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Genel Başkanın Mesajı… 
Dünya Çerkes Birliği’ne ilişkin Raporu sunmadan evvel kısa bir hatırlatma yapmak isterim.  

18 Aralık 2016 tarihinde KAFFED Yönetim Kurulu, DÇB ile çözümsüzlüğe ulaşan ilişkilerini askıya 
alma kararı vermiş, 19 Kasım 2018 tarihinde yapılan DÇB XII. Kongresinde, iki kurum arasındaki 
iletişimi sağlamak üzere KAFFED’i temsilen, Ergün Yıldız seçilmişti (Kendilerini rahmetle anıyorum).  

07 Nisan 2019’da KAFFED Olağanüstü Genel Kurulu öncesi yapılan istişare toplantısında DÇB ile 
devam edip etmeme konusu tekrar tartışılmış, karar için yeterli çoğunluk sağlanamamıştı (eğilim 
yoklamasında, DÇB’den ayrılma yönünde bir irade oluşmamıştı). 

24 Kasım 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ise DÇB Delegeleri seçilmiş ve yeni 
yönetim, 06 Ocak 2020 tarihinde (bir gün öncesinde Başkanlar Kurulu’nun da görüşünü alarak) 
DÇB ile askıda olan ilişkilerini daha aktif bir sürece dönüştürme kararı vermişti.  

Ergün Bey’in 15 Kasım 2020 tarihinde istifa etmesi sonrası, KAFFED-DÇB ilişkileri kesintiye uğramış, 
yeni bir iletişim sağlanmasında izlenecek yol konusunda tartışmalar olmuştu. DÇB’nin, 4 YK üye 
ismi belirleyerek göndermemiz gerektiği konusundaki ısrarlarına rağmen, bazı YK üyeleri ve dernek 
başkanlarının “DÇB YK Üyelerinin isimle seçildikleri, sonradan başka bir üye ismi verilmesinin DÇB 
Tüzüğüne uygun olmadığı” yönündeki itirazlarına karşın, “DÇB ile aktif bir yönetim süreci için her 
türlü kurumsal karar alındığına ve DÇB Yönetimi de üye göndermemiz konusunda ısrarcı olduğuna 
göre gönderilmeli, aksi halde DÇB Kongresinde bizi kim temsil edecek, hakkımızı kim savunacak, 
neden gücümüzü kullanmayalım” görüşünde olanlar da vardı.  

DÇB Yönetiminden gelen ve ekinde Kongre kararı bulunan resmi yazıda; 2018 Kongresinde 
KAFFED’in 5 kişilik kontenjanının olduğu, bütün YK üyeleri gibi Babug Ergün Yıldız’ın da Kongrede 
isimle seçildiği, bu nedenle istifasıyla boşalan kontenjanın başkasına tahsis edilemeyeceği, ancak 
geri kalan 4 kişilik kontenjanın istendiğinde doldurulabileceği konusunda Kongrede kararı 
bildirilmiştir.  

Bu açıklama sonucunda 08 Aralık 2020 tarihinde toplanan KAFFED Yönetimi, DÇB YK Üyeliğine; 
Nesrin Alpan, Bekir Sami Yavuz, Atilla Mutlu Alkış ve Ferit Domaniç isimlerini bildirilmişti. Uzun 
zaman önce başlayan KAFFED-DÇB iletişimsizliği, bizim dönemimizden de yaklaşık bir yıllık zaman 
kaybına neden olmuştu. Bu zaman kaybının zarara dönüşmemesi için, Anavatanda DÇB dışındaki 
başka kurum, kuruluş ve kişilerle temaslarda bulunulmuş ve çeşitli projeler üzerinde 
görüşülmüştür. Bu konunun ayrıntıları 2019-2021 Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.   

Kurumların işlevlerini gereğince yerine getirebilmeleri, yapılarına uygun tüzükler oluşturmaları ve 
seçilen yönetimlerin bu tüzükleri “kurum anayasası” olarak kabul edip, çalışmalarını hukuk, güven 
ve disiplin temelinde yürütmeleriyle mümkün olacaktır.  

Bu çerçevede Tüzük konusu tekrar masaya yatırılmış, değiştirilmesi veya yeni dünya anlayışına 
uydurulabilmesi için neler yapılacağı üzerinde çalışılmış ve Tüzük Değişikliği için Kongrede, bir 
komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. Ayrıca Kongrede ilk defa Divan konusu ciddiye alınıp, 
usulünce oluşturulmuştur.  

Federasyonumuzun DÇB ile yaptığı faaliyetleri konu alan bu çalışmada, zaman aralığı (10 Aralık 
2020-28 Kasım 2021) ve konu itibariyle, DÇB XIII. Kongresi ile sınırlı tutulmuştur. İlerleyen 
zamanlarda da kayıtlama yoluyla tarihi arşivleme faaliyetlerine devam edilecektir. Saygılarımla.  

Yıldız Şekerci 
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I. BÖLÜM 

DÇB XIII. DÖNEM KONGRE SÜRECİ 
 

1.1 Kongre Öncesi KAFFED'in DÇB Tüzüğü 

Üzerindeki Çalışmaları  

1.1.1 Tüzüğün Çeviri Hatalarından Arındırılması  
Çalışmalarımızda karşılaştığımız sorunlardan ilki, başvuru rehberimiz olması gereken Dünya Çerkes 

Birliği (DÇB) Tüzüğünün daha anlaşılabilir bir çevirisine ulaşamıyor olmamızdı. Haziran 2021’de, 

DÇB’nin yürürlükte olan 2016 yılı Tüzüğü, mercek altına alınmış ve Yönetim Kurulu Üyemiz Saniye 

Boran’ın değerli katkılarıyla, mevcut Türkçe çeviri, Rusça, İngilizce ve Çerkesçe metinlerinden de 

yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir. (Bkz Ek1: DÇB 2016 Tüzüğü)   

DÇB’nin, yeni bir Tüzük hazırlığı içinde olduğu ve dileyen paydaşların bu konuya katkı 

verebilecekleri konusundaki çağrısı üzerine, Tüzük üzerindeki çalışmalar yoğunlaştırılmış ve verilen 

süre içerisinde yetiştirilmeye gayret edilmiştir.   

1.1.2 Tüzük İçeriğine İlişkin Sorunlar ve Değişiklik Önerileri  
Tüzük üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, öncelikli olarak değiştirilmesinde yarar olduğu 

düşünülen sekiz (8) konu tespit edilmiştir. 31.07.2021 tarihinde tamamlanan Tüzük değişikliği 

önerisi, 14.08.2021 tarihinde bir yazı eşliğinde DÇB’ye gönderilmiştir.  

Bu talepler, sadece KAFFED-DÇB YK Üyelerince oluşturulan talepler olup, Hağajey Beslan’nın 

gönderdiği Tüzük değişikliği taleplerini içermemektedir. Tabii ki bu talepler oluşturulurken, Rusya 

Federasyonu (RF) mevzuatı ve hukuki konulardaki bilgi ihtiyacımızda, Hağajey Beslan’ın 

danışmanlığına sık sık müracaat ettik ve bu anlamda kendisine teşekkür ederiz.   

Tüzük değişikliğine ilişkin taleplerin DÇB’ye gönderilmesindeki zaman kısıtlaması daha kapsamlı 

çalışmalar yapmamızı engellemiştir. Gönül isterdi ki Hağajey Beslan’ın Tüzük değişikliğine ilişkin 

çalışmalarına ilaveten, farklı kaynaklardan daha kapsamlı bir çalışma yapılabilsin ve DÇB’ye geniş 

katılımlı bir Tüzük kazandırılsın.  

Tüzük değişikliğine ilişkin ilk madde “Kongrede, usule uygun olarak Divan Kurulu 

oluşturulmalı, Divan Başkanlığınca düzenlenen ve imzalanan tutanaklar, alınan kararlar 

bütün üyelere gönderilmeli” şeklindeydi. KAFFED bu konudaki ısrarlarını yıllardır sürdürmekte 

olduğu halde DÇB Kongrelerinde gerçek anlamda “Divan” işlevi gören bir oluşumdan 

bahsedilemez.  

Bizim bakış açımıza göre bir Divan Kurulu oluşturmak ve usulünce çalıştırmak o kadar da zor bir 

şey değildir. Ancak Anavatanda, kültürel dokunun, xabze kurallarının oluşturduğu bir sosyal 

yaşam düzeni bulunmakta ve bunu değiştirmek o kadar da kolay olmamaktadır. Divan başkanlığı 

ve üyeliğinin, thamadelere mahsus bir “İtibari Statü” olarak algılanmasının doğru olmadığını, 
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konuya görevlerin ayrılığı, teknik yeterlikler, ihtiyaçlar ve özellikle kurumsallık açılarından 

bakılması gerektiğini anlatmaya gayret ettik ve etmeye de devam edilmelidir.   

Tüzük değişikliğine ilişkin diğer maddeler ve bu maddelere ilişkin 19.08.2021 tarihinde yapılan DÇB 

Yönetim Kurulu toplantısında DÇB Başkanın verdiği cevaplar ile DÇB’den gelen resmi yazıdaki 

cevaplar Ek 2’de verilmiştir. (Bkz Ek2: DÇB Tüzük Değişiklik Taleplerimiz)    

 

1.2 Kongre Öncesi, Son DÇB Yönetim Kurulu 

toplantısı  

DÇB Yönetim Kurulunca 27.07.2021 tarihinde yapılan son toplantıda, Kongreye ilişkin aşağıdaki 
konularda kararlar alınmıştır.  

1.2.1 Oluşturulan Komisyonlar ve Görev Dağılımı  
DÇB Kongresi çalışma grubu oluşturulmuş, görev dağılımı ve sekretarya tespiti yapılmıştır.  

* Mandat komisyonuna; Ramazan, Tole Anatol, Ruslan ve Yıldız Şekerci uygun görülmüş 
Komisyon Başkanının daha sonra Komisyon üyelerince belirlenmesine karar verilmiştir,  

* Sayım Komisyonuna; Mecit, Arfan, Zati, Yure; 

* Redaksiyon Komisyonuna; Muhammet, Bekir, İbrahim, Necdet, Aminat ve 

* Protokol (Sekretarya); Tabiş Murat, Zaline seçilmişlerdir. 

1.2.2 Kongre Tarihi, Yeri ve Katılımcılara İlişkin Konu  
27.07.2021 tarihinde yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısında (daha önce yapılan Sovyet 
toplantısı kararlarına uygun olarak) Üye Derneklerden, isimleri önerilecek olan delege ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin, samimiyetle çalışmayı isteyen, dernek faaliyetlerinde emek vermiş, tecrübeli ve 
Kongreye katılım sağlayabilecek kişilerden olması gerektiğini söyleyen Başkan, Kongre için 19-20 
Eylül 2021 tarihinin ve 300 kişilik kapasitesi ile Şogen Ali Tiyatro Salonunun uygun olduğunu 
belirtmiştir.  

Kongrede, üye derneklerin itibar ettikleri kişilerden oluşan 20-25 kişilik bir misafir grubunun 
Kongrede ağırlanmasının iyi olacağını (her derneğin 1-2 kişi getirebileceğini) açıklayan Başkan; 
misafir getirmek isteyenlerin, davetiyelerin hazırlanması ve diğer işlemlerin tamamlanabilmesi için 
en geç 05.08.2021 tarihine kadar bilgi vermeleri gerektiğini ifade etmiştir. Kongrede 72 delegenin 
oy kullanacağı, misafirler ile oy kullanacak delegasyon ve üyelere farklı bölümlerde oturma düzeni 
sağlanacağı bilgisi verilmiştir. (Organizasyonu Kültür Bakanı Muhaddin’in sağlayacağı 
kararlaştırılmıştır.) 
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1.3 DÇB XIII. Dönem Kongresi ve KAFFED 

Heyeti 

1.3.1 2021-2024 Döneminde KAFFED’i Temsil Edecek Üyeler 
2021-2024 döneminde KAFFED’i temsil edecek üyeler 09.08.2021 tarihinde, aşağıdaki gibi tespit 
edilmiş ve DÇB’ye gönderilmişti.  

 

DÇB YK Üyeleri (İspalkom Üyesi) 
Atilla Mutlu Alkış 
Bekir Sami Yavuz 
Bilge Eken 
Nesrin Alpan 
Şeneser Tokmak 

Denetleme Kurulu Üyesi 
Ferit Domaniç 

Onur Kurulu Üyesi 
Aslan Arı 
Mühittin Ünal 

 

Ancak ne yazık ki eski KAFFED Başkanımız Sayın Aslan Arı, Anavatana dönüş yaptıktan kısa bir süre 
sonra vefat etmiştir. DÇB Yönetim Kurulu üyesi olarak bildirilen Şeneser Tokmak’ın ismi, Yıldız 
Şekercinin KAFFED Genel Başkanlığına tekrar adaylığını koymak istememesi ve KAFFED Genel 
Kurulu sonrası, DÇB YK da görev alabilmesi için (Tüzük gereği) YK Üyesi olarak seçilme zorunluluğu 
nedeniyle (Kongre oylamaları sırasında gelişen ve hızlı karar vermemizi gerektiren bu ani durum 
karşısında) ortaya çıkan kontenjan sorununu aşmak için Yıldız Şekerci ismiyle değiştirilmek 
zorunda kalınmıştır. 

1.3.2 DÇB XIII. Dönem Kongresine Katılan Delegasyon 
Kongreye KAFFED’i temsilen Genel Başkan Yıldız Şekerci, aşağıda isimleri yazılı Delegasyonla 
katılmıştır.  

 
Adnan Özdemir 

Delege  Fethi Kanşat Delege 

Atilla Mutlu Alkış YK Üyesi  Lisan Alkış Delege 

Bekir Sami Yavuz YK Üyesi  Nesrin Alpan Delege-YK Üyesi 

Bilge Eken Delege-YK Üyesi  Servet Apiş Delege 

Cengiz Atalar Delege  Yunus Sevimli Delege 

Demir Kızılkaya Delege  Yusuf K. Taymaz Delege 

Erhan Savkaf  Delege  Yaşar Aşkın Konuk 

Ferit Domaniç YK Üyesi    

KAFFED Delegesi Vacit Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı davetiyle gitmiş olup, Delegasyon içerisinde yer 
almamıştır.  

14.09.2021 tarihinde Yıldız Şekerci, Bilge Eken ve Bekir Sami Yavuz’la birlikte İstanbul’dan 

Maykop’a geçerek, Anavatana dönüşünden bir süre sonra vefat eden KAFFED Eski Başkanı Aslan 

Arı’nın Ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştur. Maykop Üniversitesi yetkilileriyle Rusça Kurs 

Programı hakkında görüşmelerde bulunan heyet, bu görüşmeler sonucu KAFFED-Maykop 

Üniversitesi işbirliği ile planlanan interaktif kurs programı, 11 ve 19 Ekimde, iki ayrı grupta 

başlatılmış olup, 19 Aralık’a kadar devam edecektir.  
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Maykop’ta Adige Xase ziyareti ve diğer temaslarını tamamlayan heyet, 17.09.2021 tarihinde 

Nalçik’e geçerek, diğer delegelerle buluşmuştur. Yıldız Şekerci, DÇB Başkanı ve Cumhurbaşkanını 

ziyaret ettikten sonra, Atilla Mutlu Alkış ve Bilge Eken ile Üniversite ziyaretinde bulunmuşlardır.  

KAFFED Yönetimi de bütün diğer kurumlar gibi, Kovit-19 pandemisi nedeniyle son iki yıl fiziksel 

olarak bir araya gelememiş, gelişmeler sadece dijital ortamlardaki toplantılarda 

değerlendirilebilmişti. Bir araya gelme şansının yakalandığı bu Kongre günlerinde de ne yazık ki 

toplantı salonu olmayan, hatta lobisi olmayan bir otelde kalmanın dezavantajı yaşanmıştır.  

 

1.4 Kongre Öncesi Sovyet Toplantısı  

Geleneksel olarak, Kongreden bir gün önce yapılan Sovyet toplantısı, bu yıl da 18.09.2021akşamı 

DÇB Merkezinde gerçekleştirilmiş ve toplantıya Yıldız Şekerci, Nesrin Alpan, Bekir Sami Yavuz ve 

Atilla Mutlu Alkış katılmıştır. Sovyet toplantısı, ertesi gün yapılacak olan Kongrenin gündem 

maddeleri üzerinde bir ön çalışma, bir nevi Kongre provası olarak tanımlanabilir.  

Sovyet toplantısında ele alınan başlıklar şöyledir: 

* Divan oluşturulması 

* Tüzük değişikliği ile ilgili komisyon belirlenmesi 

* DÇB Yönetim Kurulu üye sayılarının düşürülmesi 

* Genel Başkan yardımcısı konusu 

* Kongrede çalışacak komisyonlarda görev alacakların belirlenmesi  

* DÇB’ye üye müracaatların değerlendirilmesi 

* Moskova temsilcisinin bilgilendirmesi 

* Başkan adayının takdim edilmesi 

* Mazeretlerinden dolayı kongreye katılamayan delegelerin vekaletle oy kullanma talepleri. 

* Kongredeki konuşma sürelerinin belirlenmesi. 

İki saatten fazla süren toplantının yaklaşık bir saatinde, DÇB Başkanının konuşmasında Kongrede 

kesinleştirilecek olan ancak o gün zaman kaybı yaşanmaması açısından ele alınan konulara yer 

verilmiştir. DÇB Yönetim Kurulu üye sayılarının tespiti üzerinde görüşmeler yapılmış, üyelerden 

temsil ettikleri derneklerin kontenjanlarının düşürülmesi konusunda destek istenmiştir.   

Bugüne kadar DÇB’nin çalışma yönteminde, Tüzüğünde RF Mevzuatına uygun olmayan hususların 

ve uyumsuzlukların olduğu konusunda (örneğin DÇB Yönetim Kurulu Üye sayısının fazla olduğu) 

bağlı olunan resmi kurum tarafından uyarıldıklarını ifade eden DÇB Başkanı, Mevzuata uymak için 

çalışma yapılacağını, gerekli olan Tüzük değişikliği için de çalışmaların en kısa zamanda 

başlatılacağını ifade etmiştir.  

DÇB Başkanının, bütün derneklerin üye sayılarının azaltılması gerektiğini, KAFFED’in üye sayısının 

da 2 ye düşürülmesi gerektiğini ifade etmesi üzerine söz alan Yıldız Şekerci, “DÇB Nalçik’te yerel 

bir dernek değildir, çok yönlü çalışmalar yapmak zorundadır ve bu çalışmaları yaparken 

diasporayı göz ardı etmemesi gerekir. Bu anlamda Diaspora ve Anavatan arasında köprü 

niteliğinde, hepimizin umut bağladığı önemli bir STK olarak çalışmalıdır. Özellikle 

dünyadaki tüm Çerkeslerin yarısından fazlasının yaşadığı Türkiye diasporası ile ilişkilerin 

daha hassasiyetle sürdürülmesi, geçmişte yaşanan sorunların tekrarlanmasını 

önleyecektir. Burada tespit edilecek olan üye sayılarının, daha şeffaf bir yönetim anlayışı 

için bir standarda bağlanması veya Tüzükte yer verilmesi gerekir.” dedi. 
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DÇB Başkanı, diğer derneklere haksızlık yapılmaması, bu anlamda herkesin fedakârlık yapması 

gerektiğini ifade edince, Bekir Sami Yavuz, Türkiye’deki Çerkes nüfusu ve KAFFED’e bağlı dernek 

sayısını dile getirerek temsil hakkımızın, diğer bütün derneklerden daha fazla olması gerektiğini 

savundu.  

Üye sayılarının nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda KAFFED Delegasyonu olarak yaptığımız 

çalışmalar, Atilla Mutlu Alkış tarafından “üye sayısının tespitinde, hem her bileşene yeterli üye 
sayısı oluşturacak hem de sistemle ters düşmeyecek bir çalışma ile kendi sistemimizi 
oluşturabiliriz. Böylece bu konu gündemimizden çıkmış olur” şeklinde açıklandı. 

Bekir Sami Yavuz “Şimdi bu işin en çok sıkıntısını Yıldız Başkan çekecek. Çünkü istişare 
ederek oluşturduğu 5 kişilik üye ismini, günler evvel sizlere bildirdi. Şimdi burada siz ikiye 
düşürüyorsunuz. Geri döndüğünde ne demesini bekliyorsunuz? Madem öyleydi, neden 
daha önceden bunu söylemediniz? İkincisi, Tüzükte yer alan toplam üye sayısı 25 rakamını 
düşürmek zorunda mıyız? Üye sayımızı düşüreceğimize, Tüzükteki rakamı yükseltsek 
olmuyor mu?” şeklindeki sorusuna DÇB Başkanı, “Kongre kararıdır geçerli olan” diye cevap 

vermesi sonucu, Bekir Bey “o halde yarın Kongrede artırmayı önerelim, niye şimdi bizim üye 
sayısını düşüreceğiz” şeklinde savundu.  

Sonuç itibariyle KAFFED’in üye sayısının düşürülmesi yönündeki tekliften vaz geçildi ve bu sayı 
kadar diğer derneklerin üye sayılarında indirim yapıldı.    

Bu girişim KAFFED Delegasyonunca, seçime birden fazla adayla gidilmesi ve daha demokratik bir 

seçim ortamı oluşturulması konusunda mücadele eden Yıldız Şekerci’nin yapmış olduğu kulis 

çalışmalarını, KAFFED Delegasyonunun kendine rakip aday çıkaracağı şeklinde algılayan DÇB 

Başkanının, bir ceza kesme gayreti olarak değerlendirilmiştir.   

Toplantının sonraki 45 dakikasında, RF Ulusal Politika Dairesi Başkanı Vagina Tatyana 

Valerievna'nın, RF mevzuatına göre STK yapılanması, Tüzükleri ve yönetimlerine ilişkin 

bilgilendirme konuşmasına yer verilmiştir. Rusça yapılan söyleşi, Hauti tarafından tercüme edilmiş 

olsa da yeterli olmamış ve konu yasal mevzuat açısından teknik özellikler taşıdığından, verimli bir 

bilgi akışına dönüşmemiştir.  

Toplantının 45 dakikası bu şekilde konferans niteliğinde geçirildiğinden, asıl görüşülmesi gereken, 

gelecek üç yıla yönelik yapılması planlanan, sorulması ve müzakere edilmesi gereken konular 

gündeme getirilememiştir. Bir anlamda Toplantının içi boşaltılmıştır. Yine de konuk Vagina 

Tatyana Valerievna’nın yolcu edilmesinden sonra, bazı sorunların dile getirilmesi için toplantıya 

devam etmek istenmiş ve kalan zamanda bazı konular da dile getirilmiştir.  

Ertesi gün Kongrede önerilecek olan Divan Başkanı (Dzamikhov Kasbolat Fitsevich) ve diğer 

görevliler tespit edilmiş, Dzamikhov Kasbolat Fitsevich Divan Başkanlığı görevini icra ederken 

Tüzüğe göre hareket edeceğini açıklayarak güven kazanmaya çalışmıştır. (Burada alınan kararlar 

doğrultusunda tespit edilen diğer isimler ve konular, ertesi gün Kongrede önerildiği için bu 

kararların ayrıntıları Kongre Kararları kısmında kaleme alınmıştır).  

Nesrin Alpan söz isteyerek “Kongrede, sadece resmi olarak söz hakkı verilenlerin dışında bir 
konuşma yapılmasına izin verilmeyeceğini söylediğiniz için, bu akşam şunu sormak 
istiyorum. Hatırlarsanız Tüzük değişikliğine ilişkin maddeleri sizinle bir toplantıda 
görüşmüş ve birçok konuda da mutabık kalmıştık. Ayrıca bu maddeler yazılı olarak 
tarafınıza gönderilmişti. Şimdi sormak istediğim şey şu; yarın Divan Başkanımızın bize söz 
hakkı vermemesi durumunda, bu talebimiz Kongre gündemine girecek mi, yoksa bizim 
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tekrar yazılı olarak Divan Başkanına vermemiz mi gerekiyor veya size gönderdiğimiz bu 
değişiklik metnini siz mi Başkana ulaştıracaksınız?”    

DÇB Başkanı Hauti; “Ben şöyle cevap vereyim. Yaptığınız çalışmaları hepimiz inceledik. Bu 
çalışma öyle bir soru bir cevapla tamamlanabilecek veya bugünden yarına tamamlanacak 
bir konu değil. Bu, büyük emek gerektiren bir çalışmadır. Biraz evvel de açıklandığı üzere 
biz zaten bir Tüzük çalışması yapmak zorundayız. Bu yasal bir zorunluluk. Bunun için şöyle 
yapmayı öneriyorum. Yarın Tüzük değişikliği yapılması konusunda bir oylama yapalım. Bu 
konuda bir çalışma grubu da oluşturalım ve hukukçularımızdan da danışmanlık hizmeti 
alalım. Böylece hem bizim yönetim sorunlarımızı çözecek hem de yasal mevzuata uyum 
sağlayacak bir iş yapmış oluruz.”  

Nesrin Alpan tekrar “mevcut Tüzükteki 7/2,3 (*) Maddesine göre dernek başkanları, DÇB 
Yönetim Kurulu Üyesi olamıyor. Biz Yıldız Şekerci’nin DÇB Başkan yardımcısı olmasını 
istiyoruz. Ancak iki ay sonra yapılacak KAFFED Genel Kurulunda adaylığını koymak 
istememektedir. Yarın Kongrede Yıldız Hanım’ın başkan yardımcısı seçilmesi durumunda, 
bir delegenin bu maddelere dayanarak, itiraz etmesi halinde bir sürprizle karşılaşmayalım. 
Bu durumda Başkan Yardımcısı seçilmesi söz konusu olur mu? Bu konunun bu akşam 
netleştirilmesi gerek” şeklindeki sorusuna, üyelerce çeşitli görüşler ortaya konmuş, sonuçta bir 
sorun olmayacağına karar verilmiştir.  

(*) DÇB Tüzük  

Madde: 7.2. Yönetim Kurulu, Kongre tarafından 3 yıllık bir süre için seçilen en fazla 25 
kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; Kongre tarafından seçilen Başkan, Birinci Başkan 
Yardımcısı, Başkan Yardımcıları ve üyelerden oluşur. 

Madde: 7.3 Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları da dahil olmak üzere Yönetim 
Kurulu adayları; Kongreye katılan delegasyonların başkanları ile adayların ön onayı ve 
değerlendirmesi yapıldıktan sonra yeni seçilen Başkan tarafından Kongrenin onayına 
sunulur. Kural olarak, Kuruluş üyesi sivil derneklerin başkanları Yönetim Kuruluna 
seçilmez, gerektiğinde tavsiye oyu hakkı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.”  
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1.5 DÇB XIII. Dönem Kongresi 

1.5.1 Kongrede Yapılan Konuşmalar ve Gelen Mesajlar 
* DÇB Başkanı Hauti Sohrokov'un Konuşması: Dünya Çerkes Birliği Başkanı Hauti Sohrokov 
Kongrenin başlamasından dolayı delegeleri ve katılımcıları tebrik etmiştir. 

