramdan önce ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması gerekmektedir. Dağıtım titizlikle yürütülecektir.

Saygılarımızla,

İki Suriyeli Soydaşımız Anavatan Yolunda
Suriye’den gelip Mersin derneğimizce misafir edilen ailenin davetiyesi gel-
dikten sonra Suriye Kriz Komitesi üyemiz Sayın Erdoğan Yaşar tarafından 
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vize işlemleri tamamlanarak 
14.10.2014 tarihinde saat 22.45 
de Sabiha Gökçen Havalimanın-
dan Krasnodar’a uğurlanmıştır. 
Ailemize yeni kuracağı hayatın-
da başarılar diler, Mersin Kafkas 
Kültür Derneği yöneticilerine 
ve Kriz Komitesi Üyemiz Sayın 
Erdoğan Yaşar’a emekleri için 
teşekkür ederiz.

Suriye Kriz Masası

Suriyeli İki Aile Anavatan Yolunda 
İki aydır Antalya Çerkes Derneği-
mizin yoğun emekleri Suriye’deki 
savaş sebebiyle Antalya’ya gelmiş 
toplam 10 kişilik Liğuaşe ve Tohk 
ailelerinin pasaport ve vize işlem-
leri tamamlanarak 20 Ekim 2014 
tarihinde Antalya Çerkes Derneği 
Başkanı Haydar Timurlenk tara-
fından Adigey Cumhuriyetimize 
uğurlanmıştır. Ailenin vize ve uçak 
biletleri Kaffed Suriye Kriz Masası 
bütçesinden karşılanmıştır. 

Suriyeli Kardeşlerimize Kurban Bağışı
Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlarını Suriyeli kardeşlerimize bağışlamak is-
teyenler için 13 Ağustos 2015 tarihinde bir kampanya düzenlendi. Söz konusu 
kampanya 13 kişi bağış yaptı. Yapılan bağışlara istinaden Gaziantep Dernek Baş-
kanımız Hakan Aydemir tarafından Nizip kampı, Göksun ve Reyhanlıda kurban 
kesimi organize edildi ve kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



- 174 -



- 175- 

Yayınlarımız
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Web Sayfamız 

Yeni adı ve beğeneceğinizi umduğumuz tasarımı ile hizmetinize sunduğumuz 
sitemize www.kaffed.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

2004 yılından beri kesintisiz hizmet veren sitemiz yeni hali ile çok daha 
kullanışlı ve pratik. 

Sitemizde camiamızı ilgilendiren tüm konularda güncel haber, duyuru, etkinlik 
ve olaylar anında yer almaktadır. 

Görüş, öneri ve destekleriniz için 0 312 222 85 89 nolu telefonu arayabilir veya 
info@kaffed.org adresine yazabilirsiniz
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Nart Dergisi

Kafkas Dernekleri Federasyonu-
nun iki ayda bir yayınlanan dü-
şün ve kültür dergisidir. En uzun 
soluklu süreli yayınlarımızdan 
biri olma özelliği taşır. Tamamı 
renkli 64 Sayfadan oluşan dergi-
miz yurtiçi ve yurt dışında abone 
usulü ve derneklerimiz aracılığı 
ile okuyucusuna ulaştırılır. 

Ayrıntılı bilgi ve abonelik için:  
0 312 222 85 89  
nartdergisi@kaffed.org  
www.kaffed.org

2014 Kış Olimpiyatlarının Soçi’de 
düzenlenmesi nedeniyle, Fede-
rasyonumuz tarafından kamu-
oyunu bilgilendirmek amacıyla 
hazırlanan broşür, Olimpiyatın 
yapılacagı yerle ilgili tarihi bilgi-
lere yer verirken, neden Olimpi-
yatın Soçi’de yapılmasına karşı 
olduğumuz konusuna gerekçe-
leri ile ışık tutuyor. 

“Sochi 1864-2014” Broşürü
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Büyük Çerkes Sürgünü’nün yıldönü-
münde bilgilendirme amaçlı basılan 
broşürler ekteki başlıkları içeriyor: 
21 Mayıs: Unutturulmak İstenen Bir 
Tarih, Kafkasya, Kafkas Halkları ve 
Dilleri, Antik Çağlardan Günümüze 
Kısa Tarihçe, Rus-Kafkas Savaşları: 
1763-1864, 21 Mayıs: Soykırım ve 
Sürgün, Sürgün Edilen Nüfus Kaç 
Kişiydi?, Büyük Devletlerin Rolü, 
Soykırım ve Sürgünün Sonuçları, 
Diaspora, Örgütlenme, Çerkesler 
Ne İstiyor?

“21 Mayıs ve Çerkesler” Broşürü

Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 
150. yılında “21 Mayıs 1864-2014” 
Buroşürü hazırlanıp basıldı. İngiliz-
ce ve Türkçe olmak üzere iki dilde 
basılan broşür Soykırım nedir, 21 
Mayıs: Unutturulmak İstenen Bir 
Tarih, Çerkesler ve Kafkasya, Rus-
Kafkas Savaşları: 1763-1864, 21 Ma-
yıs: Soykırım ve Sürgün, Sürgün 
Edilen Nüfus Kaç Kişiydi?, Büyük 
Devletlerin Rolü, Sonuçlar, Kaffed 
ve Çerkes Soykırımı, Soykırımın Ta-
nınması, Çerkesler Ne İstiyor gibi 
başlıklar içeriyor.

