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TÜRKİYE GAZETESİ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Gazetenizin 12 Nisan 2018 tarihli nüshasında ve aynı tarihli internet yayınında yer alan Fuat Uğur adlı köşe
yazarının yazısında (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/601691.aspx) Kafkas Dernekleri
Federasyonu (KAFFED) hakkında Basın Kanununa, basın meslek ilkelerine aykırı asılsız, temelsiz, gerçeğe aykırı ve
kurumumuzun saygınlığına doğrudan saldırı niteliğinde pek çok unsurun yer aldığını üzüntü ile müşahade ettik.
Mezkur yazı içerisinde yer alan gerçeğe aykırı ve çarpıtılmış bölümler sadece kurumumuzu değil başta etkinliğin
resmi evsahibi olan Cumhurbaşkanlığı Makamı ve yetkilileri olmak üzere pek çok kişi ve kurumu da töhmet altında
bırakabilecek haksız ve hukuksuz unsurlar taşıması itibari ile ayrıca sorunludur. Bu unsurlar ile ilgili yasal ve idari
gereğini yapacaklarına inanıyoruz.
Kafkas Dernekleri Federasyonu, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ile Osmanlı coğrafyasına gelen ve gerek Osmanlı
Döneminde gerek Cumhuriyetin kuruluş yıllarında gerekse bugüne kadar sorumluluğunu fazlası ile yerine getirmiş
bir halkın en köklü kuruluşudur. Türkiye genelinde 50 yerleşim yerinden bazıları 50 yılı aşkın geçmişleri ile 53
derneğin üye olduğu Federasyonumuz, tüzüğünde ve kamuoyuna ilan edilmiş ilkelerinde de belirtildiği üzere,
anayasa ve yasalara bağlı şekilde tüm siyasi ve ideolojik yaklaşımlardan bağımsız olarak kendi kimliği, kültürü ve
dili için çalışan bir kuruluştur. Sorunlarımız ile ilgilenen tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olmak yönündeki
kurumsal politikamız yıllardır hem toplumumuz hem de kamu kurumlarımız ve siyasi partiler tarafından
bilinmektedir. Günlük politikaya bulaşmamak, hiçbir partinin arka bahçesi veya düşmanı olmamak konusundaki
hassasiyetimiz toplumumuzun demokratik çoğulcu niteliğinin zorunlu bir gereği olduğu gibi, yazarın pek ayırdında
olmadığı Xabze’mizin ve demokratik toplumsal ve kurumsal yapımızın da da doğal sonucudur.
Yazıda bahsedilen CHP çalıştayı da bizim dışımızda tamamen parti yetkilileri tarafından düşünülmüş ve farklı
toplumsal kesimler ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelmek konusundaki parti çalışmaları kapsamında bir
seri toplantının bir ayağı olarak davet edildiğimiz bir etkinliktir. Bu daveti kapsamının dışına taşırarak gerçeğe
taban tabana zıt bir şekilde “KAFFED CHP ile bir Çerkes Çalıştayı düzenliyor” şeklinde Federasyonumuzun etkinliği
imiş gibi yazmak basın meslek ilkeleri ve hatta temel insani ahlaki ilkeler açısından ciddi anlamda sorunludur. CHP
ithamı ile yetinmeyen yazar tüm Federasyon Yönetimini ve Federasyonumuz üyesi (yazıda belirtildiği gibi “şubesi”
değil, daha yazar “Federasyon”un ne olduğunu bilmemekte, Federasyonun tüzel kişilik sahibi “üyesi” ile “şube”

kavramını ayırt edememektedir ne yazık ki) zan altında bırakacak şekilde “HDPli isimler olduğu” şeklinde itham
etmektedir. Federasyonumuzun ve üye derneklerimizin yönetimlerinde başta Akparti olmak üzere tüm siyasi
partilerde tecrübe sahibi olmuş saygın insanlarımız vardır. Fakat bu kişileri ve tüm kurumlarımızı bağlayan yazılı
tüzük ve ilkelerimiz ile Xabzemiz çerçevesinde hiç kimse kurumlarımızda parti politikası yapamaz. Bu konuda
uygulamalarımızla da desteklenen tutumumuz oldukça nettir. Aynı şekilde hiç kimse de siyasi görüşünden dolayı
dışlanamaz, kaldı ki böyle bir dışlayıcı yaklaşım insani olmadığı gibi Akparti Hükumetleri ile getirilen düzenlemeler
ve Anayasamız karşısında suç mahiyetindedir.