Hauti Sohrokov'un önerisi üzerine Kongre, bir dakikalık saygı duruşuyla başlamıştır. Delegeler ve 
katılımcılar, son bir buçuk yılda vefat eden ve Adige dünyasında geniş çapta hizmetleriyle tanınan 
insanların anısına saygı duruşunda bulunmuşlardır. Bu kişiler ulusal kültür, gelenek ve göreneklerin 
korunmasına önemli katkılarda bulunan şahsiyetler olup listede şu isimler yer almıştır. Leyla 
Bekizova, Vladimir Gubachikov, Barasbi Bgazhnokov, Vladimir Vorokov, Natkho Kadyr, Ergun 
Babug, Zuber Tkhagazitov, Aslan Khatko ve Taras Shamba. 

Ardından Kongre (Divan) Başkanı, İstişare Heyetinin hazirun cetvelini oluşturan seçilmiş 82 
delegeden 78 delegenin yetkilerini ve kimlik bilgilerini onayladığını ve bunun seçilen delegelerin 
yarısından fazlasını oluşturduğunu dolayısıyla DÇB Tüzüğü'nün 5.4 maddesinin gerekliliklerine 
uygun olduğunu ifade ederek Kongre'nin yetkili olduğunu bildirmiş ve DÇB’nin XIII. Kongresinin 
başlamış olduğunu duyurusunu yapmıştır. 

Dünya Çerkes Birliği Başkanı, tarihi anavatanlarına uzaktan gelen tüm katılımcılara ve etkinliğin 
düzenlenmesine yardım ve destek sağlayan herkese teşekkür ettikten sonra Rusya Federasyonu 
Cumhurbaşkanlığı İdaresinin İç Politika Müdürlüğüne bağlı Ulusal Politika Dairesi Başkanı Vagina 
Tatyana Valerievna'yı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın selamını iletmek ve katılımcılara 
hitaben yazdığı mesajını okumak için sahneye davet etmiştir. 

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mesajı 

“Dünya Çerkes Birliği’nin, Nalçik'teki XIII. Kongresi'nin açılışı vesilesiyle sizleri selamlıyorum. 
Devletin her zaman için önceliği, bütün milletlerin kimliğini ve özgünlüğünü koruma, etnik ve 
dinler arası uyumu güçlendirme konularına verilir. 30 yaşına giren Dünya Çerkes Birliği gibi büyük 
kuruluşların talep edilen bu ciddi çalışmada aktif olarak yer alması sevindiricidir. 

Geçen zaman diliminde DÇB, hem Rusya'da hem de diğer ülkelerde, Çerkes topluluğunun tanınmış 
temsilcilerini görev ve hedefleri etrafında birleştirerek otoritesini ve itibarını önemli ölçüde 
güçlendirdi. Ve elbette ana dilinizi korumayı ve yaygınlaştırmayı içtenlikle önemsiyorsunuz, 
atalarınızın geleneklerini saygıyla devam ettirerek gençlere bu gelenekleri tanıtıyorsunuz, kültür, 
eğitim, aydınlanma alanında anlamlı projeler hayata geçiriyor ve yurtdışındaki yurttaşlarla çok 
yönlü etkileşimler kuruyorsunuz. Derneğin Kuzey Kafkasya'da barış ve uyumu koruma çabaları, 
devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapıcı diyalogunuz özel bir takdiri hak ediyor. 

Kongrenizin yaratıcı, verimli bir şekilde gerçekleştirileceğinden ve Birliğin karşı karşıya olduğu acil 
sorunların başarıyla çözülmesine hizmet edeceğinden eminim. En iyi dileklerimle!"  

* Ulusal Politika Dairesi Başkanı Vagina Tatyana Valerievna’nın Konuşması  

Rusya Etnik İlişkiler Federasyonu Başkanına bağlı Konsey adına, Halk Yazarı Iskhak Mashbash, 
Gazeteci Mukhamed Khafitse, DÇB Başkanı Hauti Sohrokov ve DÇB Merkez Ofisi Yönetici Lera 
Nanova’ya teşekkür mektuplarını sunan Tatyana Vagina Valerievna; devletin, Kafkas halkları ve 
özellikle Çerkesler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun tüm halklarının geleneksel 
kültürünün korunmasına büyük önem verdiğinden bahsetmiştir. 

DÇB’nin 30 yıllık oluşum sürecinin önemli bir dönem olduğunu açıklayan Valerievna, sözlerine 
şöyle devam etmiştir: “Çerkes kamu dernekleri, kuruluşları ve vakıflarının, tüm birimlerinin, 
olumlu gelişme ve işbirliği dinamiklerinden memnunuz. DÇB’nin önemi, başkanı Hauti Sohrokov'un 
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Etnik İlişkilerden Sorumlu Başkanlık Konseyi üyeliği ile kanıtlanmaktadır. Rusya halklarının eşsiz 
kültürünün korunmasının ve ulusal dillerin korunmasının anayasal güvencelerle desteklendiğini ve 
güvence altına alındığını biliyoruz. Kongre'nin uluslararası statüsünü özellikle vurgulamak 
istiyorum, çünkü Çerkes dünyasının kalbi burada, Rusya'dadır”! 

* Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı Kazbek Valerievich Kokov’un Konuşması 

“Kabardino-Balkarya, halklarımızın Rusya Federasyonu’nda kurucu üye olarak özerklik kazandığı 

yüzyıllık bir tarihe sahiptir. Bu statü, yaşamın tüm yönlerinin, siyasi ve sosyal yapının, ekonomik ve 

sosyal düzenin dönüşümünün başlangıcını işaret etti, geniş kalkınma perspektifleri açtı. Halkımızın 

etnik kimliğini ve özgünlüğünü korumak, manevi, ulusal- kültürel, entelektüel potansiyelini 

güçlendirmek için özellikle önemli katkılarda bulundu. Bugün Rusya Federasyonu'nun, Adige 

halklarının tam öznelliğe sahip olduğu ve ana dillerini, ulusal kültürlerini korumak için garantilerin 

oluşturulduğu dünyadaki tek ülke olmaya devam etmektedir.” 

Kazbek Kokov konuşmasında DÇB’yi oluşturan Adige toplumsal kuruluşlarının mutlak 
çoğunluğunun bu temel değerlerin öneminin farkında olduğunu ve topraklarında yaşayan tüm 
halkların etno-kültürel gelişimini garanti eden Rus devletine minnettar olduklarını vurgulamıştır. 
Kokov, Adige toplumsal kuruluş ve yapılar ile işbirliği kurarken, herkesin Adige halkının refahı ve 
parlak gelişimi etrafında ortak bir hedefte birleştiğini söyledikten sonra: 

“Birliğin, Çerkes milli kültürünü ve dil kimliğini korumayı, eğitim ve yetiştirme programlarını 
uygulamaya yönelik çabalarının önemini ne kadarda anlatsak az. Bu ve diğer alanlarda aktif olarak 
çalışan Kongre ve Yönetim Kurulu hem ülkemizde hem de yurttaşlarımızın kompakt ikametgahı 
olan diğer ülkelerde hak ettiği tanınma ve yetkiyi kazandı. Rusya'daki ve dünyadaki epidemiyolojik 
duruma rağmen, Yönetim Kurulu, 2018'de gerçekleşen bir önceki kongrede belirlenen birtakım 
görevleri yerine getirmeyi başardı ve birçok önemli etkinlik gerçekleştirdi. 

Bu, yeni dijital teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra yeni formlar ve olanaklar arayışı sayesinde 
mümkün oldu. Barış seven ve barışı koruma örgütü konumunu korumak için DÇB bölümleri olarak 
hareket eden toplumsal kuruluşların faaliyetlerini yoğunlaştırmayı başardık” demiştir. 

Ayrıca, Adige etnik grubunun sorunlarının çözümüyle ilgili tüm konularda mümkün olan her şekil 
ve usulde daha fazla gelişmeye ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Kokov, 
Çerkesler hakkında birçok filmin yapımcısı Nagaplev Askerbi’ye, "KB Cumhuriyeti'nin Devlet 
Sanatçısı" unvanı belgesini ve KB ulusal kültürünün gelişimine katkılarından dolayı Kuşha Doğan 
Özden'e Kabardey Balkar Cumhuriyeti teşekkür mektubu takdim etmiştir.  

* Federal Etnik İşler Dairesi Başkan Yrd. Oleg Sergeevich Seregin’in Konuşması 

I.V. Barinov sıfatında temsil edilen yönetim adına tebrik yazını okuyan Federal Etnik İşler Dairesi 
Başkan Yardımcısı Oleg Sergeevich Seregin, katılımcıları selamlayarak DÇB’nin FADN'nin 
hedeflerine ulaşmada ve devlet ulusal politikasının görevlerini çözmede güvenilir ve sosyal açıdan 
sorumlu bir ortağı olduğunu ve Çerkes topluluklarının temsilcilerinin karşılaştığı en geniş görev 
yelpazesini çözmedeki etkinliğini sürekli olarak gösterdiğini, farklı ülkeler ve küreselleşmenin 
getirdiği yeni zorluklar ve tehditlerle mücadelede Kurumun yeterince başa çıkma yeteneğine sahip 
olduğunu vurgulamıştır. 

Federal Etnik İşler Dairesi’nden teşekkür mektupları, Adige Xase-Çerkes Parlamentosu Başkanı R. 
M. Tlemeshok, Krasnodar eyaletinde faaliyet gösteren Karadeniz Adig-Şapsug temsilcilerinin Adige 
Xase Derneğin Başkanı Chachukh M. Kh., Çerkes Halkının Hak ve Çıkarlarının Korunması için Çerkes 
Parlamentosu Merkezinin Başkanı Aslanov A.F'ye, Stavropol ili  Çerkes Kültür Merkezi unvanlı 
Toplumsal Derneğin Başkanı, DÇB  Yönetim Kurulu üyesi M. K. Terkulov’a verilmiştir.  

* Adigey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Karalbievich’in Mesajı 
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Adigey Cumhuriyeti Milliyetler, Yurttaşlarla İlişkiler ve Kitle İletişim Komitesi Başkanı Shkhalakhov 
Asker Askhadovich, Adigey Cumhurbaşkanı Kumpilov Murat Karalbievich adına DÇB Kongresi 
katılımcılarına hoş geldiniz konuşması yapmış ve “Kongrenin geleneksel olarak yapıcı bir şekilde 
gerçekleştirileceğine, anlamlı ve unutulmaz bir etkinlik olacağına, en acil konularda dengeli 
kararların geliştirilmesine katkıda bulunacağına ve aynı zamanda istişare ve görüşlerin etnik ve 
dinler arası uyum, vatanseverlik ve sosyal dayanışma değerlerini güçlendirmek, Rusya'nın kaderi 
ve geleceği için ortak sorumluluğumuzun derin anlayışını güçlendirmek yönlerine hizmet 
edeceğine inanıyorum” mesajını iletmiştir. 

Asker Shkhalakhov, Adigey Cumhurbaşkanı adına, Fathi Rajeb, Yıldız Şekerci ve Shukhostanov 
Abdulkhamid’e teşekkür belgesi taktim etmiştir.  

* Vyacheslav Derev’in Konuşması 

Adige Xase-Çerkes Halkının Hak ve Çıkarlarını Koruma Çerkes Parlamentosu Konsey Üyesi 
Vyacheslav Derev. “DÇB liderleri harika bir iş çıkardılar. Bu, birçok kültürel, eğitim ve öğretim 
projesinin uygulanmasının yanı sıra dünya çapındaki Çerkes diasporalarının temsilcilerine sürekli 
ve kapsamlı yardım için de geçerlidir. Derneğin öncelikle hem Rusya'da hem de yurtdışında 
Çerkeslerin kültür, dil, gelenek ve göreneklerinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili konuları 
gündeme getirmesi çok önemlidir. Yurtdışında onlarca ülkelerde yaşamlarını sürdüren yurttaşlarla 
yakın ilişkiler kurmakla meşgul olup tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek için gerekli koşulları 
yaratmaya yardımcı oluyor” demiştir. Vyacheslav Derev, KBC Cumhurbaşkanı'ndan DÇB’nin ilk 
Başkan yardımcısı Barsik Arfan'a ve Türkiye’den Vacit Kadıoğlu’na teşekkür mektuplarını 
sunmuştur. 

1.5.2 Kongre Çalışma Organlarının Seçimi  
KAFFED’in daha önce yazılı olarak beyan ettiği 8 maddelik Tüzük değişikliğinin ilk maddesi olan 
“Kongrede, usule uygun olarak Divan Kurulu oluşturulmalı, Divan Başkanlığınca düzenlenen ve 
imzalanan tutanaklar, alınan kararlar bütün üyelere gönderilmeli” şeklindeki maddesi, Sovyet 

Toplantısında oylanmış ve kabul görmüştü. Amacımız, Konuya; görev tanımı, teknik yeterlikler, 

ihtiyaçlar ve özellikle “Kurumsallık” açısından bakılmasını sağlamak ve Divan Başkanlığı ve 

üyeliğinin, Thamadelere mahsus bir “İtibari Statü” olarak algılanmasını önlemekti.  

Xabze kurallarının, etkin ve verimli bir iş protokolüne dönüştürülemediği Çerkes dünyasında 
(özellikle Anavatandaki soydaşlarımız açısından) Divan Başkanının oturduğu masada thamadelerin 
de oturması gerektiği genel kabul görmektedir. DÇB Başkanının ev sahibi, Cumhurbaşkanının 
misafir konumunda olduğu bir ortamda, üçünün de aynı masada olması sonucunu gerekli 
kılmaktadır. Bu nedenle DÇB Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Divan Başkanıyla aynı masada oturmuş 
ancak seçim bitinceye kadar, çok gerekli olan konular dışında Divan’a etkisi olmamıştır. Divan 
sekreterleri daha geri planda görev yapmışlardır.  

Tabii ki her şey mükemmel olmamıştır ama bu bir başlangıçtır. Önümüzde adım adım 
iyileştirmelerle yol alınması gereken uzun ve meşakkatli bir süreç vardır ve bu hem onlar hem 
bizim için çok kolay olmayacaktır.  Bu aşamada, örneğin “seçim birden fazla adayla yapılmış 
olsaydı neler yaşanabilirdi” diye sorgulamamak mümkün değil. Bu durumda diğer aday veya 
adaylar da o masada yer alacak mıydı? Almalı mıydı? Bu konuda, hepimiz düşünmeli ve toplumsal 
hassasiyetleri zedelemeden, güzel çözümler üretebilmeliyiz.  
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Kongrede yapılan oylama sonucu, aşağıdaki çalışma organları oluşturulmuştur.    

1) Kongre Divanı: Tlemeshok Ramazan Mugdinovich’in önerisi ile Başkanlığa; Dzamikhov 
Kasbolat Fitsevich, Sekretaryaya; Shmahova Zalina Hazretovna ve Tabişev Murat 
Arsenyeviç seçilmiştir.  

2) Sayım Komisyonu: Delege Terkulov Mukhamed Klyshevich’in önerisi ile  
1. Çaçukh Mecid Harunoviç 
2. Aslanov Ali Fuadovich 
3. Barsik Arfan Issa 
4. Sönmez Zati 
5. Shebzukhov Yuri Ibragimovich 

3) İstişare Komisyonu; Delege Terkulov Mukhamed Klyshevich’in önerisi ile 
1. Anatoly Kodzokov 
2. Tleshok Ramazan Mugdinovich 
3. Fakov Ruslan Borisoviç 
4. Şekerci Yıldız 
5. Hako İgor Hamidoviç 

4) Yayın Komisyonu: Delege Balkar Gazi Omar’n önerisi ile  
1. Hafitse Muhamed Musabievich 
2. Voroka İbrahim 
3. Tsikushev Aslan Khasanbievich 
4. Shogenova Aminat Tapashevna 
5. Yavuz Bekir Sami  

1.5.3 Kongre Gündemi ve Alınan Kararlar 
DÇB Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve kabul gören gündem, aşağıdaki konuları içermektedir: 

Gündem 1. 2018-2021 yıllarını kapsayan dönemde Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında DÇB 
Başkanının XIII. DÇB Kongresine Raporu 
Gündem 2. 2018-2021 için DÇB Denetleme Kurulu Raporu 
Gündem 3. Raporların istişare edilmesi 
Gündem 4. Dünya Çerkes Birliği Başkanının seçimi 
Gündem 5. Başkan Yardımcılarının ve DÇB Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 
Gündem 6. DÇB Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi 
Gündem 7. Adigey'deki yeni kamu derneklerinin DÇB’ye kabulü 
Gündem 8. DÇB Tüzüğü üzerindeki değişiklik önerilerinin görüşülmesi 
Gündem 9. XIII DÇB Kongresi'nin karar, yönerge, bildirisinin kabulü. 

Divan Başkanı, DÇB Başkanının raporu için 40 dakika, Denetleme Kurulu raporu için 7 dakika, 
konuşmalar için ise 5 dakikaya kadar süre tanınmasına karar verildiğini ve Kongre çalışmalarını, 
saat 18.00'de bitirmeyi planladıklarını açıklamıştır. 

Gündem Maddesi 1: 2018-2021 yıllarını kapsayan dönemde Yönetim Kurulunun 
Çalışmaları Hakkında DÇB Başkanının Raporu  

DÇB Başkanı Hauti Sohrokov, DÇB’nin son üç yıldaki çalışmaları hakkındaki raporu bir sunu 

eşliğinde Kongreye sunmuştur. Konuşmasının başında DÇB’nin tarihine değinerek, liderlerini 
hatırlatmış; Yuri Kalmykov, Abubekir Skhalyakho, Boris Akbashev, Zaurbi Nakhushev, Kasbolat 
Dzamikhov, Kanshoubi Azhakhov, Hauti Khazretovich ve 80'lerde DÇB’nin temelini 
oluşturanlardan bahsetmiştir. Fethi Receb saygın yaşına (90) rağmen Kongre’ye de gelmiştir.. 

Daha sonra, rapor dönemindeki en önemli olay ve vakalara değinmiştir. Hauti Sohrokov, 
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"Çerkeslerin kültürel ve manevi mirasının yeniden canlanmasına ve daha da gelişmesine katkıda 
bulunan tüm sağlıklı güçlerin konsolidasyonundan" bahsetmiştir. Yurt dışında yaşayan Çerkeslerin 
dilini, kültürünü ve geleneklerini korumak, yurttaşların tarihi vatanlarıyla bağlarını genişletmek için 
yapılan faaliyetlerden bahsetmiştir. Ulusal diller üzerine ders kitaplarının geliştirilmesi ve 
yayınlanması, federal ders kitapları listesine dahil edilmek üzere eğitim ve metodolojik setlerin 
incelenmesi hakkında bilgi vermiştir. Bu çalışma, KBC'nin Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Bakanlığı 
tarafından DÇB üyelerinin katılımıyla yürütülmektedir. 

Hauti Sohrokov, Adige (Çerkes) etnik kimliğinin korunması konusuna değinmiş ve DÇB’nin, 
Cumhurbaşkanlığı Hibe Fonu yarışmasının üç kez galibi olduğunu söylemiştir. Yabancı 
diasporalardan gençlerin yer aldığı Çerkes gençliği ve öğrenci forumları düzenlendiğini, DÇB ve Rus 
makamlarının yakın etkileşimi sayesinde, yurtdışından gelen öğrencilerin Cumhuriyet 
üniversitelerinde eğitim görmekte olduğunu ve yaşadıkları ülkelerdeki yurttaşlara büyük saygı 
gösterdiklerini kaydetmiştir. 

Hauti Sohrokov "Ne yazık ki günümüzde en büyük sorun, genç kuşakların artık aile içinde bile 
konuşmadığı anadilin kullanım alanının daralması olarak kabul edilebilir ve bunun düzeltilmesi 
gerekiyor” demiştir. 

Gündem Maddesi 2: 2018-2021 DÇB Denetleme Kurulu Raporu 

Denetleme Kurulu Başkanı Adamokov Albert, DÇB Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin DÇB 
Tüzüğüne uygun olarak yürütüldüğünü kaydetmiştir. Ayrıca 2018-2021 dönemi için DÇB’nin mali 
kaynakları, gelir ve harcamaları hakkında bilgi vermiş ve mali gelirlerin temel kaynağının hayır işleri 
olduğunu bildirmiştir. 

Gündem Maddesi 3: Raporların İstişare Edilmesi 

Ürdün Çerkes Hayır Kurumu Başkanı Voroka İbrahim 

Raporlama döneminde Dünya Çerkes Birliği’nin tüm dünyadaki Çerkesleri yeniden birleştirmek ve 
konsolide etmek için çok çaba sarf ettiğini belirtmiştir. Geri dönenler için tarihi anavatanlarında 
belge edinme sürecini basitleştirmek için DÇB Sözleşmesini değiştirmeyi önermiştir. Voroka, Rusya 
dışında, Adigelerin (Çerkesler) ikamet ettiği ülkelerde her yıl çocuklara ana dillerini, kültürlerini 
öğretmenin daha zor olduğu endişesini dile getirmiş ve bu yönde çalışmaları geliştirme çağrısında 
bulunmuştur. Vatandaşların çocuklarının tarihi anavatanlarında eğitimleri için kontenjanların ikinci 
yılda hem iptal edildiğini kaydetmiştir. Ürdün Çerkes Hayır Kurumu Başkanı, öğrencilerin Rusya 
Federasyonu'nda öğrenim görmelerinin faydaları ve olumlu yönlerinden bahsetmiştir. 

Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Zati Sönmez  

Zati Sönmez konuşmasının başında ziyareti için Rusya Federasyonu Başkanlık Ofisi temsilcisi 
Tatyana Vagina’ya teşekkür etmiş, bu ziyaretin DÇB için önemine de dikkat çekmiştir. Sönmez, 
hazır bulunanlara, DÇB’nin uzun yıllardır halk adına hareket ettiğini, onların çıkarlarını koruduğunu 
ve birçok yerde onları onurlu bir şekilde temsil ettiğini hatırlatmıştır. DÇB’nin kurulduğu günden 
bu yana çalışmalarında tanınmış şahsiyetlerin yer aldığını ve her birinin makul bir katkı sağladığını 
kaydetmiştir. İnsanlara daha faydalı olduğu için, kanun ve tüzük çerçevesinde herkesi kendi 
sektöründe halkın yararına çalışmaya çağırmıştır. Avrupa ile Rusya'yı karşılaştıran Sönmez, Rusya 
Federasyonu'nda yasaların halkların kendilerini koruma ve kendilerini tanımlamalarına daha sadık 
olduğunu kaydetmiştir. Konuşmacı konuşmasının sonunda, her iki ülkenin yasalarına aykırı 
herhangi bir fikir ve niyetleri olmadığını, asıl görevlerinin Avrupa'da yer alan 19 "Adige Xase"nin 
tamamını çekmek olduğunu söylemiştir. 
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Hollanda temsilcisi Receb Fathi  

Receb Fathi, DÇB oluşumunun tarihini anlatmış ve Adige halkının kurucularını, seçkin kişiliklerini 
anmıştır. Farklı görüşlere rağmen DÇB üyelerini fikir ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya 
gelmeye davet etmiştir. 

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Başkanı Yıldız Şekerci  

 “KAFFED olarak DCB’nin varlığını önemsiyoruz, DCB Nalçik’te yerel bir dernek değildir. DCB’nin 

kuruluş amacı Çerkes Halkının kültürel ve manevi mirasına sahip çıkmak, kimliğini korumak, Çerkes 

Tarihini restore etmek, üyesi olan sivil toplum kuruluşlarına destek vermek, halklar arasında barış, 

dostluk ve uyumun güçlendirilmesine yardımcı olmak, sosyal, ulusal ve diğer çatışmaları 

önlemektir.  

Bu çalışmaları yaparken DÇB diasporayı göz ardı etmemelidir. Bu anlamda Diaspora ve Anavatan 
arasında köprü niteliğinde hepimizin umut bağladığı önemli bir STK olarak çalışmalıdır. Özellikle 
Dünyadaki tüm Çerkeslerin yarıdan fazlasının yaşadığı Türkiye diasporası ile ilişkilerin daha 
hassasiyetle sürdürülmesi, geçmişte yaşanan sorunların tekrarlanmasını önleyecektir.  

Biz diasporadaki Çerkesler DÇB’yi Anavatanımızdaki elçimiz gibi görmek istiyoruz. Özellikle kuruluş 
döneminde yaptığı çalışmalarla haklı bir saygınlık kazanmıştı. Bu saygınlığını tekrar canlandırıp 
korumalıyız. Bu bağlamda ilk dönemlerde DÇB ve Rodina Derneğinin katkıları ile anavatan 
üniversitelerine öğrenci gönderdiğimiz gibi; DÇB tarafından Rossotrudniçestvo sisteminde de 
uygun çözümler geliştirilerek diaspora ülkelerinden çok sayıda öğrencimizin Anavatan 
üniversitelerinde eğitim almaları sağlanmalıdır. Dönüş programları diaspora ülkeleri de ziyaret 
edilerek tanıtılmalı ve daha fazla sayıda insanın dönüşü için şartlar sağlanmalıdır. Bu anlamda 
elimizden gelen her tür desteği vermeye, her tür işbirliğine hazırız. Federasyonumuzun görüşü, 
geçmişimizi unutmadan, geleceğimize barışçıl bir göz ile bakmaktır. 

Her zaman önceliğimiz halkımızın çıkarları olmalı, bunun için çalışmalarımızda tüm taraflar ile 
yapıcı diyaloglar kurmaktan ve işbirliği yapmaktan yanayız. Bu görüşle Rusya Federasyonu ile 
ilişkilerimizi de her zaman karşılıklı saygıya dayalı, adil ve barışçıl bir diyalog içinde yürüteceğiz.  

Federasyonumuzun yüzü daima Anavatanımıza dönük olmuştur bundan sonra da öyle olacaktır. 
Bütün kalbimizle anavatanımızdaki kardeşlerimizin ebediyen barış ve huzur içerisinde, anadilimizi 
ve kültürümüzü koruyarak demokratik bir ortamda yaşamalarını istiyoruz.  

Hem Diasporada hem Anavatanımızda, aynı zamanda temel insan hakları olan demokratik 
haklarımızı ve kimliğimizi de koruyacağız.  Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konularda yapıcı 
eleştirilerimizi dillendirmekten de çekinmeyeceğiz.  