“21 Mayıs 1864 -2014” 150. Yıl Broşürü
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Günümüzde kültürel çeşitliliğin önemi anlaşıl-
mış ve tüm dillerin konuşulmasına ilişkin bazı 
haklar tanınmaya başlanmıştır. Bunlardan biri 
olan seçmeli ders sistemi yasal olarak güvence 
altına alınmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılın-
da ortaokul 5. 6. ve 7. sınıfta okuyacak öğrenci-
lerimizin Adığece ve Abazaca seçmeli ders ala-
bilmeleri için bilgilendirme amaçlı bir kampanya 
başlatılmış, ayrıca velilere yardımcı olmak üzere 
gerekli bilgileri içeren broşür hazırlanmıştır.

Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nün 151. yılın-
da, 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Kefken-
Kocaeli’nde organize edilen anma programı 
için bir el ilanı basıldı.

Neden Babalı, Neden Karaağaç? sorularına 
açıklık getiren el ilanında ayrıca anma etkinli-
ğinin programı ve ulaşım bilgileri yer alıyor.

“Anadilimi Öğrenmek İstiyorum: Adığeceyi-
Abazacayı Seçiyorum” Broşürü

“Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma  
Etkinlikleri ” El İlanı
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“Çerkesler” Broşürü

Federasyonumuz tarafından İngilizce 
ve Türkçe olmak üzere içeriğinde Efsa-
ne, Kafkasya, Çerkesler, Tarih, Soykı-
rım ve Sürgün, Diaspora, Dil ve Kültür, 
Örgütlenme gibi başlıklara yer verilen 
“Çerkesler” broşürü hazırlanmış ve 
basılmıştır. 
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Üyelerimiz
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Adana Çerkes Kültür Derneği
Güzelyalı mahallesi 8158. Sokak Çukurova – ADANA 
TEL: 0 322 233 47 97         0 322 234 65 56    

Afşin Kafkas Kültür Derneği
Afşinbey Cad. Memikhan İşhanı NO:3 Kat:2 46500 Afşin – KAHRAMANMARAŞ
TEL: 0 344 511 45 90

Antalya Çerkes Derneği 
Üçgen Mah. 93. Sk. Saime Hanım Apt. No: 14/A ANTALYA    TEL: 0 242 248 95 61

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Esko işhanı K:1 No:A-11 AYDIN

Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği
Mahmutbey yolu Nil sok. No:15 Bahçelievler – İSTANBUL        TEL: 0 212 639 46 26

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği
Eski kuyumcular mahallesi Mekik sokak Temiz Apartmanı 34/A Merkez – BALIKESİR
TEL: 0 266 239 28 14

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Ortaokul Cad. No. 9/A Bandırma – BALIKESİR  TEL: 0 266 713 76 00
 
Biga Kafkas Kültür Derneği
İstiklal cad. Teceddüt sok. No:5 Biga – ÇANAKKALE   TEL: 0 286 316 58 50

Bilecik Kafkas Kültür Derneği
Cumhuriyet cad. Erdem Pasajı No:2 BİLECİK

Bolu Kafkas Derneği
Aktaş Mahallesi Öney sk. No: 6/3 BOLU  TEL: 0 374 212 1431

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Yenimahalle Okulaltı Sok. No:2 Şeyhşamil Parkı Karşısı Bozüyük – ESKİŞEHİR
TEL: 0 228 315 3093

Bursa Çerkes Kültür Derneği
Santral Garaj Mah. Bilginer Sk. No: 15 BURSA   TEL: 0 224 253 12 11

Çerkes Derneği (Ankara)
Şenyuva mah. Meriç sok. No:44 Beştepe – ANKARA   TEL: 0 312 222 8590

Çorum Kafkas Derneği
Yavruturna mh. Maliye1.sok:1/15 Davutoğlu İş Merkezi ÇORUM   TEL: 0 364 224 4353 

Düzce Adıge Kültür Derneği
İstanbul Cad. Seyfi Seyhan İşhanı K:4 DÜZCE 

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Şair Fuzuli Cad. Çınar Sok. No:8 ESKİŞEHİR   TEL: 0 222 231 9063

Gaziantep Kafkas Derneği
Bey Mahallesi Kemal Köker caddesi  Yeşil su parkı içerisi     TEL: 0 342 215 1599

Üyelerimiz
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Göksun Çerkes Kültür Derneği
Kayabaşı mah. Cumhuriyet cad. Göksun – KAHRAMANMARAŞ    TEL: 0 344 714 4212

Gönen Kafkas Kültür Derneği
Akçaali Mah. 15. Sok. No:2 Gönen – BALIKESİR   TEL: 0 266 762 5575

Hamamözü Çerkes Derneği
Arkutbey Mah. Zümrüt Sk. No:16  05720 Hamamözü – AMASYA  TEL: 0 358 787 6341  