Gerek Federasyon düzeyinde gerek üye derneklerin yereldeki çalışmalarında Devlet ve Hükumet yetkilileri ile
sorunların çözümüne ilişkin karşılıklı saygı ve güvene dayalı diyalog ve işbirliklerimiz uzun yıllardır devam
etmektedir. Bu diyalog ve işbirlikleri ile önemli reformlara imza atılmış ve bir çok toplumsal sorunlarımıza
Hükumetimiz tarafından çözümler geliştirilmiştir. Federasyonumuz toplumumuzun temsilcisi olarak daha önce de
Cumhurbaşkanları ve Hükumet yetkilileri ile görüşmüştür. Halen de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde organize edilen
sivil toplum etkinliklerine toplumumuzu temsilen katılmaktadır.
Demokratik temsil niteliği olmayan kişisel bir girişim çerçevesinde başlayan ve ödül töreni mahiyetindeki bir
etkinliğin, yetkililer tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmesi ve kendilerinin talimatları ile konunun
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek bir “Çerkeslerle Buluşma” etkinliğine dönüştürülmesi talimatları
doğrultusunda, konu ile ilgili görevlendirilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki ve diğer yetkililer
Federasyonumuzu hazırlık toplantılarına davet etmiştir. O dönemde gerçekleşen Genel Kurulumuzu müteakip,
toplumumuzun sorunlarının ve taleplerinin en üst düzeyde gündeme getirileceği bir toplantıya dönüştürülmesi ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumumuza dönük mesajlarının böylesine önemli bir organizasyon ile iletilmesi
amacıyla tüm gücümüzle hazırlıklar konusunda katkı verdik. Programın akışı ile ilgili farklı yaklaşımlar konusunda
da Sayın Mehmet Özhaseki’nin liderliğinde çözümler geliştirildi ve programa nihai hali verilmiş oldu.
Basın Meslek İlkeleri uyarınca uymakla mükellef olduğu tarafların görüşünü almak zorunluluğunu kendisi de
maalesef ağacı kesen baltanın sapının da ağaç olması tezatındaki gibi bir Çerkes olan yazarın basit bir iki telefon
görüşmesi ile öğrenebileceği gerçeğe aykırı unsurlar ne yazık ki bu ilkelere uygun davranılmaması nedeni ile yazıda
yer bulmuştur.
Bu yazı, en basit tabiri ile “pişmiş aşa su katmak”tır, iyiniyetten, yapıcılıktan uzaktır, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde düzenlenecek toplum için son derece önemli böyle bir “Çerkes Buluşması” toplantısını kişisel bir
takım ilişkilere, beklentilere ve hesaplara kurban etmektir.
Türkiye Gazetesi gibi köklü bir basın kuruluşuna yakıştıramadığımız bu yazıya dair bu cevap ve düzeltme
metnimizin, Anayasamızın 32. Maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 5., 11., 13. ve 14. Maddeleri uyarınca
süresi içinde basılı gazete nüshasının aynı sayfasında ve sütununda yayınlanmasını, 5651 sayılı İnternet Ortamın-

da Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun uyarınca ilgili içeriğin yayından çıkartılmasını ve bir hafta süre ile aynı siteden bu cevap ve
düzeltme metnimizin yayınlanmasını, diğer yasal takip haklarımız saklı kalmak üzere, talep ediyoruz.
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