Rusya Federasyonu’nun şartlarını da biliyoruz ancak; DÇB’nin de anadilimizin seçmeli hale 
getirilmesi, tüm Çerkes dünyasında tepki ile karşılanan Martin Koçesoko’ya uyuşturucu tuzağı 
kurulması gibi konularda daha aktif tutum almasını beklemiştik. Gelecekte benzer gelişmeler 
olduğunda yeni DÇB yönetimlerinin daha aktif rol alması dünya Çerkeslerinin gözünde saygın bir 
yer edinmesi açısından da önem taşımaktadır.  

Bu diyaloglarımızda dikkat edeceğimiz en önemli nokta küresel güçlerin halkımıza sıkıntı yaratacak 
oyunlarına alet olmamaktır. Halkımızın çıkarlarını en doğru şekilde hesaplayıp atacağımız tüm 
adımları bu doğrultuda atmalıyız. 

Diaspora Çerkeslerinin çoğu eğitimli olup kamusal ve toplumsal alanda önemli tecrübelere 
sahiptir. Dünyanın farklı ülkelerinde edindikleri her ne varsa, onları anavatanları için kullanmak ve 
karşılıksız olarak anavatana aktarmak istiyorlar. 
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Bu çerçevede Rusya Federasyonundan beklediğimiz; Çerkes diasporasına vatandaşlık hakkının 
tanınmasıdır. Birçok ülkeden insanlara soydaşlık çerçevesinde Rusya Federasyonu pasaportunun 
verildiğini biliyoruz. Diaspora Çerkesleri de Rusya Federasyonu yurttaşlarının soydaşları olarak bu 
haktan kolaylaştırılmış şekilde yararlandırılmalıdır. 

Devlet Duması tarafından 5 Mart 1999 tarihinde kabul edilen ve Federasyon Konseyi tarafından 17 
Mart 1999 tarihinde onaylanan «Rusya Federasyonu’nun Yurt Dışındaki Yurttaşlara Yönelik Devlet 
Politikası Hakkında Federal Kanunu” Çerkes diasporasını kapsayacak şekilde genişletilip 
uygulandığı takdirde bu talebimize bir ölçüde karşılık verilmiş olacaktır.  

ÇERKESLERE vatandaşlık hakkının tanınması halinde soydaşlarımızın anavatana ziyaretleri büyük 
ölçüde artacaktır. Ticaret, turizm, eğitim, sanayi, ihracat gibi pek çok alanda bunun olumlu etkileri 
görülecektir. Ayrıca çifte vatandaşlık hakkına sahip insanlarımız diasporanın yaşadığı ülkeler ile 
anavatanımızdaki Cumhuriyetlerimizin ve Rusya Federasyonu’nun ilişkileri için de güçlü bir köprü 
oluşturacaktır. Biz, Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak Çerkeslere vatandaşlık hakkı tanınması 
için üstümüze düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.  

Bu konuda hepinizden çabalarımıza destek vermenizi bekliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”  

KBC Adige Xase Başkanı Hafitse Muhamed 

Khafitse Konuşmasında, Kongrede bulunanlara, DÇB’nin son 20 yıldır İcra Organıyla diyalog içinde 
çalıştığını ve bunun fikir ve projelerin tanıtımına katkıda bulunduğunu söylemiştir. Bu süre 
zarfında, Rusya Federasyonu Başkanı'nın, Kongre katılımcılarına yaptığı çağrının kanıtladığı gibi, 

DÇB saygınlık kazandığını ifade etmiştir. Hafitse Muhamed, DÇB’nin ana görevlerini vurgulayıp 
bu görevlere dikkat çekerek, tüm dünyadaki Çerkeslerin yeniden birleşmesinin ana görev 
olduğunu bildirmiştir. DÇB üyelerinin seçimiyle ilgili endişelerini dile getirdikten sonra Kongreye 
katılanlara bu konuya sorumlu bir şekilde yaklaşmaya, adayın halkın iyiliğini amaçlayan 
faaliyetlerinin sonuçlarına güvenmeye ve ancak bu kişinin gerçek vatanseverliğinden emin 
olduktan sonra DÇB adaylığına sunmaya çağırmıştır. 

Hafitse Muhamed, ana dilinin korunması konusunda endişelerini bildirmiş ve Dünya Çerkes 
Birliği’nin başkanlığını yaptığı organizasyonun proje ve faaliyetlerinden bahsetmiştir. Konuşmanın 
sonunda Hafitse, H. Sohrokov’un geçtiğimiz dönemdeki olumlu yönlerine ve faaliyetlerine dikkat 
çekerek, dördüncü dönem için yeniden seçilmesi teklifinde bulunmuştur. 

Suriye Çerkes Hayır Kurumu Başkanı Shora Gassan 

Shora Gassan, Kongrede bulunanlara yurttaşlarının Suriye'de nasıl yaşadıklarını anlatmıştır. Savaş 
sırasında Çerkeslerin yaşadığı köylerin yıkıldığını ve yağmalandığını, birçok Çerkesin şimdi çaresiz 
durumda olduğunu, çoğunun evsiz, barksız kaldığını ifade etmiştir. Konuşmacı, Rus birlikleri 
sayesinde daha büyük bir trajediden kaçınmayı başardıklarını kaydettikten sonra “Suriye'deki 
durum artık zor ama buna rağmen insanlar evlerine dönmek ve yıkılanları yeniden inşa etmek 
istiyor. Ona göre milli kimliklerini ancak köylerde koruyabileceklerdir” demiştir. Sağlanan 
yardımlar sayesinde birçok kişinin ev satın alabildiğini söylemiştir. Ayrıca, Rusya Federasyonu 
üniversitelerinde bir kontenjanla Suriye vatandaşı olan öğrencilerin eğitimi konularına da 
değinmiştir. Gassan Shora, Çerkes halkının tüm xaselerinin Dünya Çerkes Birliği’nin himayesi 
altında olması gerektiğini söylemiştir. 

KBSU profesörü Oshkhunov Muaed Muzafarovich 

Muzafarovich, geçtiğimiz dönemde Hauti Sohrokov liderliğindeki DÇB’nin, Adige (Çerkes) halkının 
yararına büyük bir iş çıkardığını kaydetmiş ve gelecekteki çalışmalarında başarılar dilemiştir. 

Birleşik Devlet Sınavından, Kabardey dilinde bir web sitesinin olmamasından ve modern 
dünyada İngilizce bilme ihtiyacından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiştir. 
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Abhazya Cumhuriyeti "Adige Xase" Başkanı Maremukov Valery Viktorovich 

Maremukov Valery Viktorovich, Abhazya Cumhurbaşkanı Bzhania Aslan'ın mesajını okuduktan 
sonra DÇB'ye bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilemiştir. 

Daha sonra çeşitli bakanlık ve resmi kurumlardan DÇB üyelerine onur belgeleri ve teşekkür 
mektupları takdim edilmiştir. 

Gündem 4. Dünya Çerkes Birliği Başkanının Seçimi 

DÇB Kongresinde Yönetime; 1 Başkan, 1 Birinci Başkan Yardımcısı, 6 Başkan Yardımcısı ve 22 
Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplamda 30 kişi seçilmiştir. 

 

A. Başkan Seçimi  

1. Sohrokov Hauti Khazritovich  

Terkulov Mukhamed Klyshevich’un önerisiyle, 2021-2024 dönemi DÇB Başkanı seçilmiştir. XIII. 
DÇB Kongresi Delegelerine teşekkür eden Başkan Hauti Sohrokov, DÇB Başkanı olarak daha verimli 
çalışmak için her türlü çabayı göstereceğini kaydetmiş, DÇB'nin bir parçası olan Çerkes 
derneklerinin faaliyetleri daha yakından koordine edeceğini ve temel gereksinimlerden birinin 
eylemlerin koordinasyonu olduğuna dikkat çekmiştir. Yeniden Başkan seçilen Hauti Sohrokov, 
toplantıyı yönetmeye devam etmiştir. 

Gündem 5. Başkan Yardımcılarının ve DÇB Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 

B. Birinci Başkan Yardımcısı Seçimi  

2. Barsık Arfan, Suriye Çerkes Hayırseverler Derneği  

C. Başkan Yardımcıları:  

3. Aslanov Ali Fuadovich, OD "Adige Xase-Çerkes Parlamentosu" Başkanı, KÇC. 
4. Yıldız Şekerci, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Başkanı Türkiye.  

5. Zati Sönmez, Çerkes Kültür Xase Avrupa Federasyonu Başkanı, Almanya. 

6. Ramazan Muğdinoviç Tleshok, "Adige Xase-Çerkes Parlamentosu" Başkanı, Adigey C. 

7. Chachukh Majid Harunovich, Adıg-Şapsığ -Adige Xase Baş. Karadeniz Krasnodar. 

8. Shogenova Aminat Topashevna, Kamu Derneği "Adige Xase" üyesi, KBC 

D. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi  

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti "Adige Xase" 
9. Tabişev Murat Arsenievich DÇB YK Üyesi 

10. Shomakhova Zalina Khazretovna DÇB YK Üyesi 

Yurtdışındaki Yurttaşlarla İliş. KB Bölgesel Toplumsal Derneği ("Rodina" Derneği) 
11. Zarakhov Stanislav Harunoviç DÇB YK Üyesi 

Adigey Cumhuriyeti Toplumsal Derneği "Adige Xase - Çerkes Parlamentosu" 
12. Guchetl Susana Everestovna DÇB YK Üyesi 

13. Hablauk Adam Aslanoviç DÇB YK Üyesi 

14. SUÇD k Yunus İsmailoviç DÇB YK Üyesi 

15. Tsikushev Aslan Khasanbievich DÇB YK Üyesi 
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Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti "Çerkes Halkının Hak ve Çıkarlarının Korunması İçin Adige 
Xase-Çerkes Parlamentosu" Toplumsal Derneği 
16. Afaunov İsmail Muhammedoviç DÇB YK Üyesi 

17. Kardanov Aslan Borisoviç DÇB YK Üyesi 

Krasnodar eyaleti Karadeniz Adig-Şapsug temsilcilerinin Adige Xase Derneği 
18. Hako İgor Hamidoviç DÇB YK Üyesi 

Yerel Kamu Kuruluşu "Ulusal-Kültürel Toplum" Mozdok Kabardeyler Birliği " 

19. Habitov Vyacheslav Georgievich DÇB YK Üyesi 

Stavropol Bölgesel Kamu Kuruluşu "Çerkes Kültür Merkezi" Adıgi " 
20. Kazanokov Murat Muhadinoviç DÇB YK Üyesi 

Çerkes Halkının Etnik Kimliğinin Korunması ve Geliştirilmesine Yardım Eden Bölgeler 
Arası Toplumsal Teşkilatı "Adige Xase" (Gençlik Çerkes Parlamentosu) 

21. Bore Eldar Hamzetoviç DÇB YK Üyesi 

Abhazya Cumhuriyeti Kamu Kuruluşu "Adige Xase" 
22. Naguar Ziuar DÇB YK Üyesi 

Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 
23. Atilla Mutlu Alkış DÇB Yönetim Kurulu üyesi  

24. Bilge Eken DÇB Yönetim Kurulu üyesi 
25. Nesrin Alpan DÇB Yönetim Kurulu üyesi 

26. Bekir Sami Yavuz DÇB Yönetim Kurulu üyesi 

Ürdün Çerkes Hayır Kurumu (BSO) 
27. Lebzo Malek DÇB Yönetim Kurulu üyesi 

28. İnal İsam Hatk DÇB Yönetim Kurulu üyesi 

Suriye Çerkes Hayır Kurumu (BSO) 
29. Shura Ğassam DÇB Yönetim Kurulu üyesi 

Dernek "Çerkesya"- Çerkes Miras Merkezi (Kfar-Kama, İsrail) 
30. Thauho Zuher DÇB Yönetim Kurulu üyesi  
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Gündem 6. DÇB Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi 

Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine, Yuri Muzafarovich Sheregov'u öneren Nakatsev V.A., bu 
görev için mali işlemlerin ayrıntılarını ve mevcut mevzuatı bilen ve anlayan girişimci ruhu olan 
genç birinin başvurmasını önermiştir. Tlemeshok R.M., Hatam Necdet'in DÇB Denetleme Kurulu'na 
dahil edilmesini önermiştir. Aslanov A.F. Albert Ibragimovich Adamokov'un adaylığını önermiştir.  

Aslanov A.F.'nin önerisine karşı, Avrupa Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Zati Sönmez, 
Adamokov A.I.'nin adaylığını desteklemediğini bildirmiştir. Adamokov tarafından Kongrede 
okunan nihai raporun kendisini tatmin etmediğini bildirmiştir. 

Yeni konuşmasında A.F. Aslanov, Adamokov A.I.'nin adaylığını geri çekmiş ve Mukhamed 
Klyshevich Terkulov'un Denetleme Kuruluna dahil edilmesini önermiştir. Bu konuda konuşan 
KAFFED temsilcisi Yavuz Bekir Sami, Ferit Domaniç’in adaylığını önermiştir. 

Ürdün Çerkes Hayır Kurumu Başkanı Voroka İbrahim, Shkhaltuğ Muhamed'in Denetleme Kuruluna 
dahil edilmesini önermiş ve 2021-2024 dönemi için DÇB Denetleme Kurulunun 5 üyesinin 
aşağıdaki isimler olarak onaylanmasına karar verilmiştir: 

1. Terkulov Mukhamed Klyshevich, KÇC Adige Xase-Çerkes Parl. üyesi (Başkan). 

2. Ferit Domaniç, Türkiye, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üyesi  

3. Nejdet Hatam, AC Toplumsal Derneği "Adige Xase- Çerkes Parlamentosu" üyesi. 

4. Sheregov Yuri Muzafarovich, yurtdışındaki yurttaşlarla iliş. ("Rodina" Derneği), KBC. 

5. Shhaltuğ Muhammed, Ürdün Çerkes Hayır Kurumu (BSO) temsilcisi. 

 

Gündem 7. Adigey'deki Yeni Kamu Derneklerinin DÇB’ye Kabulü 

Hauti Sohrokov, DÇB’ye kabulü için aşağıdaki 3 kurumun başvurduğunu bildirmiştir: 

* Çerkes Mirası Merkezi "Çerkesya Derneği", İsrail, Kfar-Kama köyünde kayıtlı. Kuruluşun Başkanı 
Thauho Zuher'dir. 

* Lübnan Cumhuriyeti'nden "Adige Xase". Başkan Abdel Razzak Riad. Yer - Beyrut. 

* Armavir Adige Kültürü Derneği "Adige Xase". Yer-Armavir. Başkan Shanov Ramazan 
Muhammedoviç. 

Sohrokov, Çerkes Miras Merkezi "Çerkesya Derneği"nin kuruluş belgelerine herhangi bir itiraz 
yapılmadığına dikkat çekmiş ve Lübnan Cumhuriyeti'nden Adige Xase’nin DÇB'ye katılmak için 
gerekli belgeleri sunduğunu ancak bunların Rusçaya çevrilmesi gerektiğini, belgelerin mevcut 
mevzuata uygunluğu için Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı'na sunulması gerekeceğini 
söylemiştir 

Sohrokov ayrıca Armavir "Adige Xase"nin, ilgili kuruluş belgelerin sunulması üzerine üyeliğe kabul 
edilmesini önermiş ve aşağıdaki kuruluşların Dünya Çerkes Birliği'ne kabul edilmesine karar 
verilmiştir: 

Çerkes Mirası Merkezi "Çerkesya Derneği" (İsrail. Kfar-Kama köyü). 

Lübnan Cum. "Adige Xase" (Beyrut) (ilgili kurucu belgelerin sunulması şartıyla); 

Armavir Adige Kültürü Derneği "Adige Xase" (Armavir, Krasnodar Bölgesi) (ilgili kurucu 

belgelerin sunulması şartıyla). 

  



 

18 
 

Gündem 8. Dernek Tüzüğünde Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi 

Söz alan DÇB Başkanı H.H. Sohrokov, mevcut DÇB Tüzüğü'nü değiştirme zamanının geldiğini 
kaydetmiştir. Kongre katılımcılarının DÇB Tüzüğü'nde yapılacak değişiklikler konusunda bir Çalışma 
Grubu oluşturmasını ve A.K. Kodzokov’un Komisyon başkanı olarak atanmasını önermiş ve önerisi 
kabul görmüştür.  

A.K. Kodzokov.  DÇB Tüzüğü'nde yapılacak değişiklikler konusunda kurulacak Çalışma Grubuna 
Chachukh M.Kh., Tlemeshok RM, Aslanov A.F, Shebzukhov Yu.I., Nesrin Alpan, Lana Abdzakh ve bir 
avukatın üye olarak kabul edilmesini önermiştir. Kodzokov’un önerisi kabul görmüş ve aşağıdaki 
isimler Komisyonda görevlendirilmiştir.  

1. Başkan; Anatoly Kasimovich Kodzokov, DÇB Başkan Danışmanı. 

2. Üye: Chachukh Majid Harunovich Karadeniz Adig-Şapsug tems. Adige Xase Başkanı  

3. Üye: Tlemeshok Ramazan Mugdinovich Uluslararası Çerkes Derneği Başkan Yard., Adigey Cum. 
Toplumsal Derneği "Adige Xase-Çerkes Parlamentosu" Başkanı. 

4. Üye: Aslanov Ali Fuadovich, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti "Adige Xase - Çerkes halkının hak ve 

çıkarlarının korunması için Çerkes Parlamentosu" Toplumsal Derneğinin Başkanı.  

5. Üye: Nesrin Alpan, Türkiye, Kafkas Dernekleri Federasyonu üyesi. 

6. Üye: Lana Abdzah, Ürdün Çerkes Hayırseverler Derneği üyesi 
 

Gündem 9. XIII DÇB Kongresi'nin Karar, Yönerge, Bildirisinin Kabulü 

DÇB Başkanı “taslak kararlarınız ve itirazlarınız varsa onları temel almayı öneriyorum. Öneriler ve 
eklemeler varsa, kararı kesinleştirmek, mülahaza ve itirazlar üzerinde çalışmak için lütfen Yayın 
Komisyonuna gönderin” şeklindeki ifadesi sonunda DÇD XIII. Kongresi'nin beyanları oylanarak 
kabul edilmiştir.  

DÇB’nin bir sonraki XIV. Kongresinin Eylül 2024'te yapılmasına, Kongrenin yerinin tespiti DÇB 
Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmesine karar verilmiştir. 

DÇB XIV. Kongresine delegelerin aşağıdaki temsil oranları oylanarak kabul edilmiştir. 
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XIII. DÇB Kongresinde Onaylanan Üyesi Kuruluşlar ve Delege Dağılımı 
(XIV. DÇB Kongresinde Geçerli Olacak) 

 

Kuruluşların adı 

Seçilen 
Delegeler 

Yönetim  
Kur. 

Üyeleri 
 

Den. Kur. 
Üyeleri 

Toplam 

1. 
Adigey Cum. Toplum. Derneği "Adige Xase- 
Çerkes Parlam." 

4 5 1 10 

2. 
Kabardey-Balkar Cum. "Adige Xase" 
toplumsal kuruluşu 

4 3 0 7 

3. 
Yurtdışındaki Yurttaşlarla İlişkiler için 
Kabardey-Balkar Bölgesel Toplumsal 
Kuruluşu ("Rodina" Derneği) 

4 1 1 6 

4. 
Karaçay-Çerkes Cum. "Çerkes halkının hak 
ve çıkarlarının korunması için Adige Xase-
Çerkes Parlam. Toplumsal Derneği 

4 3 1 8 

5. 
Krasnodar eyaletinde faaliyet gösteren 
Karadeniz Adig-Şapsug temsilcilerinin 
Adige Xase Derneği 

4 2 0 6 

6. 
Yerel kamu kuruluşu "Ulusal-kültürel 
toplum" Mozdok Kabardeyler Birliği 
"(Mozdok, Kuzey Osetya Cumhuriyeti) 

1 1 0 2 

7. 
Stavropol bölgesel "Çerkes kültür merkezi" 
Adıgi "(Stavropol) Toplumsal Kuruluşu  

1 1 0 2 

8. 

Çerkes Halkının Kimliğinin Korunması ve 
Gelişt.Yardım Eden Böl. Arası Kamu 
Teşk."Adige Xase" Gençlik Çerkes Parlam. 
KÇ Cum. 

1 1 0 2 

9. 
Abhazya Cumhuriyeti "Adige Xase" 
Toplumsal kuruluşu 

2 1 0 3 

10. 
Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonu 
(KAFFED) 

12 5 1 18 

11. Çerkes Kültür Federasyonu Xase Avrupa 4 1 0 5 

12. Ürdün Çerkes Hayır Kurumu 4 2 1 7 

13. 
Suriye Çerkes Hayır Kurumu 
 

4 2 0 6 

14. 
"Çerkesya - Çerkes mirasının merkezi (Kfar-
Kama, İsrail) Dern. 

1 1 0 2 

 Toplam 50 29 5 84 
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DÇB 2021-2024 Dönemi İçin Seçilen Yönetim Kadrosu 

DÇB Başkanı 

1. Sohrokov Hauti Khazritovich  Kabardey-Balkar Cumhuriyeti 

 
DÇB Birinci Başkan Yardımcısı 

2. Barsık Arfan Suriye Çerkes Hayırseverler Derneği 

DÇB Başkan Yardımcıları 

3. Aslanov Ali Fuadovich 
KÇC "Adige Xase – Çerkes Halk.Hak ve Çık.Korun. İçin Çerkes 
Parlam 

4. Sönmez Zati Çerkes Kültür Federasyonu Başkanı Xase Europe 

5. Tleshok Ramazan Mugdinoviç AC Toplum. Derneği "Adige Xase-Çerkes Parlam." Başk. 

6. Chachukh Majid Harunovich 
Krasnodar "Karadeniz Çerkesleri-Shapsugs Derneği" Adige Xase 
Başkanı 

7. Şekerci Yıldız Kafkas Dernekleri Federasyonu Başk. 

8. Shogenova Aminat Topashevna Kamu Kurumu "Adige Xase" üyesi KBC  

 
DÇB Yönetim Kurulu Üyeleri 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti "Adige Xase" 

9. Tabişev Murat Arsenievich KBC toplumsal kuruluşu "Adige Xase" üyesi 

10. Shomakhova Zalina Khazretovna KBC toplumsal kuruluşu "Adige Xase" üyesi 

Yurtdışındaki Yurttaşlarla İlişkiler KB Bölgesel Toplumsal Derneği ("Rodina" Derneği) 
11. Zarakhov Stanislav Harunoviç Rodina Derneği üyesi 

Adigey Cumhuriyeti Toplumsal Derneği "Adige Xase - Çerkes Parlamentosu" 

12. Guchetl Susana Everestovna "Adige Xase-Çerkes Parlamentosu" Topl. Der. Üyesi 

13. Hablauk Adam Aslanoviç "Adige Xase-Çerkes Parlam." Topl. Dern. Üyesi 

14. SUÇD k Yunus İsmailoviç "Adige Xase-Çerkes Parlamentosu" Topl. Dern.Üyesi 

15. Tsikushev Aslan Khasanbievich "Adige Xase-Çerkes Parlam." Toplumsal Dern. Üyesi 

Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti "Çerkes halkının hak ve çıkarlarının korunması için Adige Xase-Çerkes 
Parlamentosu" Toplumsal Derneği 

16. Afaunov İsmail Muhammedoviç "Çerkes halk.hak -çıkar. Kor. için Adige Xase-Çerkes Par. 

17. Kardanov Aslan Borisoviç "Çerkes halk.hak,çıkar.kor.için Adige Xase-Çerkes Par. Üy 

Krasnodar eyaleti Karadeniz Adig-Şapsug temsilcilerinin Adige Xase Derneği 

18. Hako İgor Hamidoviç Adig-Şapsug temsilcilerinin Adige Xase Derneği üyesi 

Yerel kamu kuruluşu "Ulusal-kültürel toplum" Mozdok Kabardeyler Birliği " 

19. Habitov Vyacheslav Georgievich Ulusal Kültür Derneği "Mozdok Kabardeyler Birliği"  

 Stavropol bölgesel kamu kuruluşu "Çerkes kültür merkezi" Adıgi " 

20. Kazanokov Murat Muhadinoviç "Çerkes kültür merkezi" Adıgi " Toplumsal Derneğin üyesi 

Çerkes Halkının Etnik Kimliğinin Korunması ve Geliştirilmesine Yardım eden Bölgeler Arası Toplumsal Teşkilatı 
"Adige Xase" (Gençlik Çerkes Parlamentosu) 

21. Bore Eldar Hamzetoviç Çerkes Gençlik Parlamentosu üyesi 

Abhazya Cumhuriyeti kamu kuruluşu "Adige Xase" 

22. Naguar Ziuar Abhazya Cum. kamu kuruluşu "Adige Xase" temsilcisi 

Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 

23. Atilla Mutlu Alkış Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Üyesi 

24. Bilge Eken Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Üyesi 

25. Nesrin Alpan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Üyesi 

26. Bekir Sami Yavuz Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Üyesi 

Ürdün Çerkes Hayır Kurumu (BSO) 

27. Lebzo Malek BSO Ürdün üyesi 

28. İnal İsam Hatk BSO Ürdün üyesi 

Suriye Çerkes Hayır Kurumu (BSO) 

29. Shura Ğassam BSO Suriye temsilcisi 

Dernek "Çerkesya"- Çerkes Mirası Merkezi (Kfar-Kama, İsrail) 

30. Thauho Zuher DÇB Yönetim Kurulu üyesi (İsrail) 
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1.6 DÇB XIII. (2019-2021) Dönem Faaliyet 

Raporu    
KAFFED ve DÇB işbirliği ve KBC Kültür Bakanlığı desteği ile online Adigece ve Rusça dil kursları, 

Adıge bayrağı günü etkinlikleri, diktant çalışması (dil günü), dönüş ile ilgili çalışmalar, öğrenci işleri 

ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bunların dışında Mayıs 2021'de, Dünya Çerkes Birliğince, Kabardey-

Balkar Cumhuriyeti, Nalçik kentinde düzenlenen “Adigeler (Çerkesler): Geçmiş, Bugün, 

Gelecek” adlı Uluslararası Konferans düzenlenmiştir.  

1.6.1 Anadili ve Rusça Kursları (2020-2021) 
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED); 2020 yılı Ekim ayında, 2020-2021 Stratejik Planında 

belirtilen Anavatandaki üniversiteler ile uzaktan eğitim programları düzenleme hedefi 

doğrultusunda deneyim kazanmak ve aynı zamanda Kovit-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 

kapalı olan derneklerimizin bazılarında teknik altyapı yetersizliğinden dolayı çevrimiçi dil 

kurslarının açılamaması sebebiyle oluşan ihtiyacı karşılamak amacıyla çevrimiçi dil kursları başlattı. 