İnegöl Çerkes Kültür Derneği
Orhaniye mh. Yenişehir cad. Çardak Çıkmazı 3-a İnegöl – BURSA TEL: 0224 711 7108

İskenderun Kafkas Derneği
Savaş Mah.Şehit Pamir Cad. Tarhan İşhanı Kat:5 No:13 İskenderun – HATAY
TEL: 0 326 613 1901

İstanbul Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Fevziçakmak Mah. İstanbul Cad. No:23 Kat:1 Esenler – İSTANBUL   TEL: 0 212 611 3149

İstanbul 1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği
Doğu Mah. Aydınlıyolu cad. Adalar Sk. No:6/ B Pendik – İSTANBUL  TEL: 0 216 491 8164

İstanbul Kafkas Kültür Derneği
Nuh Kuyusu Cad. No. 110/2 Bağlarbaşı – İSTANBUL   TEL: 0 216 651 0088

İzmir Çerkes Kültür Derneği
1485 Sokak No:24/A  Alsancak İZMİR    TEL : 0232 421 77 57

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği
Şadibey Mah.Haydar Aliyev Caddesi 9. Sokak No:1 KAHRAMANMARAŞ 
TEL: 0 344 235 2000

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Karaca Ahmet Mahallesi 143. Sokak No:21 Karacabey – BURSA

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği
Karlıköyü Alaçam – SAMSUN

Kayseri Kafkas Derneği
Sahabiye mah. Kanal cad. No:44/1 Kocasinan – KAYSERİ   TEL: 0352 222 6481

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği
Müftü Mh. Çetin Apatay Bulv. Erdoğanlar İşhanı K:1 Karadeniz Ereğli – ZONGULDAK
TEL: 0372 316 0816

Kiçir Adige Derneği
Kiçir köyü Simav – KÜTAHYA

Kocaeli Kafkas Derneği
Kemalpaşa mah. Ş.Bilgisu Cad. No 170 İ.İnanöz işhanı İzmit – KOCAELİ 
TEL: 0 262 324 3580

Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Alipaşa mahallesi Fuatpaşa cad. Levent apartmanı no:1/5 KÜTAHYA  TEL: 0274 224 2980
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Manisa Çerkes Kültür Derneği
Peker Mah. Dostluk Sok. No:16 MANİSA TEL: 0236 238 4884

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Çiftçiler cad. Selçuklu Mah. 9036 sok. No:3 Şamil Durağı MERSİN     TEL: 0 324 322 1111

Mustafa Kemal Paşa Çerkes Kültür Derneği
Barış mah. 76 Evler Ticaret Odası Arkası Mustafa Kemal Paşa – BURSA

Nazilli Kafkas Derneği
Altıntaş Mah. Türkocağı No: 30 Nazilli – AYDIN

Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase
Yenişehir Mah. Kale Sok. No:4 Reyhanlı – HATAY  TEL: 0 326 413 6474

Sakarya Kafkas Kültür Derneği
Çark cad. Cevatbey işhanı Kat:5 Adapazarı – SAKARYA    TEL: 0 264 277 5899

Samsun Çerkes Derneği
Hürriyet mah. Süleymaniye cad. Üçyol apartmanı No:43 Kat:4 SAMSUN 
TEL: 0 362 233 7040

Sinop Kafkas Derneğİ
Ada Mah. Kartal Cad. Kumru Sk. No:5-A SİNOP

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Sirer Cad. Sirer Pasajı K:4 No:8 SİVAS     TEL: 0 346 223 9751

Soma Kafkas Kültür Derneği
Tavşanlı cad. Fidan apt. No:11 / C Soma – MANİSA

Söke Kafkas Derneği
Konak mahallasi Cengiz sokak Yeni Özçağdaş sitesi no: 6 Söke – AYDIN

Sungurlu Kafkas Kültür Derneği
HDİ Sigorta Acentesi çorum caddesi Özel idare işhanı no:10  bosh bayisi Çorum caddesi 
77/1 Sungurlu – ÇORUM       TEL: 0 364 311 42 48

Susurluk Kafkas Derneği
Han Mh. Hacıbayram Sok. No: 1/E Susurluk – BALIKESİR

Şarkışla Kafkas Derneği
Yeni Sanayi Sitesi MF Servisi Şarkışla – SİVAS

Tokat Çerkes Derneği
Yeşilırmak mah. Sıtkı Ulaşoğlu cad. 4031.sk. Kafkas sitesi Nart apartmanı altı TOKAT

Turhal Kafkas Kültür Derneği
Celal Mah. Naci Özdemir Sok. No:14 Turhal – TOKAT     TEL: 0 356 275 5250

Uzunyayla Kültür Ve Dayanışma Derneği
Küçükköy Mah. Atatürk Bulvarı No:93/2 Talas – KAYSERİ   TEL: 0 352 437 1161 

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği
Cumhuriyet Mah. Kaylar Cad. No:2  55900 Vezirköprü – SAMSUN

Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği
Mimarsinan cad. no:4 Merkez – YALOVA