Bir yıl içinde gerçekleştirilen 8 dil kursunun ardından, 2021 yılı Ekim ayında, Yönetim Kurulu 

Başkanımız Yıldız Şekerci ve Anadili Komisyonu Koordinatörü Adnan Arslan'ın Anavatanda yaptığı 

görüşmelerde Adıgey Cumhuriyeti Devlet Teknik Üniversitesi, KAFFED ve Adıge Xase Maykop 

arasında yapılan anlaşma kapsamında yoğunlaştırılmış Rusça kursları başladı.   

 

Komisyonumuzun girişimleriyle açılan ilk kursumuz Çerkesçe (Batı Diyalekti) kursunu, Kabardey 

Balkar Cumhuriyeti Halklarla İlişkiler ve Etkileşim Bakanlığı ve Dünya Çerkes Birliği ortaklığıyla 

düzenlenen Çerkesçe (Doğu Diyalekti) ve Rusça kursları izledi, daha sonra Abhazya Çalışma 

Grubuyla birlikte düzenlediğimiz Abazaca (Apsua Diyalekti) dil kursu başlatıldı. Çerkesçe (Batı 

Diyalekti) kursu öğrencilerin düzeylerine göre ayrıldığı 2 ayrı sınıfta yapıldı ve altı ay sürdü; 

Çerkesçe (Doğu Diyalekti) ve Rusça kursları dört ve üç aylık 2 dönem, Abazaca dersimiz ise yedi ve 

üç aylık iki dönem olarak gerçekleşti.  

 

Çerkesçe (Batı Diyalekti) kursu Alaattin Bayram ve M. Yaşar Arslan; Çerkesçe (Doğu Diyalekti) 

kursu Tabish Murat; Rusça kursu Shogen Aminat; Abazaca kursu Violetta Pershelya-pha ve İrfan 

Ahoçba tarafından verildi. Derslerin Çerkesçe verildiği Çerkesçe (Doğu Diyalekti) ve Rusça kursuna 

Ahmet Çelik ve Ahmet Tambay çevirmen olarak katıldı; Abazaca kursuna İrfan Ahoçba ve Esen Bal 

çeviri desteği verdi. Kurslarda koordinatörlüğü yönetim kurulu üyelerimiz Ersin Özen ve Saniye 

Boran üstlendi.  

 

Diyasporada yaşayan herkese ve Anavatana dönüş yapmış soydaşlarımıza açık olan kurslar yoğun 

ilgi gördü. Kursların tümü 100'e yakın katılımcı ile başladı. Devam oranları tahmin edilenin 

üzerinde gerçekleşen kurslarımızı tamamlayan ve katılımcı sertifikası alan kursiyerlerin sayısı 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

Federasyonumuzun ilk kez düzenlediği çevrimiçi dil kurslarında ders programları, ders malzemeleri 

ve kullanılacak kaynaklara eğitmenlerimizin önerileri dikkate alınarak birlikte karar verilmiştir.  
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KAFFED'in Adıge Xase Maykop ile birlikte Adıgey Cumhuriyeti Devlet Teknik Üniversitesi ile yaptığı 

anlaşma kapsamında düzenlenen yoğunlaştırılmış Rusça kursu Ekim 2021'de başladı. Kasım 2020 

sonunda tamamlanacak kursta başarılı olan katılımcılara Üniversite tarafından resmi sertifika 

verilecek. On beş öğrenciden oluşan üç sınıfta düzenlenen kurs haftada beş gün iki saatlik dersler 

halinde veriliyor. Eğitim dilinin Çerkesçe olduğu ve koordinatörlüğünü KAFFED Anadili 

Komisyonunundan Bilge Eken'in yürüttüğü kurslar Kobleva Zureta Aslançireevna, Autleva Fatima 

Asinovçam ve Dishecheva Mareta Mukhamedovna tarafından veriliyor.  

 

Eylül ayında KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci başkanlığında bir heyet Kabardey Balkar 

Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi ile görüşmüş ve Nalçik'te bulunan Üniversite ile benzeri bir kurs 

açılması için mutabakata varmıştı 

 

Kursun  
Adı 

Eğitmenin  
Adı 

Düzey Başlangıç -Bitiş  
Tarihi 

Haftalık  
Ders 

Sayısı 

Sertif. 
Alan 

Katılım. 
Sayı. 

Çerkesçe  
Batı Diyalekti 

Alaattin 
Bayram 

Başlangıç 
Ekim 2020– Mart 
2021 

Haftada 3 
gün 

19 

Çerkesçe  
Batı Diyalekti 

M. Yaşar 
Arslan 

Orta  
Ekim 2020– Mart 
2021 

Haftada 3 
gün 

21 

Çerkesçe  
Doğu Diyalekti I 

Tabish Murat Başlangıç 
Ekim 2020– Ocak 
2021 

Haftada 3 
gün 

40 (DÇB) 

Çerkesçe  
Doğu Diyalekti II 

Tabish Murat 
Başlangıç  
Orta 

Haz. 2021– Ekim 
2021 

Haftada 1 
gün   
Haftada 2 
gün  

62 (DÇB) 

Rusça I 
Shogen 
Aminat 

Başlangıç 
Mart 2021– Hazir. 
2021 

Haftada 3 
gün 

28 (DÇB) 

Rusça II 
Shogen 
Aminat 

Başlangıç  
Orta 

Hazi. 2021– Eylül 
2021 

Haftada 3 
gün  
(dönüşüml
ü) 

46 (DÇB) 

Abazaca  
Apsua Diyalekti 

Violetta 
Pershelya 
Pha, İrfan 
Ahoçba 

Başlangıç  
Orta 

Aral. 2020– Hazir. 
2021 

Haftada 2 
gün 

20 

Abazaca 
Apsua Diyalekti II 

Violetta 
Pershelya-pha 

Başlangıç 
Orta 

Eyl. 2021– Kasım 
2021 

Haftada 1 
gün 

18 

1.6.2 Uluslararası Konferans 
Dünya Çerkes Birliğince, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Nalçik kentinde düzenlenen "Adigeler 

(Çerkesler): Geçmiş, Bugün, Gelecek" adlı Uluslararası Konferansa, Rusya Federasyonu'nun 

çeşitli bölgelerinden bilim adamları, uzmanlar, siyaset bilimcileri, tarihçiler, diplomatlar, yüksek 

lisans öğrencileri, hükümet temsilcileri katılmıştır. Konferansa KAFFED’i temsilen Genel Başkanımız 

Yıldız Şekerci aşağıdaki “Çifte Vatandaşlık” başlıklı bildiriyle katkı sağlamıştır.   
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Çifte Vatandaşlık  

Tarih boyunca diğer halklardan farklı olarak yayılmacı hiçbir çaba içerisinde olmayan 

Çerkes halkı, vatanını dünyanın en büyük güçlerine karşı sonuna kadar savunmuştur. 

Tolstoy’un dediği gibi "Çerkesler, temiz denizlerde yaşayan deniz kestanesi gibidir. Gidip 

üzerine basmadıkça dikenleri ayağınıza batmaz." Çarlık Rusya’sına karşı da aynı 

kararlılıkla ve kahramanlıkla 101 yıl vatanını savunan Çerkesler, asimetrik güç dengesi 

karşısında bu savaşı kaybetti.  

Savaş sürecinde savaş hukuku da çiğnenerek sivillere ve doğaya yönelik her türlü vahşetin 

ve insanlık suçunun sergilendiği de tarihi belgelerde kayıtlıdır. Savaşın sonunda ise geriye 

kalan savaş yorgunu nüfusumuzun yüzde 90’ı Osmanlı topraklarına sürülmüştür. Çok kötü 

şartlarda yola çıkartılan 1,5 milyon Çerkesin 500 bini sürgün yollarında ve özellikle de 

Karadeniz’de hayatını kaybetmiştir. Bugün haritalara baktığımız zaman tarihi Çerkes 

ülkesinde özellikle Karadeniz kıyısında tam bir etnik temizlik yapıldığını görüyoruz. Tarihi 

Çerkes ülkesinde bugün artık Çerkesler azınlık durumundadır. Bunu biz Kafkas Dernekleri 

Federasyonu olarak Çerkes Soykırımı ve Sürgünü olarak niteliyoruz ve her yıl 21 Mayıs’ta 

hem yerel derneklerimizde hem de ülke genelinde bu süreçlerdeki kayıplarımızı anıyoruz ve 

dilimizin, kültürümüzün, kimliğimizin korunmasına ilişkin taleplerimizi dile getiriyoruz. 

 Ayrıca anavatandaki anma törenlerine de katılıyoruz, bu törenleri yayınlarla ve haberlerle 

Türkiye diasporasına ulaştırıyoruz. 21 Mayıs 1864 sürgünü ile sülaleler, aileler, hatta 

kardeşler birbirinden kopartılmıştır. Bugün bir sülalenin fertlerinin birçok ülkeye dağıtıldığı 

bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu iletişim olanaklarının gelişmesi ile daha yakından 

görmeye de başladık.  

Ne sürgün gittiğimiz ülkelerde rahat yüzü gördük, ne de vatanda kalan az sayıdaki 

soydaşımız rahat yüzü gördü. Birçok ülkede asimilasyon politikaları ile dilimiz ve 

kültürümüz baskı altına alınarak yok edilmeye çalışıldı. Anadilimizi yaşatmamızın önüne 

engeller konuldu. Bütün bunların üstüne Sovyetler döneminde dünyanın iki ayrı kampına 

düşen anavatan ve diaspora arasında ulaşım ve iletişim adeta imkansız hale geldi. Ama 

bütün bunlara rağmen hem anavatandaki hem de diasporadaki Çerkesler olarak bugüne 

kadar bayrağımızı taşımayı başardık. Bu başarısı nedeni ile halkımız ile ne kadar gurur 

duysak azdır.  

Federasyonumuzun geleneksel olarak anma törenlerinde dile getirdiği bir sloganı sizlerle 

bu vesile ile bir kez daha hatırlatalım: Biz “İntikam değil, adalet istiyoruz”. Geçmişimizi 

unutmamalıyız. Onu doğru bir şekilde öğrenmek için tarihçilerimiz, bilim insanlarımız 

çalışmalı ve eserler ortaya koymalı. Geleceğimizi ise barışçıl bir göz ile tasarlamalıyız. 

Elbette kendi halkımızın haklarını ve çıkarlarını göz önünde tutmalıyız. Bu çalışmaları her 

zaman tüm taraflar ile yapıcı diyaloglar kurarak yapmaktan yanayız.  

Bu çerçevede Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi de her zaman karşılıklı saygıya dayalı, adil 

ve barışçı bir diyalog içinde yürüteceğiz. Yine bu diyaloglarımızda dikkat edeceğimiz bir 

başka nokta da bölgede çeşitli çıkarları olan küresel güçlerin halkımıza sadece acı 

getirebilecek faaliyetleri konusunda farkındalığımızı yükseltmek ve bunlara hiçbir zaman 

alet olmamak olacaktır.  
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Sayıca en büyük Çerkes diasporasının yaşadığı Türkiye’de ve nüfusumuzu temsil eden en 

büyük örgüt olarak Federasyonumuzun ve üye derneklerin yarım yüzyılı aşkın tarihi 

boyunca temel ilkesi hep, yüzümüzü anavatana dönmek olmuştur ve bundan sonra da 

böyle olacaktır. Anavatanımız bizim için bir kutup yıldızı niteliğinde; bu yüzden, bütün 

kalbimizle anavatanımızdaki kardeşlerimizin ebediyen barış ve huzur içerisinde, anadilimizi 

ve kültürümüzü koruyarak demokratik bir ortamda yaşamalarını istiyoruz. Tıpkı 

diasporada olduğu gibi, anavatanımızda da aynı zamanda temel insan hakları olan 

demokratik haklarımızla ilgili olarak ortaya çıkan problemlerde bir sivil toplum kuruluşu 

olarak yapıcı eleştirilerimizi dillendirmekten çekinmeyeceğiz.  

Bir kez daha vurgulayalım; Diaspora anavatansız var olamaz. Ancak, Anavatan için de 

dünyanın farklı ülkelerine yayılmış 7 milyon soydaş büyük bir güçtür. Bu çerçevede Rusya 

Federasyonu’nun karşılıklı saygıya dayalı adil bir diyalog çerçevesinde diaspora ve 

anavatan arasındaki ilişkilerin önündeki engelleri kaldırmasının her iki tarafın da çıkarına 

olacağı açıktır.  

Diasporadaki Çerkesler, yaşadıkları ülkelerde iyi eğitimli, hep övgüyle söz edilen ve 

xabzeye borçlu olduğumuz Çerkes ahlakıyla toplumsal, kamusal ve siyasal alanlarda 

önemli tecrübelere imza atmış bir topluluk oluşturmaktadır. Anavatan ile ilişkilerin 

önündeki engellerin kaldırılması ve karşılıklı olarak geliştirilmesi, diasporada oluşan bu 

birikimin anavatanla paylaşılmasına da olanak sağlayacaktır. Diğer yandan şu da 

gözetilmelidir; Rusya Federasyonu’na dünyanın birçok ülkesinden insanlar eğitim ve 

çalışma amacı ile gelmektedir, ancak pek çoğu aldığı eğitimi, kazandığı parayı geldiği 

ülkeye geri götürmektedir. Oysa, Diaspora Çerkesleri, dünyanın farklı ülkelerinde 

edindikleri her ne varsa, onları anavatanları için kullanmak istiyorlar. Her neye sahiplerse, 

karşılıksız olarak anavatana aktarmak istiyorlar. Eğitim için anavatana gelen veya dil 

öğrenmek, kültürünün köklerini keşfetmek isteyen gençlerimizin sayısı arttığı gibi, meslek 

yaşamı boyunca edindikleri maddi, mesleki ve entelektüel birikimi anavatanlarına 

aktarmak isteyen büyüklerimizin sayısı da giderek artıyor ve bunların bir kısmı anavatana 

yerleşmek eğilimi taşıyor.  

Diasporanın bu çerçevede beklediği öncelikli adım Çerkes diasporasına vatandaşlık 

hakkının tanınmasıdır. Birçok ülkeden insanlara soydaşlık çerçevesinde Rusya Federasyonu 

pasaportunun verildiğini biliyoruz. Diaspora Çerkesleri de Rusya Federasyonu 

yurttaşlarının soydaşları olarak bu haktan kolaylaştırılmış şekilde yararlandırılmalıdır. Bu 

hakkın diasporadaki 7 milyon Çerkesin gelip bir anda Rusya Federasyonu’na yerleşmesi 

anlamına gelmediğini en iyi biz Çerkesler biliyoruz. Rusya Federasyonu’nda son 

zamanlarda yapılan düzenlemeler ile kolaylaştırılan çifte vatandaşlık olanağı 

insanlarımızın hem Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerinde hem de 

Rusya Federasyonu’nun diğer bölgelerinde eğitim, turizm, ticaret, yatırım gibi çeşitli 

alanlarda daha iyi ilişkiler kurmalarına olanak sağlayacaktır.  

Anavatanlarına dönmek isteyen insanlarımız için de bu durum bir kolaylık sağlayacaktır. 

Emekli olup ömrünün sonunda anavatanında yaşamak ve birikimlerini orada 

değerlendirmek isteyen, iyi bir eğitim alıp meslek hayatını vatanında başlatmak isteyen, 

evlilik yolu ile anavatan ile akrabalıklarını yenileyen, soydaşlarının arasında huzurla 
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yaşamak isteyen insanlarımızdan hiç kimseye zarar gelmeyeceğini, tam tersine anavatanın 

bundan büyük faydalar göreceğini herkesin anlaması gerekiyor. Ayrıca çifte vatandaşlık 

taleplerimizin karşısına gerekçe olarak çıkartılan “radikalizm” ve “terörizm” iddialarının da 

yersiz olduğunun bilinmesi gerek. Çerkeslerin xabzesini bilimsel gözle inceleyen vicdanlı 

herkes, nerede yaşadıkları önemli olmaksızın dünyada terörizm ve radikalizme en uzak 

halklardan biri olduğumuzu görecektir. Tam bu noktada işte, halkımızın kendi kültürünün 

yani xabzenin korunmasının neden önemli olduğunu da bir kez daha görüyoruz. Halkımızın 

asimile olmasının, bütün tersi yöndeki çabalarımıza rağmen, korkulduğu şekilde 

radikalizmin bazı gençlerin üstünde etkili olmasına kapı aralayacağını göz önünde 

bulunduralım.  

Devlet Duma’sı tarafından 5 Mart 1999 tarihinde kabul edilen ve Federasyon Konseyi 

tarafından 17 Mart 1999 tarihinde onaylanan «Rusya Federasyonu’nun Yurt Dışındaki 

Yurttaşlara Yönelik Devlet Politikası Hakkında Federal Kanunu” Çerkes diasporasını 

kapsayacak şekilde genişletilip uygulandığı takdirde bu talebimize bir ölçüde karşılık 

verilmiş olacaktır.  

Federasyonumuz üyesi olduğu ve Merkezi Kabardey Balkar Cumhuriyetinde bulunan 

Dünya Çerkes Birliği ile 2020 yılında başlattığı bir proje çerçevesinde Cumhuriyetin ilgili 

kurumlarının da katkıları ile online Çerkesçe ve Rusça kursları düzenledi. Bu çalışmalarımızı 

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Türkiye Temsilciliğinin de katkıları ile Adıgey ve Kabardey 

Balkar Devlet Üniversitelerinin de dahil olacağı bir sistemde online eğitim programlarına 

dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarda Çerkesçenin yanında 

Rusçayı da özellikle diasporanın öğrenmesini hedefliyoruz. Vatandaşlık işlemlerinde Rusça 

şu anda diaspora için büyük bir engel oluşturmaktadır. İşlemlerin başlangıç aşamasında 

Cumhuriyetlerimizde resmi dil olan Çerkesçe bilgisinin yeterli sayılması ve Rusça için 

kademeli bir sürecin düzenlenmesi bu konuda çözüm olabilecektir.  

Yukarıda bahsedilen Federal Kanunun 3. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Rusya 

Federasyonu halklarının anadillerinin ve kültürlerinin korunması kapsamındaki çalışmaları, 

Çerkes diasporası bütün zorluklarına rağmen bir buçuk asırdır dünyanın farklı ülkelerinde 

büyük ölçüde kendi kaynakları ile yerine getirmektedir. Aynı maddede belirtilen Rusya 

Federasyonu ile diasporamızın yaşadığı ülkelerin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı 

veriyoruz. Rusya Federasyonu vatandaşlarının soydaşlarına yönelik gerek bu yasa ile gerek 

diğer düzenlemeler ile Rusya Federasyonu yetkililerine yüklenen sorumluluk kapsamında 

vatandaşlığa yönelik bir çalışmanın gecikmeksizin başlatılmasının hem asimilasyon ile 

mücadele eden Çerkes diasporası için hem de diasporanın yaşadığı komşu ülkeler ile iyi 

ilişkilerini geliştirmeye çalışan Rusya Federasyonu için önemli olduğunu değerlendiriyoruz.  

ÇERKESLERE vatandaşlık hakkının tanınması halinde soydaşlarımızın anavatana ziyaretleri 

büyük ölçüde artacaktır. Ticaret, turizm, eğitim, sanayi, ihracat gibi pek çok alanda bunun 

olumlu etkileri görülecektir. Ayrıca çifte vatandaşlık hakkına sahip insanlarımız 

diasporanın yaşadığı ülkeler ile anavatanımızdaki Cumhuriyetlerimizin ve Rusya 

Federasyonu’nun ilişkileri için de güçlü bir köprü oluşturacaktır. Biz, Kafkas Dernekleri 

Federasyonu olarak Çerkeslere vatandaşlık hakkı tanınması için üstümüze düşen her türlü 

sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Bu konuda diğer ülkelerdeki Çerkes Diasporası 
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STK’ları ile de koordineli bir çalışmayı yürütebilecek ilişkilere sahibiz. Biz, geçmişimizi 

unutmadan, pozitif bir gelecek ufkunu birlik ve beraberlik içinde kurabilmek ve bu yolda 

ilerleyebilmek için, yüzümüzü hep anavatana dönük şekilde, halkımızın çıkarlarını her türlü 

ideolojik ile politik kaygının üstünde tutarak, akılcı, adil, yapıcı, barışçı stratejiler ile 

geleceğimiz için çalışmaya dün olduğu gibi, bugün de devam edeceğiz. Anavatanımızın da 

dahil olduğu Rusya Federasyonu yöneticilerinin de aynı şekilde davranacakları inancıyla 

geleceğe umutla bakıyoruz. 

 

I.7 DÇB XIII. (2019-2021) Dönem Mali Raporu    

DÇB Mali Raporları üzerinde açıklamalar, Kongrede, Denetleme Kurulu Başkanı Adamokov Albert 
tarafından yapılmıştır. Adamokov, DÇB Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinin Tüzüğü'ne uygun olarak 
yürütüldüğünü, ayrıca 2018-2021 dönemi için DÇB mali kaynaklarının gelir ve harcamalarının ana 
kaynağının hayır işleri olduğunu bildirmiştir. Bu açıklamanın dışında mali tablolara ilişkin bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. Denetim Kurulu seçimi sırasında söz alan Zati Sönmez, Adamokov tarafından 
Kongrede okunan nihai raporun kendisini tatmin etmediğini bildirmiştir. İlerleyen süreçte mali 
tabloların denetimi ve halka daha açıklayıcı bir şekilde yansıtılması için gerekli çalışmaların 
yapılması talep edilecektir.  

18.09.2020 – 18.09.2021 Dünya Çerkes Birliği Mali Raporu 

Operasyon adı Gelir 
(Ruble) 

Gider 
(Ruble) 

18.09.2020 yılına kalan 299,26  

Üyelik Ücretleri:   
KÇC “Adige Hase –Çerkes Parlamentosu” (2021) 74 000,00  
AC “Adige Hase – Çerkes Parl. Sosyal Hareketi  77 510,00  
Avrupa’daki Çerkes Kültür Derneği (2019, 2020)  174 640,00  
Karadeniz Çerkes-Şapsığ  Krasn. Adige-Hase Top. 
(2020) 

75 000,00  

Abhazya Cum. “Adige Hase” Toplum Kuruluşu 
(2020) 

75 000,00  

Avrupa’daki Çerkes Kültür Toplulukları Birliği 
(2021)  

88 200,00  

Karadeniz Çerkes-Şapsığların  Krasn.Adige-Hase 
Top. (2021) 

75 000,00  

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) (2021) 146 600,00  
Toplam 786 249,26  

Para araçlarının kullanımı:   
Maaş   152.201,40 
Bütçe dışı fonlar ve vergiler  37.749,89 
Kamu giderleri, komünikasyon  51.119,49 
İnternet, görüntülü iletişim  27.521,60 
Kırtasiye giderleri  3.902,00 
Genel giderler  8.390,69 
Gazete abonelikleri  18.167,46 
Kitaplar, dergiler  104.000,00 
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Basılı ürünler  10.900,00 
Kutlama için alınan hediyelikler  9.000,00 
Temsili ağırlama masrafları  15.917,61 
Gıda paketleri   56.065,00 
Seyahat giderleri  24.908,52 
Otel ve konaklama giderleri  61.750,00 
Banka hizmetleri  19.365,33 
Meclis ve toplantı düzenleme giderleri  110.200,00 
Bağış ve yardımlar  75.000,00 

Toplam  786.158,99 

Bakiye 90,27  

Kredi borçları   
“Chayka” Ltd. (2015)  233.650,00 
Kredi borçlanmaları  763.350,00 

Toplam   997.000,00 

   

2020 – 2021 Dönemi İçin USD Olarak Ödenen Üyelik Ücretleri 

№ Üye Dernek Adı Bulun. Yer 2020 2021 
1 Adige Hase Toplum Kuruluşu  Nalçik KBC 1000 1000 
2 Adige Hase–Çerkes halkının hak ve 

çıkarlarını koruma Çerkes Parlamentosu”  
Çerkessk KÇC 1000 1000 

3 (“Vatan” Derneği) Yurtdışındaki 
yurttaşlarla ilişkiler Bölgeler arası 
Derneğinin  

Nalçik KBC 0  

4 “Adige kültürü ve dilinin geliş. ve 
yurtdışındaki yurttaşlarla iletiş. 
geliştirilmesi için Adige Hase  

Krasnodar  

 
0  

5 Adige Hase – Çerkes Parlam.Sosyal Har.  Maykop- Adigey 1000 Mec.düz. 
6 “Karadeniz Adige-Şapsuğların Adige Hase 

topluluğu” Krasnodar bölgesel toplumsal 
kuruluş  

Soçi 
Lazarevskoe 

1000 1000 

7 Abhazya Cum.Adige Hase toplumsal kur.  Suhumi  1000  
8 Mozdok Kabardinlerinin Birliği Milli-

kültürel topl.Kuzey Osetya Cum.Alanya)  
Mozdok  0  

9 “Çerkes kültür merk. bölgesel toplumsal 
kuruluş  

Stavropol  0  

10 Adige Hase Çerkes halkının kiml. Korun. 
ve gelişt. Yard. için bölg. arası topl. 
Kur.Gençlik Çerkes Parl.  

KÇC 0  

11 Ürdün’deki Çerkes Hayır Topluluğu  Amman şehri 0  
12 Suriye’deki Çerkes Hayır Topluluğu  Şam şehri 0  
13 Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-

FED)  
Ankara TÜRK. 0 2000 

14 Kfar-Kame’deki Çerkes Hayır Topluluğu  Kfar Kama İSR. 0  
15 Avrupa Çerkes Kültür Toplulukları Birliği Hannover  1000 1000 
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2. BÖLÜM 

DÇB BAŞKANLIK SEÇİMİNDEKİ ORTAM ve  

KAFFED’in ROLÜ  

Öncelikle KAFFED; DÇB içerisinde öncü ve oyun kurucu bir rol yüklenmektedir. En yoğun 

diasporayı kapsayan Türkiye’de KAFFED, tüm eleştirilere açık olmakla birlikte tarihi gelişim süreci 

dahilinde, kendisine yüklenen bu misyonu yerine getirirken, toplumun hak ve menfaatlerini 

gözeterek hareket etmek durumundadır.  

Bu anlamda son yıllarda, KAFFED seçimlerinde benimsenen “birden fazla aday ile seçim” 

sisteminin, DÇB Kongresinde de benimsenmesi için çalışılmış, daha rekabetçi, daha demokratik bir 

seçim atmosferi için mücadele verilmiş olmasına rağmen, ne yazık ki DÇB Başkanlığı seçimi yine 

tek adayla gerçekleştirilmiştir. 

  

2.1 DÇB Başkanlık Seçiminde KAFFED’in 

Duruşu 

Anavatanda geçirilen her saat, birden fazla adayla seçime gidilmesi konusu, KAFFED 
yönetimince, Cumhurbaşkanlığı dahil her ortamda dile getirilmiştir. Böyle bir seçim sisteminin 
tercih edilmesi durumunda hem toplumun iradesinin yönetime daha iyi yansıtılabileceği hem 
seçilen başkanın daha güçlü kılınmış olacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Bu yolla, gençlerimizin de 
DÇB’de kendilerine bir gelecek görmeleri sağlanmış olacağı, her platformda dile getirilmesine 
rağmen, Anavatan ve diğer üye dernek temsilcilerinden yeterli destek alınamamıştır. 

DÇB Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan ancak seçim sürecinde yeterli aktiviteyi 
gösteremediği, yönetime hakkını veremeyeceği konularında eleştiriler alan Hağajey Beslan’ın 
adaylığını açıklamasının peşi sıra, tamamlanması gereken süreçleri tamamlayamamış ve başarıya 
ulaşamamıştır. Hağajey Beslan’ın son gün, Kongreye katılmamış olması da işin ciddiyet boyutunu 
sorgulatmaktadır. 

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen “KAFFED’in DÇB üyeliğinin bulunmadığı”, 
hatta “DÇB diye bir kurumun da var olmadığı” yönündeki iddialar hakkında sorulan soruya 

Hağajey Beslan’ın verdiği cevap; KAFFED, DÇB’nin ana bileşenlerinden biridir, üyesi 
olmadığını söylemek doğru olmaz” şeklinde olmuştur. Aksi durumda kendinin, KAFFED’den 
aday gösterilmesini talep etmesi de teknik olarak mümkün olmazdı. 

KAFFED, çeşitliliğe ve pozitif değişime olan inancıyla, DÇB yönetiminden, Çerkes toplumunun 
sorunlarına çözüm üretmesini, daha iyi kurumsal yapılanma ile yol almasını beklemektedir. 

Amacımız şahıslar üzerinden yön belirlemek değil, halkımızın insani, kültürel, siyasi vb. konularda, 

sisteme dayalı hak arayışlarını kolaylaştırmak, güce karşı, güçsüze destek olmaktır. 
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2.2 KAFFED-DÇB İlişkilerindeki Hassasiyet  

Son yapılan DÇB XIII. Dönem Kongresinde, birden fazla adayla seçime girilmesi için çalışan 

KAFFED’in, bu gayretlerinin, neden sonuçsuz kaldığı konusunda yapılan eleştirilere, duyarsız 

kalamazdık. Kuşkusuz, olayların gelişim sürecini yakından takip eden değerli dostlarımızın, 

yapacakları her türlü eleştiri, KAFFED’in de DÇB’nin de daha sağlam bir zeminde adım atmasına 

vesile olacaktır.  

Konunun, sadece kurumlar arasında olmayıp, uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle, DÇB 

yönetim kadrosunun oluşturulması süreci, normalin üstünde bir zihinsel süreç ve ayrıntıyı 

önümüze koymaktadır. 

 

2.3 Seçim Sürecine Farklı Açılardan Bakış 

STK’ların önemli işlevlerinden biri, demokratik işleyişe katkı sağlamak, baskıya karşı, ezileni 

savunmak ve devletin ulaşamadığı, fark edemediği, fark edip de duyarlık göstermediği konularda, 

çözümler üretmeye gayret etmektir.  

Diaspora Derneklerinin bulunduğu ülkelerin yanında, özellikle Rus yasal düzenlemeleri 

çerçevesinde STK’ların ne derecede rol alabildiği, DÇB’nin de ne derecede STK işlevini yürüttüğü 

sorgulanmalı ve doğru teşhisler konmalıdır.  

Bizler, bu çalışmaları yapmadığımız müddetçe, halkının en demokratik taleplerini dahi, Rusya’nın 

devlet bütünlüğüne karşı tehdit olarak algılayan bir iktidar anlayışı ile çözüm üretemeyiz. 

Konuya, farklı bakış açıları ile bakmamız ve sonuçlarını iyi değerlendirmemiz gerekir.  

2.3.1  Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Cephesi 
Tüm dünya Çerkeslerini kapsam altına alarak, güç birliği sağlamak, toplumun sorunlarını çözmek 

gibi makro boyutlu amaçlarla kurulmuş olan DÇB, ne yazık ki Rusya Federasyonu’nun siyasi 

atmosferinde, kuruluş amaçlarını göz ardı eden veya ettirilen bir yapıya dönüşmüştür. Aslında çok 

yönlü gerçekliklerin yaşandığı bu ortamda, dışarıdan yaptığımız bu yargılamaların dahi, nereye 

sığdırılması gerektiği de çözülmesi gereken, ayrı bir realitedir.  

KAFFED-DÇB arasında yaşanan olumsuzluklar için, yakın tarihte tanıklık ettiğimiz birkaç örnek 

verebiliriz.  

* RF Anayasa Değişikliği Referandumunda, Çerkes toplumdan yana tavır almaması  
* Anadilimizin seçmeli hale getirilmesi sürecinde susması 
* Çerkeslerin moral gücünü artırmaktan öte bir suçu olmayan Martin’in, uğradığı iftira sonucu 

maruz bırakıldığı ceza ve gözaltı süreçlerinde tepkisiz kalması  

* KAFFED’in, politika geliştirme, diğer diaspora dernek ve federasyonları ile tanışma, iletişim 

kurma, iş birliği geliştirme gayretinin, DÇB Yönetimince sorun olarak algılanması (Bu durum iki 

kurum arasında çağdaş yönetim anlayışı, özgür iş davranışı ve aktif kültürel pazarlama 

konularındaki görüş ayrılıklarının bir yansımasıdır.) 

* Son Kongrede, gayet demokratik bir hak olan, başkanlık seçiminin birden fazla adayla 

yapılması konusunda, Genel Başkanımızın verdiği mücadeleyi, şahsına bir hakaret olarak 

algılayıp, KAFFED Başkanı ve delegasyonu ile şiddetli tartışmalar yapan DÇB Başkanının yaklaşımı  
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(Sonradan çok şık bir şekilde özür dilemiş olsa da buradan alınması gereken mesaj; Çerkeslerin de 

artık, yıllarca farklı devlet politika ve yönetim sistemleri içerisinde farklılaştıkları ve demokratik 

insan hakları konusunda büyük ayrışmalar içinde oldukları gerçeğidir.) 

Bunlarla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki Çerkesler, uluslararası boyuttaki ilk kurumsal yapı 

olan ve bünyesinde, bugün itibariyle 14 derneğin üye olduğu DÇB’den, destek ve çözüm beklentisi 

içindedirler.   

DÇB Cephesinde, irdelenmesi gereken bir konu da Anavatan Delegelerinin duruşudur. Anavatan 

Delegelerinin büyük çoğunluğunun, mevcut düzen ve başkanla iyi diyalog içinde oldukları 

görülmektedir. Önceleri, arkasında devlet gücü olan Hauti Sohrohov’dan korktukları için böyle 

davrandıklarını düşünüyorduk (bu da bir realitedir) ancak her gidişimizde, delegelerle daha fazla 

görüşme imkânımız oldukça, Hauti’nin gitmesini asla istemeyen önemli bir kesimin olduğunu fark 

ettik. Hauti’nin Moskova üzerindeki yaptırım gücünün, onları çok etkilediği söylenebilir.  

Tanıklık ettiğimiz kadarıyla, Anavatanda muhalif delege sayısı ise çok az olup hem yeterli 

güçleri bulunmamakta hem de dikkat çekecek seviyede projeler ortaya koyamamaktadırlar.   

2.3.2 Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Cephesi 
KAFFED Yönetimi, Başkanlar Kurulu ve diğer karar mekanizmalarıyla sürekli istişare halinde olmuş 

ve DÇB’nin içinde kalarak mücadele etmesi gerektiği konusundaki çoğunluk görüşünü 

değerlendirerek, kurum içinde mücadele etmeyi tercih etmiştir. Kaldı ki KAFFED DÇB’den 

ayrılmış olsa dahi kurum varlığını sürdürecektir. Yani KAFFED’in DÇB’nin dışında kalması, daha iyi 

bir alternatif olmadığı sürece, kendini etkisizleştirmekten öte bir işe yaramayacaktır.   

Bu nedenle, yapısal ve kurumsal sorunlarına rağmen demokratik alt yapısından taviz vermeyen 

KAFFED Yönetimi, insani ve kurumsal ilkeleri esas alarak, çalışma dosyaları ile DÇB içinde etkin 

olmaya gayret etmektedir.  

Amacımıza ulaşmak için, DÇB tek yol değildir. Başka alternatifler, arayışlar içerisinde de olunmalı 

elbette. Zaman zaman Türkiye veya başka ülkelerde, farklı STK’lar oluşturulması konusunda fikirler 

ortaya atılmaktadır. Ancak bu yollara girmeden önce, fizibilite çalışmalarının çok iyi yapılması, mali 

kaynak ve yeterli insan kaynağı temin edilmesi ve toplumun desteğinin yeterince alınması 

önemlidir.   

Herkesin sıklıkla dile getirdiği üzere, kurumlar suç işlemez, küsmez, intikam almaz. O halde 

dikkatler yöneticilere çevrilmeli ve iyi yetişmiş insan kaynaklarımızın, STK’larımıza yeterince emek 

ve zaman ayırmaları sağlanmalıdır.  

Türkiye’de DÇB üyesi tek STK’nın KAFFED olması nedeniyle, delegasyonun tamamı KAFFED çatısı 

altındadır. Önceki dönemlerdeki KAFFED Delegasyonunun yaptığı olumlu-olumsuz faaliyetler 

hakkında, yeterince bilgi sahibi olmadığımızdan, konuşma hakkına sahip değiliz. Ancak geçmiş 

dönemlerde görev almış Delegasyonun artı ve eksilerinin değerlendirilmesi, gelecekteki 

politikaların belirlenmesinde önemli ip uçları verecektir.   

Türkiye’de KAFFED dışında da DÇB’nin çalışmalarını takip eden farklı muhalif gruplar 

bulunmaktadır. Bunlara (ve daha birçok konuya) ilişkin araştırmaların yapılması toplumsal 

geleceğin planlanması açısından önemlidir.  

Daha bilinçli, daha demokratik bir KAFFED-DÇB yönetişimi için, delegasyonun oluşturulmasından 

itibaren, ilerleyen her aşamada onlara daha aktif bir çalışma ortamı sağlanması gerekir. Ancak, ne 
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yazık ki kendi faaliyet dönemimizde (10 Aralık 2021 - 28 Kasım 2021) KAFFED Delegasyonu ile 

sadece 04 Ağustos 2021 tarihinde bir toplantı yapılabilmiştir.  

Bu yapılan toplantıya ilişkin açıklamaları özetleyecek olursak, toplantı gündeminde; KAFFED 
Heyetinin Anavatan temasları, soykırım dosyası ve DÇB kongre hazırlıkları, DÇB’ ye ilişkin ortaya 
atılan iddialar ve Tüzük çalışmaları ile DÇB Yönetim Kurulu’na önerilecek isimlerin belirlenmesi 
konuları yer almıştır.  

DÇB’ye ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine yapılan ve henüz sonuçlanmamış olan araştırmalar 
hakkında Delegasyona bilgi verilerek, KAFFED ve DÇB yönetiminde deneyimleri olan Sn Cihan 
Candemir ve Sn Yaşar Aslankaya’nın bilgi ve deneyimleri ışığında, konular tekrar gözden 
geçirilmiştir.  

Mevcut DÇB Tüzüğü üzerinde yapılan çalışmalar ve önerilmesi düşünülen sekiz maddelik değişiklik 
talebinden bahsedilerek, her bir madde üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Bu arada DÇB’nin 
talebi ile yeni bir tüzük hazırlama konusunda çalışmalar yapan Hağajey Beslan’nın da tüzük 
çalışmalarında bizlere verdiği destekten bahsedilmiştir (bu tarihte henüz başkanlığa adaylığını 
resmen açıklamadığından dolayı toplantıya davet edilmemiştir).   

Eylül ayında yapılacak olan XIII. DÇB Kongresinde, KAFFED Yönetiminin seçim konusundaki 
yaklaşımından bahsedilmiş, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, teşhis koymakta sıkıntıya 

düştüğümüz bazı konularda thamade görüşlerinden istifade etme şansımız olmuştur.  

2.3.3 Diğer Diaspora Üye Derneklerinin Duruşu 
Türkiye ve diğer birkaç ülke delegelerinin dışında, diğer diaspora delegelerinin çoğunun, mevcut 

sistemi pek sorgulamadıklarını ve mevcut Başkana da son derece destek verdiklerini gördük. Bu 

delegelerin ve temsil ettikleri derneklerin, herhangi bir proje ürettiklerine ve aktif çalışmalar 

yaptıklarına da pek tanıklık etmediğimizi söyleyebiliriz. 

  

2.4 KAFFED Yönetiminin Hağajey Beslan’la 

Tanışması 

Göreve geldiğimiz ilk günlerde, toplumun bütün kesimlerinin katkısını, özellikle son Genel Kurulda 
yönetime aday olan, KAFFED Değişim Hareketi (KDH) mensuplarını hem enerjilerinden 

faydalanmak hem de “karşı karşıya” değil de “omuz omuza” bir çalışma atmosferinde, 

birbirimize değer katarak işbirliği yapmak amacıyla, komisyon ve çalışma gruplarımıza dahil 
etmiştik. Cihat Ulus’un da “KAFFED Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Çalışma Grubu” içinde yer 
almasının nedeni bu olmuştur.  

Yaklaşık bir yıl kadar evvel, DÇB’nin 20 yıl evvelki resmi kayıtlarına ilişkin çeşitli iddialar ortaya 
atılmış ve bazı belgeler yayınlanmıştı. KAFFED, bu iddiaların araştırılması için gerekli çalışmaları 
başlatmış ve o süreçte Rusya Federasyonu yasal mevzuatına vakıf, ücret mukabili veya gönüllü 
destek verecek bir hukukçu arayışına girilmişti.  

DÇB XIII. Kongresinde, başkanlığa adaylığını açıklayan Hağajey Beslan ile KAFFED’in tanışması işte 
bu arayış sonucu olmuştur. Genel Başkan Yıldız Şekerci bu konuda, Cihat Ulus’tan destek istemiş, 
O da Hağajey Beslan’ı önermiş ve tanıştırmıştı. Adigece ve Rusça bilen, Anavatanda yaşayan ve Rus 
yasalarına vakıf bir KAFFED dostunun olması tüm toplumumuz için bir kazanımdı.  
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2.5 Hağajey Beslan Neden Aday 

Gösterilmemiştir? 

“Beslan, Delegasyona rüştünü ispatlamadığı için aday gösterilmedi” şeklindeki yargı, 

doğruluk payı taşısa da tek neden değildi. Beslan’ı tanımaya gayret ettiğimiz doğrudur ve 

yapılması gereken de budur. Beslan’ın aday gösterilmeme nedenlerini sıralamak gerekirse; 

* İlk toplantıya katılma sözü verip gelmemesi. Cihat Ulus bu duruma “toplantıya, çekincesi 

olduğu gerekçesiyle katılmayacak, DÇB’den biraz kulağını çekmişler” şeklinde açıklama 

yapmıştı. Çok anlaşılabilir bir durum değildi bizim için. Bir toplantıya katılmakta çekince 

gösteriyorsa, DÇB Başkanlığının yükünü nasıl omuzlayacaktı? 

* DÇB ile ilgili ortaya atılan iddialar konusunda belge arayışını dile getiren ve Rusya’da hangi 

kurumlardan temin edebileceğini soran Yıldız Başkana, Anavatanda ve Moskova’da güçlü 

arkadaşlarının olduğunu, her türlü belgeye ulaşabileceğini söyleyip, ilerleyen süreçte “hiçbir 

belge bulamadılar veya verdirtmediler” diye, işi sonuçsuz bırakması.  

* Yine Yıldız Başkanın "seçildiğinde, bugün Hauti’yle yaşadığımız sıkıntıları seninle de yaşar mıyız? 

Örneğin Martin olayı, Anayasa değişikliği, Anadilin seçmeli hale getirilmesi konularında, bizim 

itiraz veya protestolarımıza destek olur musun?" şeklindeki sorusunu, “Rusya Federasyonu 

yasalarının izin vermediği hiç bir konuda destek vermem” şeklinde cevaplaması. 

* “Peki bizim KAFFED olarak verdiğimiz tepkileri nasıl değerlendirdin, bizi destekledin mi” diye 

sorduğunda ise “hayır desteklemedim. Ben olsam yaptırmazdım. Çünkü bir anlamı yoktu. 

Hiçbir şey değiştiremezdiniz. O geçmişti artık. Siz popülist davrandınız” demesi. 

* Adaylığının engellenme riskine karşılık, bir gizli planının olduğunu şu sözlerle açıklamıştı; 

“mevcut durumda, DÇB Başkanı olabilmek için bir derneğe üye olma mecburiyeti yok. 

Ben yeni hazırladığım Tüzüğe bunu yazıp, Kongrede, seçimden önce onaylatırsam, Hauti 

hiçbir derneğe üye olmadığı için adaylığını koyamaz, ben de böylece başkan olurum” 

demesi. (Xabze ve etik değerler açısından kabul edilebilir mi?) 

* Atilla Bey “peki Hauti, hemen gidip bir derneğe üye olursa ne olacak” diye sorduğunda, “bu, 

kimsenin aklına gelmez sanıyorum” şeklinde cevap vermesi.  

* Tekrar Atilla Bey’in adaylığındaki kararlılığını test etmek için “aday olduğunda, biz de seni 

desteklemek üzere ortaya çıktığımızda, bir baskı gelirse vaz geçer misin, bizi ortada 

bırakır mısın, geri çekilmeyeceğinin bir garantisi var mı” şeklindeki sorusuna “hayır, hiçbir 

şekilde vazgeçmem” diye cevap verdiği halde Kongre günü gelmemesi.   

* DÇB gibi önemli misyonu olan bir kurumun başkan adayının, adaylığını bir an evvel açıklayıp 

kendini tanıtması, çalışmalar yapması için Yıldız Şekerci tarafından yapılan tüm ikazlara rağmen, işi 

ağırdan alması, adaylığını Kongreye çok yakın bir tarihte açıklaması, kimseye kendini tanıtmak için 

bir gayret sarf etmemesi, bu sorunun ana nedenlerinden biridir.  Kongre öncesinde ekibini 

oluşturabilmeli, kendisini aday gösterebilecek, onlarca takım arkadaşı bulabilmeli, sadece 

KAFFED’in veya Yıldız Başkanın gayretiyle yetinmemeliydi.  

* KAFFED Delegasyonu Nalçik’e ayın 17’sinde gitmiştir. Nalçik yaklaşık, 250.000 civarında nüfusu 

olan küçük bir şehirdir. Yapılan bu organizasyona yurtdışından katılanların sayısı misafirler dahil 

100 kişiyi geçmez. İnternetten ilk 5 otelin telefonunu çevirip sorsa dahi delegasyona rahatlıkla 
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ulaşabilirdi. Kısacası, Nalçik’te yaşayan bir başkan adayının delegasyonu bulup, irtibat kurması için, 

üç gün yeterli bir süre olmalıydı.   

* RF Anayasa Referandumuna hayır kampanyası sırasında, her türlü baskıya korkusuzca 

meydan okuyan, Cumhurbaşkanının ricasını dahi halkına verdiği söz için reddetmek 

zorunda kalan, Anavatana gitmeye karar verdiğinde “gitme, kötü sürprizlerle karşılaşabilirsin” 

diye ikazlar aldığı halde, her şeyi göze alıp yola çıkan, Yıldız Şekerci kadar yüreklilik 

gösterip, Beslan da “topluma hizmet amacıyla yola çıkan için, dayak yemek bile bir 

şereftir” deyip, Kongreye gelebilmeli, şartları zorlayabilmeliydi. 

Sonuç belki değişmeyebilirdi ama Onu aday göstermeye kararlı olan bir arkadaşımız seçim 

bitinceye kadar salonu terk etmeden beklemişti. Hem de Beslan’ı hiç tanımadığı halde, sadece 

sisteme bir darbe indirmek amacıyla aday gösterecekti. Bu tamamen onun kişisel tercihiydi tabii 

ki.  

Hağajey Beslan’ın hataları olsa da aslında kötü niyetli olmadığı, yanlış bir politikaya kurban 

edildiği kanısındayız. Zaten aday gösterilmemesinin ana nedenlerinden biri de inisiyatif 

alanını oluşturamamasıdır.  

Sonuçta, DÇB başkanlık seçimi, KAFFED yönetiminin arzu ettiği şekilde gerçekleşememiştir.  Sırf 

bir aday göstermiş olmak veya mevcut başkanı yıkmak amacıyla da hareket etmemiştir. 

Hiç kimsenin, KAFFED ne DÇB ve bağlı kurumlarını riske etme lüksü yoktur.   

Buna karşın, DÇB Tüzüğünü daha demokratik bir şekle dönüştürmek için çalışılmış ve hazırlanan 

değişiklik taslağı DÇB’ye Ağustos 2021 de göndererek, Kongrede gündeme alınması 

sağlanmıştır. Tüzüğün bir bütün olarak değiştirilmesi, ciddi emek ve teknik bilgi isteyen uzun 

süreçli bir çalışmadır. Biz böyle bir değişimi kısa sürede yapma konusunda yeterli donanıma sahip 

olmadığımızdan, sadece ivedilikle değiştirilmesi gereken konuları ele aldık.   

KAFFED Yönetimi olarak, DÇB varlığını ve sürekliliğini önemsemekteyiz. DÇB’nin yeniden 

yapılanmasında atılacak her adımda, bu kurumun bir STK olduğu, demokratik ve kurumsal bir 

yapısının olması gerektiği, sürekli vurgulanmalıdır.  

DÇB’nin istenilen şekilde yönetilmesi için, toplumsal iş birliği ile kısa, orta ve uzun vadeli 

araştırma-planlama ve projelendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekir. Hedefimiz, sadece 

sistem değişikliği değil, yeni inşa edilecek sistemin iyileştirilmiş ve sürdürülebilir nitelikte 

olmasını sağlamaktır. Bu amaçla DÇB Yönetimine getirilecek başkan ve üyelerin hatta 

delegelerin seçiminde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak değişime açık, dil ve vakit sıkıntısı 

bulunmayan, bir gönüllüler ekibinden oluşturulması önemlidir. 
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3. BÖLÜM  

Seçim Sonuçlarının Yansımaları ve Gelişen 

Olaylar 

DÇB XIII. Kongresi sonuçlarının, toplumda karşılık bulması ve konunun çeşitli yönleriyle ele 

alınması önem arz etmektedir. Tarihe iz bırakmak adına bu gelişmeleri takip etmeye ve toplumu 

bilgilendirmeye gayret edeceğiz. 

 

3.1 KAFFED Değişim Hareketi Canlı Yayın 

Programı  

KAFFED Değişim Hareketinin 26.09.2021 tarihinde yapmış olduğu “Dünya Çerkes Birliği Genel 

Kurulu ve KAFFED’in Tutumu” konulu canlı yayın programındaki konuşmalar, anadil sorunu 

olan izleyicilerden gelen talep üzerine ve tarihe not düşülmesi adına yazıya dönüştürülmüştür. 

KAFFED Genel Kurulu öncesinde, iyi niyetten yoksun provokatörlerin, toplumsal barışı 

zedelemelerine fırsat vermemek, yeni göreve başlayacak olan yönetim kadrosunun moral gücünü 

düşürmemek açısından şimdiye kadar yayınlamadığımız bu yazıyı bugün, toplumun bilgi edinme 

hakkına saygı duyarak paylaşıyoruz.   

İlgi duyan izleyenlerin, her şeyi çok net anlamalarına katkı sağlayacağını umuyoruz. KAFFED’e söz 

hakkı tanınmadan gerçekleştirilmek istenen yayına, Genel Başkanımız Yıldız Şekerci, program 

yapımcılarının izniyle katılıp, ortaya atılan iddialara gereğince cevap vermiştir.  

KAFFED’in Hağajey Beslan’a aday gösterme sözü verip, yarı yolda bıraktığı iddiası doğru 

değildir. Hağajey Beslan’ın, KDH’nın yayınlamış olduğu canlı yayında sık sık “sıkağoguğas- 

umutlandırdılar” demesi (bu göreceli bir kavramdır) anlamlıdır. “Psale gızatas- söz verdiler” 
demiyor. Genellikle toplantıya katılan Üyelerin kendilerinden değil de sonradan Cihat Ulus’tan 

öğrendiğini ifade etmesi de dikkat çekicidir. Oysaki toplantıya katılanların hepsi Çerkesçe 

bildiklerinden Cihat Ulus’un tercümanlığına, sadece teknik konularda ihtiyaç duyuyorlardı. (Bkz 

Ek: 3 KDH 26.09.2021 Tarihli Canlı Yayın Program-Deşifre)    

3.1.1 KAFFED’in Cihat Ulus ve Hağajey Beslan ile Yaptığı Toplantılar 
Canlı yayında Hağajey Beslan “KAFFED’le 3-4 toplantımız oldu” derken, Cihat Ulus (00:26:07. 

dk.) “8-10 toplantı, belki de daha fazla olduğunu hatırlıyorum” diye çeviriyor. Bir başka 

yerde de “mübalağasız onlarca kez bir araya geldik” diyor. Yine Cihat Ulus, zaman zaman 
delegasyon, zaman, zaman Yönetim Kurulu ile toplantılar yaptıklarını dile getiriyor. Oysa gerçekte 

Hağajey Beslan’la KAFFED-DÇB YK Üyeleri sadece iki kez toplantı yapmıştır (3 toplantı 

düzenlendi, Hağajey Beslan ilkine katılmadı). Bu toplantıların gün ve saatleri ile diğer bilgiler 
aşağıda verilmiştir. Bundan fazla toplantı yapıldığını iddia edenler, iddialarını ispatla mükelleftir. 
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Cihat Ulus ve Hağajey Beslan ile Yapılan Toplantılar 

İlk Toplantı İkinci Toplantı Üçüncü Toplantı 

Tarih: 17.12.2020- saat 23:00 
Tarih: 28.07.2021- Saat 

21:00 
Tarih: 12.09.2021- Saat 

20:00 
Katılımcılar 

Yıldız Şekerci, Ömer Atalar, Samit 
Tokmak, 
KAFFED-DÇB YK Üyeleri ve  

Cihat Ulus.  

Katılımcılar 
Yıldız Şekerci, Ömer Atalar 
KAFFED-DÇB YK Üyeleri,  

Cihat Ulus ve Hağajey 
Beslan. 

Katılımcılar 
Yıldız Şekerci, Ömer Atalar 
KAFFED-DÇB YK Üyeleri ile  

Cihat Ulus ve Hağajey 
Beslan. 

Hağajey Beslan ilk toplantıya, çekingesi olduğu gerekçesiyle katılmamıştır. 

Toplantının Amacı Toplantının Amacı Toplantının Amacı 
Bir süre önce, sosyal medyada 
ortaya atılan; DÇB adında bir 
birliğin mevcut olmadığı, 
KAFFED’in DÇB Üyesi olmadığı 
şeklindeki iddialar ve ertesi gün 
yapılacak olan DÇB İspalkom 
Toplantısı öncesi, Anavatanda 
yaşayan bir hukukçudan, konuya 
ilişkin danışmanlık sağlanması. 

*DÇB hakkındaki iddialar, 
*RF’de yapılan yasal 
değişiklikler ve Dernekler 
üzerindeki etkileri, 
*Mevcur DÇB Tüzüğü ve 
yapılması planlanan 
değişiklikler, 
*Hağajey Beslan’ın, adaylığı, 
*Kongre günü dikkat edilecek 
konular. 

* Beslan’nın DÇB Başkanlığına 
adaylığını açıklaması üzerine 
son durum değerlendirmesi.  
* Beslanın Seçim Programı ve  
Maddelerin görüşülmesi.  
* Adigebzede dil birliği, tek 
alfabe kullanılması, 
* 21 Mayıs ile ilgili mad. ve 
diğerleri.   

Toplantıya Çağrı Toplantıya Çağrı Toplantıya Çağrı 
 [23:28, 16.12.2020] Yıldız 
ŞEKERCİ:  
Arkadaşlar yarınki toplantı öncesi 
bu konuları farklı bir bakış açısı 
ile değerlendirmek üzere 
Cihat’tan bir toplantı istemiştim. 
Bu konulara hâkim Avukat 
Beslan'da toplantıya bu akşam 
gece 11.00 için ayarladık. 
Kafanıza takılantüm soruları 
burada sorabiliriz. 

Nart Akademi is inviting you 
to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: MÇA Time: Dec 17, 
2020 11:00 PM Istanbul Join 
Zoom Meeting 

[13:23, 28.07.2021] Yıldız 
ŞEKERCİ:  
Arkadaşlar Aksam saat 21.00 
de Beslan katılımı ile konuları 
bu pencereden tekrar 
değerlendirelim. Sonra YK ve 
DÇB Delegasyonu ile paylaşırız.  
[13:50, 28.07.2021] Ömer 
ATALAR:  

 Nart Akademi is inviting you 
to a scheduled Zoom 
meeting. Topic: DAX, Time: 
Jul 28, 2021 09:00 PM 
Istanbul Join Zoom Meeting 

[13:09, 12.09.2021] Yıldız 
ŞEKERCİ, DCB ye adaylığını 
koyan Beslan ile Genel kurul 
öncesi görüş alısverişi yapmak 
istedik. Aksam katılırsanız 
sevinirim. 

   
Nart Akademi is inviting you 
to a scheduled Zoom 
meeting. Topic: DAX, Time: 
Sep 12, 2021 08:00 PM 
Istanbul Join Zoom Meeting 

Yukarıdaki toplantıların dışında, Yıldız Şekerci ve Ömer Atalar’la birlikte iki toplantı daha 

(15.06.2021 saat 21.00 ve 15.07.2021 saat 21.30 da) yapılmış ve gündemde sadece DÇB 

hakkında ortaya atılan iddialar yer almıştır. 

Yukarıdaki tabloda yer alan toplantılara ilişkin ayrıntıları da vermek isteriz.  

İlk Toplantı, 17 Aralık 2020 
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Katılımcılar: Yıldız Şekerci, KAFFED-DÇB YK Üyeleri, Ömer Atalar ve Cihat Ulus. Toplantıya davet 

edilen Hağajey Beslan, çekincesi olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmamıştır. (Cihat 

Ulus’un ifadesine göre “DÇB’den biraz kulağını çekmişler”.) 

Toplantı Gündemi: Bir süre önce, sosyal medyada ortaya atılan; DÇB adında bir birliğin mevcut 
olmadığı, KAFFED’in DÇB Üyesi olmadığı şeklindeki iddialar ve ertesi gün yapılacak olan DÇB 
Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi, Anavatanda yaşayan bir hukukçudan konuya ilişkin danışmanlık 
sağlanması. 

İkinci Toplantı, 28 Temmuz 2021  

Katılımcılar: Yıldız Şekerci, KAFFED-DÇB YK Üyeleri, Ömer Atalar, Cihat Ulus ve Hağajey Beslan. 

Hağajey Beslan ile DÇB YK Üyelerinin ilk karşılaşması. Dört saat süren toplantının;  

İlk bir saatinde DÇB hakkındaki iddialara yer verildi. Temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler 

ile nerelerden temin edileceği ve bu tarihe kadar hangi müracaatların yapıldığı konularına 
değinildi. 20 yıl evvel DÇB’de yaşanan olayları sözel olarak anlattı. Bu durumda DÇB yok 
denilemez, KAFFED üye değil de diyemeyiz dedi.  

Yarım saat kadar, RF’de yapılan yasal değişiklikler ve Dernekler üzerindeki etkilerine 
değinilerek, Dernek Tüzüklerinde yapılmak zorunda kalınan değişikliklerden bahsedildi. Yapılan 
düzenlemeler açısından özellikle dernek organlarının oluşumu hakkında açıklamalarda bulundu. 
Mevcut Tüzükteki dernek organları ile yeni düzenleme arasındaki farklılıklar ve benzerlikler 
karşılaştırıldı.  

Yine yarım saat kadar DÇB Tüzüğü gündem konusu oldu. Kurumlarda, yetkinin kötüye 
kullanılmasını engellemenin en iyi yolunun “prosedürlerin yazılı hale getirilmesi ve uygulanması” 
olduğuna inanan KAFFED DÇB-YK Üyeleri, DÇB için daha demokratik ve ihtiyaçlara cevap verecek 
nitelikte bir tüzük çalışmasının yapılması konusunda kararlıydı. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan 
konularda, Rus yasaları açısından dikkate alınması gereken, esas ve usule ilişkin hususlar Hağajey 
Beslan’la, istişare edildi. Hağajey Beslan, Kanşobi tarafından kendisinden rica edilen yeni Tüzüğe 
ilişkin çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Bizim tüzük çalışmalarımız hakkında da kendisine 
açıklamalar yapıldı. Mevcut DÇB Organlarının seçimine ilişkin düzenlemeler mercek altına alındı. 
Özellikle delege ve DÇB Yönetim Kurulu üye sayılarının belirlenmesi konusunda nasıl bir sistem 
geliştirilmesi gerektiği konusunda görüşler ortaya konuldu.  

Yarım saat kadar da Hağajey Beslan’ın, adaylığı konusunda görüşmeler yapıldı. Aday olmaya 
karar verip vermediği, adaylık sürecine ilişkin yaptığı faaliyetleri, başkan olursa ne gibi çalışmalar 
yapacağı, kendisini neden Hauti’ye tercih etmemiz gerektiği gibi sorularımızı cevaplamaya çalıştı.   

Geri kalan sürede Kongre günü dikkat edilmesi gereken konular görüşüldü. Divan oluşturulması, 
Divan başkan ve sekreterlerin görevlendirilmesi, kayıtların sağlıklı tutulmuş olması, Divan 
tutanaklarının ilgili paydaşlara gönderilmesi, listelerin oluşturulması konularına değinildi.  

Üçüncü Toplantı, 12 Eylül 2021 

Katılımcılar: Yıldız Şekerci, KAFFED-DÇB YK Üyeleri, Ömer Atalar, Cihat Ulus ve Hağajey Beslan.  

Toplantıda, Beslan’nın, DÇB Kongresine yakın bir tarihte adaylığını açıklaması üzerine son durum 
değerlendirmesi yapıldı ve seçim programına ilişkin maddelerin ayrıntıları (Adige dil birliği, tek 
alfabe kullanılması, 21 Mayıs ve diğer konular) görüşüldü.   

3.1.2 Hağajey Beslan’a Aday Gösterme Sözü Verildi mi?  
KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve Delegasyon, hiçbir ortamda Hağajey Beslan’ı DÇB 

Başkanlığına aday göstereceklerine dair bir sözleri olmamıştır. Yıldız Şekerci, kendisine destek 
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olmaya söz vermiş ve bu sözünü her ortamda da dile getirmiştir.   Toplantılarda gündemimizin 

odağında olan şey; çok seçenekli bir seçim atmosferinin bütün kesimlerce kabulünü sağlamak ve 

Çerkes toplumunun iradesini özgürce yansıtabileceği daha demokratik bir seçim sistemi 

benimsenmesini sağlamaktı. Bu açıdan Beslan’ın aday olması, önemli bir pozisyon ortaya 

çıkarabilirdi.  

Yaşananları gözden geçirdiğimizde, bazı konuşmaları ve gelişmeleri yerli yerine koydukça, uzun 

zamandır planlanan ve “KAFFED–DÇB” Yönetimini hedef alarak “bir taşla iki kuş vurma” 

senaryosuna emin olduk.  Herkese karşı iyi niyetli olmanın bazen yan etkileri olabiliyor. Ancak 

sonuç itibariyle, her şeye rağmen, kaldığımız otelin 6 kişilik lobisinde 14 kişi, kimimiz oturarak, 

kimimiz ayakta, gecenin geç saatlerine kadar istişare ederek konuyu en iyi şekilde değerlendirmiş 

ve KAFFED Delegasyonu kendi özgür iradesiyle, BASİRETLİ bir süreç ve sonuç ortaya 

çıkarmıştır.   

3.1.3 KAFFED Delegasyonu, Başkanı Yalnız mı Bırakmıştır? 

Hağajey Beslan’ın adaylık sürecinde, KAFFED Delegasyonunun, Yıldız Başkanı yalnız bıraktığı 

konusundaki iddiaları da doğru değildir. KAFFED’in tüm yönetim organlarında, demokratik 

karar süreçleri işler. Başkanla her konuyu konuşur, tartışırız ancak analitik düşünce süreci her 

bireyin kendi zihninde işler. Grupla sürekli istişare edilir ancak kimseye nasıl düşünmesi, 

nasıl karar vermesi gerektiği konusunda dayatma yapılmaz.  

Birçok defa Başkanımız, kendi kararına uygun olmadığı halde, grup çoğunluk kararına saygı 

duyarak kabul etmiştir. Bu çok demokratik bir yönetim anlayışıdır. Son iki yıl içerisinde, bu konuda 

yaşanmışlıklar vardır. Bu davranış modeli, başkanın zayıflığı veya delegasyonun söz dinlemez 

tavrı değildir. Tam tersine bu hal, zoru başarmaya aday olanların ortak özelliğidir ve 

Başkanımızı güçlü kılan ve ona sahiplenmemizi sağlayan özelliği budur. Başkan ne derse 

o olacaksa delegasyonun hükmü nedir?  

İyi bir muhalefet anlayışının, DÇB seçimini de daha başarılı sonuçlara taşıyacağı açıktır. DÇB seçim 

sisteminin değiştirilmesi gerektiği konusunda herkes hemfikirken, yerine daha iyi bir sistem ortaya 

koyma konusunda iyi bir iş birliği geliştirememekteyiz. Hepimiz, aktivist bir ruhla, sabah akşam 

demokrasi, özgürlük, değişim diye bağırabiliriz. Herkesi, neyi yapamadığı üzerinden sorgulayabiliriz 

de. Bu, en kolay ve maliyeti de olmayan bir yoldur. Ancak sonuç verecek olan, hak ve 

özgürlükleri kendi hayatımıza uyarlayabilmek, çok çalışmak ve gelecekte topluma katkı 

sağlamayı önceleyen bir yönetim anlayışı inşa edebilmektir.   

Yıllar evvel DÇB içinde yaşanmış çatışmaların ve ortaya çıkardığı yıkıcı sorunların bedelini, bugün 

konuyla uzaktan-yakından alakası olmayan kesimlere ödetmeye çalışmak, kurum kültürü ile 

hareket etmek yerine, sosyal medya kanallarından kendilerine yer açmaya çalışanlarla yol 

alamayız.   

Kendi derneklerimizdeki seçimleri bir düşünelim, kaç dernek rekabet ortamında bir seçim süreci 

gerçekleştirebiliyor? 2021 KAFFED Genel Kurulu, tam da bu konuya iyi bir örnek değil midir?  Bu 

anlamda Bizlere, “DÇB’de neden çok adaylı seçim yapılmasını sağlayamadınız, neden iyi 

bir başkan hazırlayamadınız” diyenler, bugün KAFFED’in neden tek adayla seçime 

gittiğini de sorgulamalıdır.  
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3.1.4 Hağajey Beslan’ın KDH Canlı Yayın Programında Söylediği Sözler  
* Şimdi Cihat, bütün konuşmalardaki tek şahidim sendin. Yıldız’ın Adigecesi de yeterli 
olmadığından, senden aracılık yapmanı istedim. Sen de “görüştüm, seni aday 
göstereceklerini söylediler” dedin.  

* Bir çocuk oyuncağı vardır, kurarsan hareket eder ve durduramazsın. Bu (Yıldız Şekerci’yi 
kastediyor) ona benziyor. Fazla uzatmadan sorularıma kısaca cevap verdirtin. 

* Biz, eski usullerin yaşandığı köylerde yetiştik. Kadın sözüyle davranmaya alışık değiliz. 
Ama mademki bir STK’ya başkan seçildiğine göre söylediklerine inanmak durumundayım 
diyerek ortaya çıkmış oldum. 

* İnsanı güvendirip kandıran, sözünde durmayan yalancıdır. Ve ben bugün KAFFED’i 
gömdüm, bugün artık KAFFED, benim için yok hükmündedir. 

* Sonra, içinde böyle yalancılar ve ….? Wuneutlerin yer aldığı bir DÇB’ne hiçbir yarar 
sağlanamayacağını anlamış oldum. 

* Böyle bir grupla çalışacak olan Hauti’ye daha çok acıyorum.”   

Genel Başkanımız, Yıldız Şekerci, o “Çerkes kadını duruşuyla” bu sözlere verilebilecek en güzel 

karşılığı vermiştir. “Ben Buna Cevap Vermeyeceğim.”  

Çerkes halkının seçtiği bir KAFFED başkanına, gayet cüretkâr sözlerle saldırabilen ama aday olmaya 

cesaret edemeyen bu şahıs, bize Cihat Ulus’un şu sözlerini hatırlattı. “Kongre yaklaştıkça size 
saldıracağız. Açık konuşalım, bunları söylemiş olalım. Bütün evraklar elimizde. Haberiniz 
olsun”. ??? 

Biz, “sadece değişim değil, olumlu-verimli değişimi” hedefleyen bir yönetim anlayışına 

sahibiz, bu nedenle de yetkin bulmadığımız bir yönetimi tercih etmedik. Ne kadar isabetli karar 
verdiğimizi KDH’nın Canlı Yayınında bir kez daha anlamış olduk.   

 

3.2 DÇB Başkan Hauti Sohrokov ’la Yapılan 

Röportaj  

Dünya Çerkes Birliği Başkanı Hauti Sohrokov’un Rusya’da yapılacak olan nüfus sayımına ilişkin, 

gazeteci Ismel Asiyat’la yaptığı bir röportajda, Ismel Asiyat’ın sorduğu bazı sorulara, kabul 

edilemez cevaplar vermiştir.  Ismel Asiyat’ın “19 Eylül’de DÇB Kongresi yapıldı. Bu Kongrede, 

yakında tüm Rusya’da yapılacak olan nüfus sayımından bahsedildi mi?” şeklindeki sorusuna, 

“Kongrede öyle bir soru artık yoktu. Çünkü o soruyu detaylı bir şekilde Kongreden önce görüştük, 

DÇB’nin iki toplantısında. Bir Komisyon, konuyla alakalı çalışma yaptı. Bu Komisyon DÇB’nin isteği 

üzerine ek olarak nüfus sayımı ve onunla ilgili soruların püf noktalarını inceledi. Komisyon, rapor 

ve sonuçları hazırladı. Onları tabii ki de dinledik ve bunun üzerine bir karar aldık. Bunun için o 

sorunun sorulmasının artık bir gereksinimi kalmadı.”  şeklinde verdiği cevap gerçeği 

yansıtmamaktadır. 

Anavatan dışındaki diğer ülkelerde, bir kavram kargaşası yaşansa da Anavatanda on iki boy, 

“Adige” çatısı altında yer alır. Yani “Adige” esas itibariyle bu on iki boyun bir üst kimliğidir. 

Temelde aynı anadili kullanırlar ve aralarında sadece yöresel farklılıklar vardır.  
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“Adige” kimliği birleştirici, bütünleştirici ve güçlendiricidir. Tabii “Adige” üst kimliğini kabul 

etmek, on iki boy arasındaki farklılıkları inkâr etmek anlamına gelmez. Bu boylar tarih boyunca, 

farklılıkların farkında olarak, birbirlerini sevip, sayarak yaşamışlar ve birlikten kuvvet almışlardır. 

“Çerkes” ise dış dünyanın “Adige”lere verdiği isimdir. Yani uluslararası tanınırlığımızı 

güçlendiren bir kelimedir.  

Rusya’daki nüfus sayım konusu hem KAFFED Yönetim Kurulu hem Başkanlar Kurulunda, uzun 

zaman önce gündeme girmiş ve “Adige-Çerkes” isminde mutabık kalınmıştı. Konu, 14.03.2020 

tarihinde Nalçik’te yapılan toplantıda da gündeme getirilmiş ve KAFFED heyetince “Adige-

Çerkes” seçeneğinin tercih edilmesi konusunda DÇB’ye öneride bulunulmuştu.  

Ancak konu, nüfus sayımı gibi, geniş halk kitlelerinin etnik kimliklerinin belirlenmesi olunca, uygun 

seçeneklerin sunulması ve kullanılacak anket belgelerinin, halkın ihtiyacına cevap verecek nitelikte 

düzenlenmesine ihtiyaç duyulur.  

Ayrıca Federe Cumhuriyetlerimizin her birinin özelinde, tarihi, kültürel, sosyolojik, siyasi ve yasal 

mevzuat farklılıkları gözetilmeden, mercek altına alınarak incelenmeden, doğru sonuçlara 

ulaşılması mümkün değildir. 

DÇB Başkanı Sohrokov Hauti, bu konunun, detaylı çalışılıp ele alınması gerektiğini belirtince, 

Yönetim Kurulu, konunun hukuki boyutunu araştırmak üzere ….Ramazan Başkanlığında, 6 Xase 

başkanından oluşan bir komisyon görevlendirmişti. Komisyon 1 ay sonunda bir rapor sunacak. 

Rapor, DÇB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktı. Ancak ne bu Komisyonun çalışmaları ne de 

Hauti’nin bahsettiği rapor ve sonuçlar hakkında, Federasyonumuz herhangi bir şekilde 

bilgilendirilmemiştir.  

Kongrede bu konunun gündeme gelmemesinin nedeni, yapılan röportajda bahsedildiği şekliyle, 

karara bağlanmış olması değil, Komisyon çalışmalarının devam ettiği, henüz karara bağlanacak bir 

sonuca ulaşılamadığı düşünüldüğünden veya özellikle böyle sanılsın istenmesindendir.   

Her insan “Ben hiçbir yere ayrılmayacağım. Kadardey olarak kalacağım. … Benim ana 

milletim Kabardey milletidir” şeklinde ifadeler kullanabilir.  Hauti’yi de bu haktan kimse 

mahrum bırakamaz. Bunda bir sorun yok. Ancak, Rusça, İngilizce, Türkçe ve Çerkesçe olmak üzere, 

dört dildeki kurumsal adında “Çerkes” kelimesi bulunan bir Kurumun Başkanı böyle 

konuşursa, DÇB’nin kuruluş amacını inkâr etmiş, içini boşaltmış olur. (Rusça; 

Международная Черкесская Ассоциация, İngilizce; İnternational Circassian Association, 

Türkçe; Dünya Çerkes Birliği, Çerkesçe; Дунейпсо Адыгэ Хасэ.)  

Bu husus erken dile getirildiği halde, yukarıda bahsedilen değişkenlerin Anavatandaki iz 

düşümlerini buradan takip etmemiz mümkün olmamıştır. DÇB yetkililerinin, bu seçeneklerin en 

uygun şekilde oluşturulmasındaki sorumlulukları ve samimiyetlerinin düzeyi bu röportajda net 

olarak anlaşılmaktadır.   

Yine aynı röportajda, gazeteci Ismel Asiyat’a yönelik, kadın kimliği üzerinden kullandığı cinsiyetçi 

dil Federasyonumuzca kınanmış ve bir kamuoyuna yazılı bir açıklama ile duyurulmuştur. Kadın 

kimliğinin, bir gazetecinin profesyonel kimliğine duyulması gereken saygıyı göstermemek amacıyla 

kullanılması, xabze’ye aykırı olduğu gibi aynı zamanda bir insan hakları ihlali olduğu belirtilmiştir. 

DÇB Başkanı Hauti Sohrokov’u Ismel Asiyat’dan kamuoyu önünde özür dilemeye ve gelecekte 

benzer tavırlardan kaçınmaya çağrılmıştır. (Bkz Ek 4: DÇB BaşkanI Hauti Sohrokov’la Yapılan 

Röportaj) 
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3.3 Sosyal Medya Paylaşımları 

Sosyal medyada, konuya ilgi duyup, sahiplenen ve kaygılananlar olduğu gibi, ne yazık ki hiç 

bilmediği konularda yıkıcı ve çirkin paylaşımların olduğunu da görüyoruz. İşin iç yüzünü 

bilenlerden dahi, aşağılayıcı paylaşımlar yapanlar, bunlara beğeni atanlar da toplum tarafından 

bilinmeli, tanınmalı. Xabze kuralları içinde yer alan toplumsal dışlanma cezası Çerkesler için en 

ağır cezalardan biridir. Bu müessesenin yeniden gündeme taşınması ve thamadelerimizin işlevinin 

yeniden tesis edilmesi konusunu istişare etmek, bu toplumsal çöküşe izin vermemek adına önemli 

olabilir. DÇB konusunda yapılan sosyal medya paylaşımları, tarafımızca arşivlenmiştir. Bunlarla 

ilgili nasıl bir yol alınması gerektiğine ilişkin karar, sonraki tarihlere bırakılmıştır.  
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EKLER 

Ek 1: DÇB 2016 Tüzüğü 

ONAY: 
Kurucular Kongresi, 20 Mayıs 1991 

Değişiklikler Onaylandı 

II. Kongre, 20-25 Temmuz 1993 

Yeni sürümde 
Değişiklikler Onaylandı 

III. Kongre, 24-26 Temmuz 1996 

Değişiklikler Onaylandı 

IV. Kongre, 25-27 Haziran 1998 

Değişiklikler Onaylandı 

Rusya Adalet Bakanlığı, 30 Mart 2001 

Yeni sürümde 
Değişiklikler Onaylandı 

XI. UÇD Kongresi, 19 Eylül 2016                                                          

Çerkes Halkının birliği ve Çerkes Diasporasının tarihi anavatanla ilişkilerinin geliştirilmesi 

için Uluslararası Çerkes Derneği Sivil Dernekler Birliği  

TÜZÜĞÜ- Nalçik 2016 

 

1. GENEL HÜKÜMLER 

1.1.  «Çerkes Halkının birliği ve Çerkes Diasporasının tarihi anavatan ile ilişkilerinin 
geliştirilmesi için Uluslararası Çerkes Birliği» Sivil Dernekler Birliği (bundan sonra "Kuruluş" 
olarak anılacaktır) işbu Tüzükte belirtilen ortak amaçları ve hedefleri yerine getirmek amacıyla 
Kuruluş üyelerinin ortak çıkarları temelinde hareket eden bir tüzel kişiliktir . 

Kuruluşun Rusça tam adı: Союз общественных объединений «Международная Черкесская 
Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с 
исторической родиной» 

Kuruluşun Rusça kısaltılmış adı: «Международная Черкесская Ассоциация» 

Kuruluşun Çerkesçe tam adı: Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я Союз «Лъэпкъыр 
зэшэлIэжыным елэжь, хэкужьымрэ хэхэс адыгэхэмрэ я зэпыщIэныгъэр езыгъэфIакIуэ 
Дунейпсо Адыгэ Хасэ»   

Kuruluşun Çerkesçe kısaltılmış adı: «Дунейпсо Адыгэ Хасэ» 

Kuruluşun İngilizce tam adı: Union of public associations «The International Circassian 

Association on unity of the Circassian people and development of relationships of the Circassian 
diaspora with the historical motherland» 

Kuruluşun İngilizce kısaltılmış adı: «International Circassian Association»  

1.2. Kuruluş, faaliyetlerini Rusya Federasyonu'nda ve kuruluş üyesi derneklerin ve ayrı 
kuruluşlarının bulunduğu diğer ülkelerde yürütür. 
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1.3. Kuruluş; faaliyetlerini Rusya Federasyonu Anayasası, Rusya Federasyonu Medeni 
Kanun’u, 12.01.1996 tarihli "Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili" Federal Yasa (No. 7-FZ), 
19.05.1995 tarihli "Sivil derneklerle ilgili " Federal Yasa (No.82-FZ); Rusya Federasyonu'nun ve 
Rusya Federasyonu'nun kurucu varlıklarının yasal düzenlemeleri; topraklarında Kuruluş üyesi 
sivil derneklerin veya Kuruluşun müstakil kuruluşlarının bulunduğu diğer ülkelerin yasaları ve 
işbu Tüzüğe göre yürütür. Kuruluşun faaliyetleri, bu faaliyetlerin kapsamı ile ilgili olarak 
evrensel olarak kabul gören ilkeler, normlar, standartlar, anlaşmalar ve sözleşmeler tarafından 
yönlendirilir.  

1.4. Kuruluş; gönüllülük, eşitlik, özyönetim, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, açıklık, insan hakları ve 
medeni hak ve özgürlüklere saygı ilkeleriyle hareket eder. 

1.5. Kuruluş, Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak devlet tescilinin 
yapıldığı andan itibaren bir tüzel kişiliktir. 

1.6. Kuruluş, kendi adına mülkiyet ve kişisel mülkiyet dışı haklar edinebilir ve kullanabilir, 
yükümlülükler üstlenebilir, tahkim mahkemeleri de dahil olmak üzere mahkemelerde dava açabilir 
ve dava edilebilir. 

1.7. Kuruluşun, bankalarda ve diğer kredi kuruluşlarında ayrı mal varlığı ve bağımsız bakiyesi, 
takas ve diğer hesapları olabileceği gibi, kendi adına mührü, kaşesi, logosu ve antetli kağıtları da 
olabilir. 

1.8. Kuruluşun faaliyetleri şeffaftır; bileşenleri ve program belgelerine ilişkin bilgilere serbestçe 
erişilebilir olacaktır. 

1.9. Kuruluş, kendisine ait olan ve yürürlükteki mevzuata göre vergi tahsil edilebilecek tüm mal 
varlıklarından ve ilgili yükümlülüklerinden sorumludur. 

1.10. Kuruluş; devletin, devlet organlarının ve kurumlarının yükümlülüklerinden sorumlu 
olmadığı gibi, devlet, devlet organları ve kurumları da Kuruluşun yükümlülüklerinden sorumlu 
değildir. 

1.11. Kuruluşun üyeleri, Kuruluşun yükümlülükleri için Kongre kararı ile belirlenen yıllık üyelik 
aidatı miktarına kadar ikincil sorumluluğa sahiptir. 

1.12. Kuruluşun resmi dilleri Rusça, Çerkesçe ve İngilizcedir. 

1.13. Kuruluş Yönetim Kurulunun merkez bürosunun daimî yeri; Rusya Federasyonu, 
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Nalçik şehrindedir. 

2. KURULUŞUN FAALİYET KONUSU, AMAÇLARI VE GÖREVLERİ  

2.1. Kuruluşun faaliyet konusu ve amaçları şunlardır: 
- Çerkes Halkının kültürel ve manevi mirasının yeniden doğuşunu ve gelişmesini teşvik etmek, 

ulusal kimliklerini korumak ve Çerkeslerin gerçek tarihini restore etmek amacıyla, Kuruluş 
üyesi Çerkes sivil derneklerin faaliyetlerini desteklemek ve bunların eşgüdümünü sağlamak.  

- Çerkes Halkının karşısında var olan ekonomik, sosyal, kültürel ve manevi sorunların 
çözülmesine destek vermek. 

- Çerkeslerin birleşmesine uygun koşulların yaratılmasına ve Diasporadaki Çerkeslerin tarihsel 
Anavatan ile bağlarının geliştirilmesine destek vermek;  

- Kuruluş üyelerinin meşru çıkarlarını temsil etmek, ekonomik, sosyal ve diğer haklarının 
korunmasına katkıda bulunmak. 

- Halklar arasında barış, dostluk ve uyumun güçlendirilmesine yardımcı olarak sosyal, ulusal ve 
diğer çatışmaları önlemek. 

2.2. Kuruluşun görevleri şunlardır: 
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- Çerkes Halkının gelişmesine ilişkin olarak ekonomik, hukuki, tarihi, kültürel, demografik ve 
diğer konularda bilimsel araştırma projelerini organize etmek ve yürütmek. 

- Çerkeslerin manevi ve kültürel gelişimine destek vermek. 
- Anadilinin öğrenilmesine, yaşatılmasına ve ortak bir Çerkes edebiyat dilinin oluşmasına 

destek vermek. 
- Çerkeslerin kültürel ve tarihi değerlerinin anavatana geri getirilmesini teşvik etmek ve 

desteklemek. 
- Kuruluş bünyesinde özel bir kütüphane kurulması için Çerkeslerle ilgili eser ve el yazmalarının 

derlenmesine destek vermek. 
- Farklı ülkelerde yaşayan Çerkesler arasında, özellikle çocuklar ve gençler hedef alınacak 

şekilde, akrabalık ilişkilerinin yeniden tesisi ve bağlantı kurulmasını desteklemek  
- Anavatana dönmek isteyen Çerkeslere, Rusya mevzuatına göre yardım etmek.  

3. KURULUŞUN YASAL HAKLARI VE YETKİLERİ  

3.1. Kuruluş, amaç ve görevlerini gerçekleştirirken aşağıdaki haklara sahip olacaktır: 
- Faaliyetleriyle ilgili bilgileri serbestçe yaymak. 
- Federal yasaların öngördüğü şekilde ve ölçüde devlet organlarının ve yerel idarelerin karar 

alma süreçlerine katılmak. 
- Toplantılar düzenlemek. 
- Kitle iletişim araçlarından yararlanmak ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak. 
- Üyelerinin ve katılımcılarının yanı sıra diğer vatandaşların haklarını ve yasal çıkarlarını devlet 

iktidar organlarında, yerel özyönetim organlarında ve sivil kurumlarda temsil etmek ve 
korumak. 

- Sivil derneklere ilişkin yasaların öngördüğü yetkileri tam olarak uygulamak 
- Toplumsal yaşamı ilgilendiren sorunlarla ilgili inisiyatif almak, teklifleri devlet yetkililerine ve 

yerel yönetimlere iletmek. 
- Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili proje ve programların kamusal değerlendirmesini 

gerçekleştirmek. 
- Diplomasi, yeni teknolojiler, ekonomi, finans, işletme, girişimcilik, kültür, sanat, yayıncılık 

faaliyetleri veya ekoloji alanlarında yabancı ve uluslararası olanlar da dahil olmak üzere tüzel 
ve gerçek kişilerle iş bağlantıları kurmak ve iş birliği yapmak.  

- Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili uluslararası, ulusal ve bölgesel programların uygulanmasına 
katılmak. 

- Kuruluş tüzüğüne uygun olacak şekilde, her seviyede kongre, sempozyum, konferans, 
seminer, toplantı düzenlemek ve gerçekleştirmek. 

- Faaliyet programını bağımsız olarak geliştirmek, onaylamak ve uygulamak. 
- Kuruluş fonlarının ve maddi varlıklarının nerede ve ne kadar kullanılacağına karar vermek.  
- Kuruluşun amaç ve görevlerinin yerine getirilmesi konusunda özel katkılar için Kuruluş 

çapında ödül, plaket, burslar ve başka teşvikler oluşturmak. 
- Faaliyetleri hakkında bir veri bankası oluşturmak ve bilgi hizmetleri sağlamak.  
- Kuruluşun amaçları doğrultusunda hareket eden heyet ve kişileri yurtdışına göndermek, 

Rusya'ya kabul etmek ve davet etmek. 
- Kuruluş çapında, Kuruluşun temel faaliyetlerine ilişkin farklı bölümler, kollar, kurullar, 

komiteler, komisyonlar oluşturmak. 
- Kaynakları çekmek ve olağan-dışı işlemleri yürütmek için faaliyetlerde bulunmak. 
- Kuruluşun mülkiyetinin yasal sahibi olmak, bunu kullanmak ve elden çıkarmak. 
- Anlaşma koşullarını belirlemek, anlaşma ve sözleşme yapmak. 
- Sözleşmeli olarak çalışan geçici ve kalıcı uzman ekipleri oluşturmak. 
- Kuruluşun organizasyon yapısını bağımsız olarak belirlemek, personelini oluşturmak, ücret 

biçimleri ve miktarları, çalışanlar ve ilgili çalışanlar için maddi teşvikler konularını çözmek.  
- İş ortaklıkları ve şirketler kurmak. 
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- Kuruluşun faaliyet konusuyla ilgili basılı ve görsel-işitsel ürünler oluşturmak, çoğaltmak, 
dağıtmak ve satmak. 

- Eğitim faaliyetleri ve bilimsel faaliyetler yürütmek. 

3.2. Kuruluş, yalnızca yasal hedeflerine ulaşmaya hizmet ettiği ve bunlara karşılık geldiği sürece 
gelir getirici faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptir. 

Kuruluş, yasal amaçlarına ulaşmak için, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre 
aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilir: 

- yayıncılık faaliyetleri; 
- baskı faaliyetleri. 
- fotoğrafçılık alanındaki faaliyetler; 
- hediyelik eşyaların perakende satışı. 

Kuruluş, yetkisi dahilinde, ilgili tüm ticari, kamu ve bilimsel kuruluşlar, yasama ve yürütme 
makamları, yabancı ve uluslararası kuruluşlar ve diğer tüzel kişilikler ve kişilerle işbirliği yapar. 

3.3. Kuruluş, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre şunları yapmakla yükümlüdür 
- Rusya Federasyonu mevzuatına, Kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili evrensel olarak kabul edilen 

uluslararası hukuk ilkelerine ve normlarına ve ayrıca işbu Tüzüğün öngördüğü kurallara uymak. 
- Kuruluşun devlet tesciline ilişkin kararı veren makamı, faaliyetlerinin devamı hakkında, Tüzel 

Kişi Kütüğü'nün öngördüğü kapsam ve büyüklükteki verilerle birlikte ve daimi karar organının 
fiili yerini, adını ve yöneticilerin bilgilerini belirterek her yıl bilgilendirmek. 

- Sivil derneklerin devlet tescili için yetkili organın talebi üzerine Kuruluşun yönetim organlarının 
ve yöneticilerinin kararlarını sağlamak, ayrıca faaliyetleri hakkında vergi makamları tarafından 
öngörülen miktar ve şekillerde yıllık ve üç aylık raporlar sunmak. 

- Sivil derneklerin devlet tescili için yetkili organın temsilcilerinin Kuruluş tarafından düzenlenen 
etkinliklere katılmalarına izin vermek. 

- Sivil derneklerin devlet tescili için yetkili organın temsilcilerinin, Kuruluşun yasal amaçları ve 
Rusya Federasyonu mevzuatına uyumu bağlamında Kuruluş faaliyetlerini tanımalarına 
yardımcı olmak. 

- Kuruluşun mal varlığının kullanımına ilişkin yıllık raporlar yayınlamak ve ilgili makamların 
rapora erişimini sağlamak. 

- Kuruluş tarafında uluslararası ve yabancı kuruluşlardan, yabancı vatandaşlardan ve vatansız 
kişilerden alınan fonların ve diğer varlıkların miktarı, harcama veya kullanım amaçları ve fiili 
kullanım veya harcamaları hakkında federal devlet tescil kuruluşunu yıllık olarak 
bilgilendirmek. 

4. KURULUŞUN ÜYELERİ, KURULUŞ ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

4.1. Çerkes Halkının çıkarlarını temsil eden ve tüzel kişiliği olan sivil dernekler Kuruluşa üye 

olabilir. 

4.2. Kuruluş üyeliğine kabul, bir sivil derneğin yönetim kurulu kararı, kuruluş belgesi ve tüzüğü 
temelinde gerçekleştirilir. Kuruluşa üyeliğe kabul, mevcut delegelerin en az 2/3'ünün onaylaması 
koşuluyla, Kongre kararı ile gerçekleştirilir. 

4.3. Kuruluş üyeleri, tutarı, şekli, ödeme şekli ve usulü Kongre kararı ile belirlenen giriş ve üyelik 
aidatlarını öder ve ek maddi katkıda bulunur. Katkı tutarı ilgili döviz birimlerinde belirtilir, ancak 
tutarlar yalnızca Rusya Federasyonu Merkez Bankası döviz kuruna göre ruble eşdeğeri olarak 
Kuruluşun hesabına ödenir. 

4.4. Kuruluş üyesi sivil dernekler, haklarını yetkili temsilciler aracılığıyla kullanır. Kuruluş üyeleri 
eşit haklara ve eşit sorumluluklara sahiptir. 

4.5. Kuruluş üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir: 
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- Kuruluşun tüm faaliyetlerine ve etkinliklerine serbestçe katılmak. 
- Kuruluşun seçimle belirlenen organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek. 
- Kuruluşun temel faaliyetleri ve programlarının hazırlanmasına ve geliştirilmesine katılımda 

bulunmak. 
- Kuruluşun Yönetim Kurulu dahil tüm organlarına öneri, şikayet ve başvuruda bulunmak. 
- Kuruluşa yeni üyeler önermek. 
- Bilgi edinmek için Kuruluşun veri bankasını kullanmak. 
- Kuruluşun yayın organlarında yazı yayımlamak. 
- Kuruluşun varlıklarını ve fonlarını öngörülen şekilde kullanmak. 
- Danışmanlık, finans ve organizasyon konularında ve yardım istediği diğer konularda Kuruluşun 

karar organlarına başvurmak. 
- Kuruluştan serbestçe ayrılmak (bu durumda Üye, ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süreyle, 

yükümlülükleri için Kongre kararıyla belirlenen yıllık üyelik ücreti tutarına kadar ikincil 
sorumluluk taşır). 

- Kuruluş tarafından haklarının korunmasından yararlanmak, Kuruluştan yabancı olanlar da 
dahil olmak üzere tüzel ve gerçek kişilerle ilgili olarak yasal çıkarlarını, devlet makamlarında ve 
yerel yönetimlerde, mahkemelerde, kamu kuruluşlarında temsil etmesini istemek. 

4.6. Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: 
- Kuruluşun çalışmalarını teşvik etmek. 
- Kuruluşun faaliyetlerine zarar verebilecek her tür eylemden (veya eylemsizlikten) kaçınmak. 
- Mevcut yasal mevzuata ve işbu Tüzüğe uymak. 
- Kuruluşun yönetim organlarının yetkileri dahilinde kabul edilen kararları yerine getirmek.  
- Kuruluş tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak. 
- Kuruluşun başarıları ve çalışmalarından elde ettiği sonuçlarla ilgili bilgileri yaygınlaştırmak. 
- Halklar arasında barışın, karşılıklı anlayışın ve dostluğun korunmasını savunmak için 

uluslararası işbirliğini genişletmek. 
- Kuruluşun giriş ve yıllık üyelik ücretlerini ödemek; 
- Yetkinliklerine uygun olarak, Kuruluşun faaliyetlerinin ölçeğini ve kapsamını genişletmek için 

Kuruluşa ait mali ve maddi kaynakları artırmak. 

4.7. Kuruluş üyeleri, Kuruluş üyeliklerini, karar organlarının ilgili kararı ile Kuruluş Yönetim 

Kuruluna başvuruda bulunarak sona erdirir. 

4.8. Kuruluş üyesi, başvuru (karar) anından itibaren Kuruluştan çekilmiş sayılır. 

4.9. Kuruluş üyeleri, devlet tescilinin kaybolması, Tüzüğe aykırı davranış, üyelik aidatlarının 
ödenmemesi, Kuruluşun itibarını zedeleyen, maddi ve manevi zarara yol açan fiiller nedeniyle 
Kuruluştan ihraç edilebilir. 

4.10. Üyelerin ihraç edilmesi, Kuruluş Kongresinde hazır bulunan delegelerin en az 2/3'ünün 
onaylaması halinde Kuruluş Kongresinin kararı ile gerçekleştirilir. 

5. KURULUŞUN ORGANLARI VE YETKİLERİ 

5.1. Kuruluşun en yüksek yönetim organı Kongredir. Kongrenin temel işlevi, Kuruluşun yararı 

doğrultusunda belirlenmiş amaçlara ulaşmanın yollarını belirlemektir . 

5.2. Kongre gerektiğinde toplanır, ancak en az üç yılda bir kez toplanması zorunludur. 

Olağanüstü Kongre aşağıdakilerin gerekçeli kararıyla toplanabilir  

- Konsey 
- Yönetim Kurulu 
- Başkan 
- Denetleme Kurulu (Denetleyici) 
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- Delegelerin dörtte biri 

Temsil oranı, bir sonraki Kongrenin toplanmasına ilişkin usul ve şartlar, Kongre kararı ile 

belirlenir. Bir sonraki Kongre toplantısıyla ilgili karar ve toplantının gündemi, toplantıdan en az 

bir ay önce Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. 

5.3. Kongre delegeleri aşağıdakilerden oluşur:  

- Kongre tarafından belirlenen (sabit) kontenjan dahilinde, genel kurulda (kongre, konferans) 
hazır bulunan Kuruluş üyesi sivil dernekler tarafından seçilen delegeler 

- Yönetim Kurulu üyeleri 
- Denetleme Kurulu üyeleri 

5.4. Seçilen delegelerin yarısından fazlasının hazır bulunması halinde Kongre yetkili sayılır. 

Kararlar, işbu Tüzükte aksi belirtilmedikçe, Kongre tarafından belirtildiği şekilde açık veya gizli oyla 

Kongrede hazır bulunan delegelerin oy çokluğu ile alınır. Kuruluşun münhasır yetkisine ilişkin 

konulardaki kararlar, Kongrede hazır bulunan delegelerin oylarının 2/3 nitelikli çoğunluğu ile alınır. 

5.5. Kongre, Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili her türlü konuda karar almaya yetkilidir . 

Kongrenin münhasır yetkisi aşağıdakileri içerir: 

- Öncelikli faaliyet alanlarının belirlenmesi, Kuruluşun uzun vadeli program ve projelerinin 
onaylanması, Kuruluşun varlıklarının mülkiyetine sahip olma, kullanma ve elden çıkarma 
haklarının devredilmesi. 

- Tüzüğün onaylanması. Başkan, Konsey, Yönetim Kurulu veya delegelerinin 1/5'inin teklif ettiği 
değişiklik ve eklerin onaylanması ve daha sonra yasanın öngördüğü şekilde kayıt yapılması. 

- Mülkiyetin içeriği ve kullanım ilkelerinin belirlenmesi. 
- Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı seçimi. 
- Yönetim Kurulunun seçilmesi, raporlarının dinlenmesi ve onaylanması. 
- Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunun yetkilerinin erken 

feshi. 
- Konsey bileşiminin belirlenmesi. 
- Kuruluşun Denetleme Kurulunun seçilmesi, Denetleme Kurulu üyelerinin yetkilerinin erken 

feshedilmesi, raporlarının dinlenmesi ve onaylanması. 
- Kuruluş üyeliğine kabul ve kuruluş üyeliğinden çıkarılma prosedürünün belirlenmesi. 
- Bir denetleme kuruluşunun veya Kuruluşun bireysel denetleyicisinin atanmasına ilişkin 

kararlar almak. 
- Bir sonraki Kongrenin delege temsiliyet oranı, tarihi ve yerinin belirlenmesi. 
- Kuruluş üyelerinin giriş ve yıllık üyelik aidatlarının, ek katkılarının ödenmesi için tutarların, 

şartların ve prosedürün belirlenmesi. 
- Kuruluşun yeniden teşkilatlandırılması ve tasfiyesi konuların ele alınması. 
- Tasfiye Komisyonu (tasfiye memuru) atanması ve tasfiye bilançosunun onaylanması 

konularında karar alınması. 
- Kuruluşun yıllık mali planının, raporunun ve bilançosunun onaylanması 

6. KONSEY 

6.1. Konsey, Kongreler arası dönemde faaliyetlerini yürüten ve Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili en 

önemli konuları belirleyip karara bağlayan yönetim organıdır.  

6.2 Konseyin büyüklüğü ve bileşimi, Kongre tarafından 3 yıllık bir süre için belirlenir. Yönetim 

Kurulunun seçilmiş tüm üyeleri ve Kuruluşun tüzel kişiliği olan üye sivil derneklerinin başkanları 

Konseyin üyesidir. 

6.3. Konsey, yılda bir defadan az olmamak üzere, gerek gördüğü durumlarda toplanır. 
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6.4. Konsey; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Kuruluş üyesi sivil derneklerden gelen itirazları 

ve başvuruları değerlendirir ve bunlar hakkında bağlayıcı nitelikte kararlar alır. 

6.5. Konsey üyelerinin en az yarısının katılması halinde Konsey toplantısı yetkili sayılır. Karar almak 

için açık oylama yapılır ve toplantıda hazır bulunan Konsey üyelerinin salt çoğunluğu aranır. 

 7. YÖNETİM KURULU 

7.1. Kongreler arasındaki dönemde Kuruluşun faaliyetlerinin yönetimi için, Yönetim Kurulu seçilir. 

Yönetim Kurulu, Kuruluşun devamlı olarak çalışan ortak organıdır. Yönetim Kurulu, Kuruluşun tüzel 

kişilik hakkını Kuruluş adına kullanan ve işbu Tüzüğe uygun olarak Kuruluşun görevlerini yerine 

getiren daimi bir organdır. 

7.2. Yönetim Kurulu, Kongre tarafından 3 yıllık bir süre için seçilen en fazla 25 kişiden oluşur. 

Yönetim Kurulu; Kongre tarafından seçilen Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları 

ve üyelerden oluşur. 

7.3 Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu adayları; 

Kongreye katılan delegasyonların başkanları ile adayların ön onayı ve değerlendirmesi yapıldıktan 

sonra yeni seçilen Başkan tarafından Kongrenin onayına sunulur. Kural olarak, Kuruluş üyesi sivil 

derneklerin başkanları Yönetim Kuruluna seçilmez, gerektiğinde tavsiye oyu hakkı ile Yönetim 

Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

7.4. Yönetim Kurulu aşağıdakileri yapar: 

- Kongreyi toplantıya çağırır, bir sonraki Kongrenin gündemini belirler, Kongrede görüşülecek 
konuları maddeler halinde hazırlar. 

- Kuruluşun kısa ve uzun vadeli program ve projelerini geliştirir ve onaylar; 
- Kuruluşun yasal amaç ve görevlerinin, proje ve programlarının ve Kuruluş Kongresi kararlarının 

yerine getirilmesini sağlar. 
- Kuruluşun devlet tesciline karar veren organı, daimi yönetim organının gerçek yerini, adını ve 

Kuruluş başkanları hakkındaki verileri Tüzel Kişi Kütüğü tarafından öngörülen miktarda bilgiyi 
belirterek Kuruluşun faaliyetlerinin devamı hakkında yıllık olarak bilgilendirir. 

- Kuruluş Tüzüğü için değişiklik önerilerini hazırlayıp Kongrenin onayına sunar; 
- Rusya Federasyonu ve yabancı devletlerin organlarında ve yerel yönetimlerde, uluslararası, 

ulusal ve bölgesel sivil kuruluşlar nezdinde ve çeşitli tüzel kişiler ve gerçek kişilerle kurulan 
ilişkilerde Kuruluşun çıkarlarını temsil eder. 

- Kuruluşun üyelerinin ve Kuruluş bünyesindeki tüm birimlerin faaliyetlerinin eşgüdümünü 
sağlar. 

- Kuruluşun uluslararası temaslarını planlar ve gerçekleştirir. 
- Kuruluşun borçlarının, varlıkların ve fonlarının yönetimini yetkili olarak yürütür.  
- Yıllık mali planı, raporu ve bilançoyu onaylar. 
- Kuruluş bünyesinde, Kuruluş faaliyetleriyle ilgili komisyonlar, komiteler, kurullar oluşturur, 

bunlara ilişkin kuralları ve çalışmaları düzenler, yıllık raporları dinler ve onaylar. 
- Çeşitli seviyelerde konferans, seminer, toplantı, sergi ve diğer etkinlikler düzenler ve hayata 

geçirir. 
- Kuruluşun amaç ve görevlerinin yerine getirilmesi konusunda özel katkılar için Kuruluş 

bünyesinde ödül, plaket, burslar verir ve başka teşvikler hazırlar. 
- Şube kurar, temsilcilikler açar, bunların çalışma koşullarını onaylar, yöneticilerin tayin eder ve 

ödeme miktarını ve çalışma düzenini saptar ve yıllık raporlarını onaylar. 
- Kuruluşun kadro yapısını ve bütçesini onaylar. 
- Çalışmaları hakkında Kongre'ye rapor sunar. 
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- Kuruluşun diğer yönetim organlarının münhasır yetkileriyle ilgili olmayan diğer sorunları çözer. 

7.5. Yönetim Kurulu, üç ayda bir defadan az olmamak üzere gerektiğinde toplanır ve Yönetim 

Kurulu Üyelerinin yüzde ellisinden fazlasının katılması halinde toplantı geçerli sayılır. 

7.6. Kararlar, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. 

8. BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI 

8.1. Kuruluşun Başkanı, Kuruluşun tek yürütme organıdır.  Başkan Kongre tarafından 3 yıllık bir 

dönem için seçilir. Başkan bir daha tekrar seçilebilir. 

8.2. Kuruluşun Başkanı: 

- Kuruluşun tüm faaliyetlerini yönetir, Kongre ve Yönetim Kurulu kararlarının, Kuruluşun 
program ve projelerinin yerine getirilmesi için çalışmalar düzenler. 

- Yönetim Kurulunun çalışmalarını yönetir ve organize eder, toplantılarını yürütür. 
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapar. 
- Çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna ve Kongreye rapor verir. 
- Kuruluş adına vekâletname olmaksızın hareket eder. Kuruluşu hem Rusya Federasyonu 

topraklarında hem de yurtdışında tüm devlet makamlarında ve yerel yönetimlerde, 
kurumlarda, kuruluşlarda ve işletmelerde temsil eder. 

- Kuruluş adına, anlaşma, kontrat ve mukaveleler imzalar, görüşme ve pazarlık gerçekleştirir ve 
vekâletname verir. 

- Bankalarda Kuruluş için mevduat ve diğer hesapları açıp finansman belgelerinde ilk imzayı 
atar. 

- Yönetim Kurulunun öngörülmüş yetkileri çerçevesinde Kuruluşun fonlarını ve mülkünü 
kullanır. 

- Kuruluşun Kongre, Konsey ve Yönetim Kurulu kararlarını ve kuruluşun idari belgelerini imzalar. 
- Kongrenin gündemine ilişkin önerilerde bulunur. 
- Yönetim Kuruluyla mutabakat içinde Kuruluştaki maaş miktarlarını belirler, Kuruluş personelini 

işe alır ve işten çıkarır, iç düzenlemeleri, görev tanımlarını onaylar. 
- Muhasebe ve raporlama işlemlerini organize eder. 
- Kuruluşun şube ve temsilciliklerinin faaliyetlerini yönlendirir. 
- Kuruluş adına tüzel ve gerçek kişiler hakkında dava açar ve yasal iddialarda bulunur. 
- Kuruluşun diğer organlarının yetkileri dahilinde olmayan diğer işlevleri yerine getirir. 

8.3. Birinci Başkan Yardımcısı, Kongre tarafından 3 yıllık bir süre için seçilir. Birinci Başkan 

Yardımcısı bir daha tekrar seçilebilir. 

8.4. Birinci Başkan Yardımcısı: 

- Kuruluş adına vekâletname olmaksızın hareket eder. Kuruluşu hem Rusya Federasyonu 
topraklarında hem de yurtdışında tüm devlet makamlarında ve yerel yönetimlerde, 
kurumlarda, kuruluşlarda ve işletmelerde temsil eder. 

- Kongre, Konsey, Yönetim Kurulu ve Başkanının çeşitli talimatlarını yerine getirir.  
- Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi için Kuruluşun çalışmalarını düzenler; 
- Uluslararası olanlar da dahil olmak üzere çeşitli sosyal programlara ve uluslararası sivil toplum 

kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak için gerektiğinde kamu faaliyeti alanında çalışan yabancı 
ortaklarla işbirliği içinde kamusal etkinlikler, programlar ve projelere yönelik teklifler hazırlar. 

- Kuruluşun malzeme ve teknik donanımını organize eder. 
- Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın görevlerini yerine getirir. 
- Kuruluşun diğer organlarının yetkileri dahilinde olmayan diğer işlevleri yerine getirir. 
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8.5. Başkan Yardımcısı üç senelik süre için Kongre tarafından seçilir. Başkan Yardımcısı bir daha 

tekrar seçilebilir. 

8.6. Başkan Yardımcısı: 

- Vekaletname ile hareket eder   
- Başkanın kararıyla belirlenen bir veya birkaç faaliyet alanını denetler; 
- Yönetim Kurulu ve Başkanın çeşitli görevlerini yerine getirir; 
- Kuruluşun diğer organlarının yetkileri dahilinde olmayan diğer işlevleri yerine getirir. 

 8.7. Kuruluşun kadrolu personeli için Rusya Federasyonu’nun çalışma, sosyal güvenlik ve 

emeklilikle ilgili yasaları geçerlidir. 

9. DENETLEME KURULU 

9.1. Denetleme Kurulu, Kuruluşun denetleme organıdır. 5 kişiden oluşur ve Kongreye hesap 

vermekle sorumludur. Kurul üyeleri ve başkanı, Kongre tarafından üç yıllık bir süre için seçilir. 

9.2. Konsey ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kuruluşun olağan personeli Denetleme Kuruluna üye 

olarak seçilemezler. Denetleme Kurulu üyeleri, Kuruluşun yasal, mali ve gelir getirici faaliyetleri ile 

ilgili istenen her tür evrakı Kuruluş yöneticilerinden talep etme hakkına sahiptir. 

9.3. Denetleme Kurulu, Kuruluşun faaliyetlerinde mevzuata ve işbu Tüzüğe uyulup uyulmadığını 

denetler. Yıllık programlara uygun olarak Yönetim Kurulu ve onun tarafından kurulmuş olan 

fonların, bölgesel şubelerin, temsilciliklerin, yan kuruluşların ve kuruluşlarının finansman ve 

ekonomik faaliyetlerini kontrol eder, kontrol sonunda ortaya çıkan sonuçlar hakkında tutanaklar 

hazırlayıp, Yönetim Kuruluna ve Kuruluşun yöneticilerine rapor eder. Başkan, Yönetim Kurulu ve 

Kuruluş üyelerinin beşte birinin talebi ve Denetleme Kurulunun kararı ile plansız hedefli 

denetimler yapılabilir. 

9.4. Denetleme Kurulu Başkanı; Yönetim Kurulu ve Konsey toplantılarına tavsiye oyu hakkı 

kullanmak üzere katılır. 

9.5. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun onayını alarak denetimlere katılmak üzere sözleşmeli 

bağımsız uzman denetçiler görevlendirebilir. 

10. KURULUŞUN YAPISI 

10.1. Kuruluş, tüzel kişiliği olan üye sivil dernekler, şubeler ve temsilciliklerden oluşmaktadır. 
Kuruluş tarafından Rusya'da ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açılabilir . 

10.2. Kuruluşun şubesi, temsil işlevi de dahil olmak üzere Kuruluşun tüm işlevlerini veya bir 
kısmını yerine getiren ayrı bir birimdir. 

10.3. Kuruluşun temsilciliği, Kuruluşun çıkarlarını temsil eden ve onları koruyan, Kuruluş 
merkezinin dışında bulunan ayrı bir birimdir. 

10.4. Kuruluşun şube ve temsilciliklerinin başkanları, Yönetim Kurulu kararı ile atanır. 

10.5. Kuruluşun temsilcilikleri ve şubeleri tüzel kişilik değildir, kendilerine tahsis edilen 
Kuruluşunun mal varlığından yararlanırlar ve Kuruluş tarafından mülkiyete sahiptir. Şube ve 
temsilciliklerin malları hem kendi özel defterlerinde hem de Kuruluşun defterlerinde gösterilir. 

10.6. Şubeler ve temsilcilikler, Kuruluş adına hareket eder. Şubeler ve temsilciliklerin 
faaliyetlerinin sorumluluğu Kuruluşa aittir.  

11. KURULUŞUN MÜLKİYETİNİ OLUŞTURAN MALVARLIKLARI, MÜLKİYETİN KULLANMASI 
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11.1.  Rusya Federasyonu'nda geçerli mevzuata göre, Kuruluşun mülkiyeti şunları içerebilir: 

arsa, bina, yapı, tesisler, konut, ulaşım araçları, teçhizat, envanter, kültür, eğitim ve eğlence amaçlı 

mülk, fon, hisse senedi, diğer menkul kıymetler ve diğer yasal faaliyetlerinin maddi desteği için 

gerekli menkul ve gayrimenkul mallar. 

11.2. Kuruluşun mal varlığı, giriş, aidat ve diğer ücretler, gönüllü katkılar ve bağışlar ile Kuruluşun 

işbu Tüzük uyarınca düzenlenen yasal etkinliklerinden elde edilen gelirlerinden; gelir getirici 

faaliyetleri, sivil-hukuki işlemleri, yurt dışı ekonomik faaliyetleri ve yasalarca yasaklanmayan diğer 

gelirlerinden oluşur. 

11.3. Kuruluş, tüzel kişilik statüsüne sahip iş ortaklıkları, şirketler, diğer ticari kuruluşlar 

oluşturma ve ayrıca gelir getirici faaliyetler yürütmeye yönelik mülk edinme hakkına sahiptir. 

11.4. Kuruluşun gelir getirici faaliyetlerinden elde edilen fonlar, Kuruluş üyeleri arasında 

yeniden pay edilemez ve yalnızca Kuruluşun yasal statüsüne uygun olarak ve hayır işleri için 

kullanılmalıdır. 

11.5. Kuruluş, yasal mülkiyetinin sahibidir. Kuruluşun üyeleri, Kuruluşa ait mülk üzerinde pay 

sahibi olamaz. 

Kuruluş üyesi sivil dernekler (üye tüzel kişilikler), kendi yasal mülklerinin sahipleridir. 

Şubeler ve temsilcilikler tüzel kişilikler değildir ve mal sahibi, yani Kuruluş tarafından kendilerine 

tahsis edilen mülkün yönetimine ilişkin yetkileri kullanırlar. 

11.6. Kuruluş, yasal mülkiyeti ile ilgili olarak, Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzük ve 

Kuruluşun ilgili yasal amaçlarına aykırı olmayan her türlü işlemi yapabilir. 

11.7. Kuruluş hesabına giren ve ayrıca Kuruluşun öz parasıyla oluşturulan veya alınan mülkün 

sahiplik hakkı, Kuruluşun daimi yönetim organı olan Yönetim Kuruluna aittir. 

11.8. Kuruluş, Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen şekilde işletme, muhasebe ve 

istatistiksel kayıtlarını tutmakla mükelleftir. 

12. KURULUŞUN YENİDEN YAPILANMASI VE TASFİYE PROSEDÜRÜ  

12.1. Kuruluşun yeniden yapılanması, Kongrede hazır bulunan delegelerin en az 2/3'ünün 

onaylaması halinde Kongre kararı ile gerçekleştirilir. 

12.2. Kuruluşun yeniden yapılanmasının ardından, Kuruluşun sahip olduğu mal varlığı, Rusya 

Federasyonu mevzuatında öngörülen şekilde yeni kurulan tüzel kişiliklere geçer. 

12.3. Kuruluş, Kongrede hazır bulunan delegelerin en az 2/3'ünün onaylaması halinde Kongre 

kararı ile ya da mahkeme kararı ile tasfiye edilebilir. Kuruluşun tasfiyesi veya yeniden yapılanması, 

Rusya Federasyonu'nun geçerli mevzuatında belirtilen şekilde gerçekleştirilir. 

12.4. Tasfiyeden sonra, alacaklıların taleplerinin karşılanmasının ardından Kuruluşun mal ve 

varlıkları, Kuruluşun yasal amaçlarını yerine getirmek için tahsis edilir ve üyeleri arasında 

dağıtılmaz. 

12.5. Tasfiyeden sonra Kuruluşun belgeleri, yasalara uygun olarak Devlet Arşivlerine tevdi edilir. 

12.6. Kuruluşun tasfiyesine ilişkin karar, Tüzel Kişi Kütüğünden çıkarılması için Kuruluşu kaydeden 

makama sunulur. 
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12.7. Tüzel Kişi Kütüğüne bu giriş yapıldıktan sonra Kuruluşun tasfiyesi tamamlanmış sayılır ve 

Kuruluşun varlığı sona erer. 

13. TÜZÜKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İLAVELER 

13.1. Tüzükteki değişiklikler ve ilaveler, Kongrede hazır bulunan delegelerin en az 2/3'ünün 
onaylaması halinde Kongre kararı ile yapılır.  

13.2. Kongre tarafından kabul edilen Tüzük değişiklikleri ve ilaveler devlet tesciline tabidir.  

13.3. Kuruluş Tüzüğünde yapılan değişiklikler ve ilavelerin devlet tescili, Rusya 
Federasyonu'nun geçerli mevzuatında öngörülen şekilde gerçekleştirilir. 

13.4. Tüzükteki değişiklikler ve ilaveler, devlet tescili yapıldığı itibaren yürürlüğe girer. 
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Ek 2: Tüzük Değişiklik Talebimiz  

Tüzük Değişiklik Talebimiz ve DÇB’nin Konuya Yaklaşımı 

KAFFED Talebi 1: Divan Kurulunun Oluşturulması 

Kongrede, usule uygun olarak Divan Kurulu oluşturulmalı, Divan Başkanlığınca düzenlenen ve 
imzalanan tutanaklar, alınan kararlar bütün üyelere gönderilmeli.   

Hauti: Yaptığınız Tüzük değişiklik önerilerinizin tamamına katılıyoruz. Hepsi, özenilerek çalışılmış 

çok güzel teklifler. Ancak tüzük değişikliği kararı Kongrede alınır ve RF yasal mercilerince 

onaylanarak yürürlüğe girer. Eğer yasalar açısından bir sakınca teşkil etmiyorsa, kongrenin aldığı 

karar geçerli olur. RF de sivil toplum kuruluşlarının işleyişine dair düzenlemeler değiştirildi ve daha 

sıkı önlemler getirildi. Biz Kongre öncesi bu yazılarınıza cevap da yazarız. Ancak siz buraya 

geldiğinizde Kongre öncesi Sovyet toplantısında, tartışırız değerlendirir. Orada alınan karar 

Kongreye sunulur ve zaman kaybı yaşanmaz bu durumda. Sizin bu yönteminizi (divan 

oluşturma işini) biz bugüne kadar burada hiç uygulamadık. Burada bir sorun olabilir. Şöyle 

ki gelen misafirlerimizin içinde thamade konumunda insanlarımız olacaktır. Bunları 

devre dışı bırakmamız uygun olmaz. Onlara söz hakkı vermemek de olmaz. Ancak bu 

Kongrede sizin istediğinizi yapacağım ve ben bir kenara çekilerek Kongreyi onların 

yönetmesini teklif edeceğim. Karşı çıkmayacağım ancak gelen büyüklerimizin oturma 

düzenlerine ve söz haklarına da önem vereceğiz.  

DÇB Cevabi Yazısı: ICA Kongresini yönetmek için geleneksel olarak aşağıdaki çalışma organları 

seçilir. Kongre Başkanı (Prezidyum), Sekreterlik, Kimlik Bilgileri Komisyonu, Sayım Komisyonu, 

Editör Komisyonu 

KAFFED Talebi 2: Delege sayısının saptanmasında bütün derneklere eşit temsiliyet hakkı 
sağlayacak bir sistem belirlenmeli.  

Mevcutta, Kongre tarafından belirlenen sabit delege sayısı 72’dir. Bu sabit sayının tespitinde ve 

üye derneklere pay edilmesindeki kriter nedir, ne olmalıdır? (Bkz: Madde 5.3)  

DÇB Cevabi Yazısı: Kamu derneklerinden delege seçimi- ICA üyeleri, Tüzüğü esas alınarak ve 

Kongre kararı ile belirlenen kotaya göre yapılır. Ayrıca, Kongre delegeleri re'sen Yürütme Komitesi 

ve Örgütün Devrimci Komisyonu üyeleridir.  (ICA Sözleşmesinin 5.3. Maddesi). 

 - Kongreye katılım için ilgili kamu kuruluşundan delegelerin temsil normu, bu kamu kuruluşunun 

üye sayısı ile orantılı olarak 1 ila 4 kişi arasında belirlenir.  Türkiye'de milyonlarca Adige (Çerkes) 

diasporasını temsil eden KAFFED için bir istisna yapılmıştır. 

KAFFED Talebi 3: Yönetim Kurulu üye sayısı ve şartlarına ilişkin Madde: 7.2 ve 7.3 kriterleri 
gözden geçirilmeli.  

* Mevcut Yönetim Kurulu üye sayısı 25, KAFFED’e ayrılan kontenjan 5’tir. Bu sayılar neye göre 

belirleniyor? (Bkz: Madde 7.2) 

* Aynı Maddede yedek üyeden bahsedilmiyor. Yedek üye olmasında yarar olup olmadığı 

görüşülmeli? (Bkz: Madde 7.2) 

* Madde 7.3’te bahsi geçen “Birinci Başkan Yardımcısı” sayısı nedir? Maddeden bir kişi olduğu 
anlaşılıyor ancak DÇB Web Sayfasındaki listede 2 Birinci Başkan Yardımcısı var (Barsık Arfan ve 
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Dishek Ertan) Birinci Başkan Yardımcısının görev yapmaması veya görevini yapmasına engel 

olunması durumunda izlenmesi gereken usul tespit edilmelidir. (Bkz: Madde 7.2 ve 7.3) 

* Kaç başkan yardımcısına ihtiyaç olduğu konusunda karar mercii kimdir? (Bkz: Madde 7.2 ve 
7.3) 

* Üye dernek başkanlarının başkan yardımcısı olamayacağı şartını düzenleyen Madde 7.3’ün son 
cümlesi kaldırılmalıdır. (Bkz: Madde 7.3) 

DÇB Cevabi Yazısı: ICA Yürütme Komitesi üyelerinin oluşumu ve yetkileri, organizasyonun 

Tüzüğüne ve Kongre kararına göre belirlenir. 

 ICA Yürütme Komitesi üyelerini yazılı olmayan bir yasa ile seçerken, Kongre bu kamu kuruluşunun 

üye sayısı oranında 1 ila 4 kişiyi seçer.  Burada da Türkiye'deki milyonlarca kişilik Adige (Çerkes) 

diasporasını temsil eden KAFFED için bir istisna yapılıyor. 

Geleneksel olarak, bu konudaki karar Kongre katılımcıları tarafından verilir.  Birinci Başkan 

Yardımcısı, Başkan Yardımcılarının sayısı Kongre tarafından belirlenir. Kanun, miktar için bir sınır 

belirlememektedir. 

Ancak, ICA'nın faaliyetlerini iyileştirecek öneriler varsa değişiklik yapma hakkına sahip olan 

Kongre'ye sunulabilecektir. 

7.3. Birinci başkan yardımcısı, başkan yardımcıları da dahil olmak üzere Yürütme Komitesi 

üyelerinin adaylıkları, adayların önceden kararlaştırılan delegasyon başkanlarıyla önceden 

mutabakatı ile Örgüt'ün yeni seçilen Başkanı tarafından Kongre'nin değerlendirmesine ve onayına 

sunulur. kongreye geldi. 

Kural olarak, kamu derneklerinin başkanları - gerektiğinde danışma oyu hakkı ile Yürütme Komitesi 

toplantılarına katılabilecek Örgüt üyeleri - Yürütme Komitesine seçilmez. 

-Kongrede bu konuda karar verilecek 

KAFFED Talebi 4: Madde: 8-1’deki, “Başkan Derneğin tek yürütme organıdır” cümlesi 
kaldırılmalı. 

DÇB Cevabi Yazısı: Rusya Federasyonu'nun federal yasalarına uygun olarak, Derneğin mevcut 

faaliyetlerinin yönetimi, Derneğin tek yürütme organı tarafından yapılmalıdır- başkan (onu farklı 

bir şekilde arayabilirsiniz başkan, genel müdür, müdür vb.) 

 Rusya Federasyonu Medeni Kanun’u Madde 123.10. Bir dernekte (birlik) yönetimin özellikleri 

2. Bir dernekte (birlik) bireysel bir yürütme organı (başkan, başkan vb.) oluşturulur ve daimî kolej 

yürütme organları (konsey, kurul, başkanlık vb.) oluşturulabilir. 

12.01.1996 N 7-FZ Federal Yasası (02.07.2021 tarihinde değiştirildiği şekliyle) "Kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar hakkında" 

12.01.96 N7-FZ Federal Yasası "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hakkında".  Madde 30. Kar amacı 

gütmeyen bir kuruluşun yürütme organı 

1. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun yürütme organı, meslektaş ve (veya) tek olabilir.  Kar amacı 

gütmeyen kuruluşun faaliyetlerinin günlük yönetimini yürütür. 

KAFFED Talebi 5: Onur Kurulu kriterleri belirlenip ya Tüzükte yer verilmeli veya Kongre kararı ile 

tutanaklara geçirilmeli. 
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DÇB Cevabi Yazısı: ICA bünyesinde bir İhtiyarlar Meclisi oluşturulması konusu Kongre gündemine 

alınacaktır.  ICA bünyesinde bir Yaşlılar Konseyi oluşturma girişimi tesadüfen ortaya çıkmadı.  

Çerkes hareketi Adige Xase okulundan geçen insanların deneyimlerini takdir ediyoruz. Bugün, 

cumhuriyetlerimizde, ülkemizde ve dünyada gelişen durumu bizzat bilen, anlayan, gören, tecrübe 

ve bilgi birikimine sahip insanlarla meseleleri tartışmaya ihtiyaç vardır.  Kongre bir karar vermeye 

yetkilidir: onu Kuruluşun bir organı ve yetkisi olarak Şart'a sokmak veya ICA altında İhtiyarlar 

Konseyi'nin oluşumu ve bununla ilgili düzenlemeler hakkında Kongre kararını kabul etmek. 

KAFFED Talebi 6: Kongrede Tüzük değişikliği, seçimden önce yapılmalı. 

DÇB Cevabi Yazısı: Gerekli değil.  Her durumda, toplantıda kabul edilen Şart'ta yapılan 

değişiklikler, ancak Rusya Adalet Bakanlığı'na tescil edildikten sonra yürürlüğe girer. 

KAFFED Talebi 7: DÇB'ye her ülkeden sadece bir dernek üye olabilir şartı veya birden fazla 
derneğin üye olabilmesi için kriterler getirilmeli.  

DÇB Cevabi Yazısı: Derneğin yukarıya doğru üye sayısı kanunla sınırlandırılmamıştır.  Ancak bazı 

kriterlere bağlı kalmak da önemlidir. 

 - Adige Xase, zaten layık olduğunu kanıtlamış çalışıyor, Adige halkının yararına durmadan çalışıyor. 

KAFFED Talebi 8: Seçim, gizli oylama-açık sayım usulünde yapılmalı.  

Bu durum, seçime olan güvenin sürekliliği açısından önemlidir. Seçmenin (delegelerin) dil 
uyuşmazlıkları, çeviri hataları nedeniyle dikkatleri dağılabiliyor. Ayrıca açık oylamanın çeşitli 
nedenlerle seçmenin üzerinde bir baskı oluşturarak iradesini tam olarak yansıtamadığı gerçeğini 
de göz ardı etmemek gerek. Seçmenin fişlenmiş duygusu yaşamasına izin vermemek gerek. 

DÇB Cevabi Yazısı: ICA Tüzüğü'nün 5.4 maddesi uyarınca, oylama şekline (gizli veya açık) ilişkin 

karar Kongre delegeleri tarafından alınır (Kararlar, hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır) 

Başvuru Kaynakları 

Madde 5.3:  

“Kongre delegeleri aşağıdakilerden oluşur: 

- Kongre tarafından belirlenen (sabit) kontenjan dahilinde, genel kurulda (kongre, konferans) hazır 
bulunan Kuruluş üyesi sivil dernekler tarafından seçilen delegeler 

- Yönetim Kurulu üyeleri 

- Denetleme Kurulu üyeleri” 

Madde 7.2:  

“7.2. Yönetim Kurulu, Kongre tarafından 3 yıllık bir süre için seçilen en fazla 25 kişiden oluşur. 
Yönetim Kurulu; Kongre tarafından seçilen Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları 
ve üyelerden oluşur”. 

Madde 7.3:  

“7.3 Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu adayları; 
Kongreye katılan delegasyonların başkanları ile adayların ön onayı ve değerlendirmesi yapıldıktan 
sonra yeni seçilen Başkan tarafından Kongrenin onayına sunulur. Kural olarak, Kuruluş üyesi sivil 
derneklerin başkanları DÇB Yönetim Kuruluna seçilmez, gerektiğinde tavsiye oyu hakkı ile Yönetim 
Kurulu toplantılarına katılabilirler”. 
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EK 3: KDH 26.09.2021 Tarihli Canlı Yayın 

Konuşmaları 

 

KAFFED Değişim Hareketi  

26.09.2021 Tarihli Canlı Yayındaki Konuşmaların Dökümü  

 

Not 1: Sadece konuşmalar metne dönüştürülmüş, önemli farklar olmadığı müddetçe 

çevirilere yer verilmemiştir.   

Not 2: Her konuşmanın kaçıncı dakikada yapıldığı, metnin başında bulunmaktadır.  

KDH tarafından 26.09.2021 tarihinde yayınlanan canlı yayına ilişkin konuşma metni. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639977124075038&id=108751637197592&sfnsn

=scwspwa)  

Programın ilk bir saatinde, Hağajey Beslan’ın DÇB Kongresinde kendisinin adaylık sürecine ilişkin 

açıklamaları yer almaktadır. Birinci saatin sonunda KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci programa 

dahil olarak, iddialara cevap niteliğinde açıklamalarda bulunmuştur.  

00:00:03 Mutlu Akkaya: Beslan’a seçim programında yer alan altı önemli başlığı hatırlatarak, 

DÇB Kongresi öncesinde 3 kez Cihat Ulus, 1 kez de Levent Kaplan ile program yaptığını ve bu 

programlarda, DÇB Başkanlığına aday olduğunu açıkladığı halde Kongreye neden katılmadığını 

sordu ve Cihat Ulus’un tercümanlık yapmasını istedi. 

00:08:21 Hağajey Beslan: İyi akşamlar. Kongre günü olanları anlatabilmem için, demin senin de 

söylediğin gibi, Cihat’ın aracılığı ile yaptığımız görüşmelere dönmemiz gerekiyor.  

00:08:40 Mutlu Akkaya: Beslan’dan izin isteyip, Cihattan tercümanlık yapmasını istiyor.   

00:08:54 Cihat Ulus: sözlerine, Kayseri Derneğine teşekkür ederek başlıyor. 

00:09:09 Mutlu Akkaya: programın, KDH adına yapıldığını hatırlatıyor.  

00:09:13 Cihat Ulus, düzeltme yaparak çeviri yapmaya başlıyor. Beslan’ın seçim programındaki 

maddeleri tekrarlıyor ancak Mutlu’nun asıl sorduğu soruyu unutup, seçim programına ilişkin 

Beslan’a söz hakkı vermek istiyor.  

00:12:14 Mutlu Akkaya: “Cihat abi yok, atlamayalım, sorum, bu programları açıkladınız, 

devamında adaylık sürecini açıkladınız, aday oldunuz, aday olduğunuz halde neden Genel Kurul’a 

gitmediniz”. 

00:12:39 Hağajey Beslan: İyi akşamlar. Adaylık sürecini biraz geriye götürüp, bugüne bağlayarak 
özetlersem daha iyi anlatmış olurum. Bundan önceki DÇB Kongresinde Kabardey’den ve 
Türkiye’den katılan arkadaşlarım “neden aday olmuyorsun” diye sordular ve aday olmamı teşvik 
ettiler. Ancak yeterli finansal gücüm olmadığı için buna yanaşamadım. Sonradan fark ettim ki 
seçim için herhangi bir paraya ihtiyaç yokmuş. Mevcut yönetim dahil DÇB yönetimine gelenler de 
böyle bir harcama yapmamışlar. Emin olmamakla birlikte, eski başkanlardan sadece Ajagoa 
Kanşobi kendi parasıyla başkanlığa geldi. Yine bildiğim kadarıyla DÇB üzerine kayıtlı bulunan 
mülkün tamamı da Kanşobi’nin koyduğu parayla alındı.   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639977124075038&id=108751637197592&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639977124075038&id=108751637197592&sfnsn=scwspwa
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Sonuçta arkadaşlarımın ısrarlı teklifleri sonucu daha yüreklendim. Geçen yıl Sonbaharda-

Nağabae Bjiham- (tercüman “bu dönem şubat ayında” şeklinde çeviriyor) başka bir iş 

görüşmek üzere gittiğimde Hauti “artık yoruldum, bu işe devam edemeyeceğim, o 

yüzden aday olmayı düşünmüyorum” demişti. Hauti’nin yanından ayrılınca, arkadaşlarımın 

sözlerini hatırlayıp “neden cesaret edip, adaylığımı koymuyorum” diye düşündüm ve bu 

düşüncemi, ilk olarak her şeyimi paylaştığım arkadaşım Aslan Reshto’yla istişare ettim. O da buna 

olumlu yaklaştı ve beni cesaretlendirdi.    

Diğer taraftan, birkaç ay sonra tekrar Hauti’yle başka bir iş için, bu yıl mayıs ayında 

görüşmeye gittiğimde, DÇB Başkanlığına aday olma niyetimi açıkladım. Hauti’yle 

görüşmemden önce de konuyu, şimdilerde Kültür Bakanı olan Kuraşın Anzor ve Hafiçe 

Muhammet ile görüşmüş ve adaylığımdan onları da haberdar etmiştim, böylece 

adaylığımı kesinleştirmiş oldum.     

00:17:36: Daha sonra, adaylık konusundaki kararım biraz daha güçlenince, çoktandır tanış 

olduğum Anavatandaki dernek yöneticileri ile görüşmek istedim.  Her ne kadar yeni seçilen 

KAFFED Başkanıyla tanışmasam da daha önceki eski yöneticilerini tanırdım. Türkiye’den dönen 

Çerkesler ile bu düşüncemi paylaştım. İşte Cihat her şeyi biliyor. Yanılıyorsam beni düzeltecektir. 

Tercümanlığı ile aramızdaki iletişimi sağlayan Cihat’tır. KAFFED’e yönelerek, onlara 

güvenebileceğimi düşünüp adaylığımı desteklemelerini istedim. 

00:19:13: Cihat’ın tercümanlığı ile KAFFED’le çevrimiçi toplantılar yaptığımızda “seni 

destekleriz, gerekirse Ürdün, Suriye ve İsrail Dernekleriyle de görüşürüz” diyerek beni 

umutlandırdılar. Doğrusunu söylemek gerekirse görüşürüz dediler ama kabul ettiririz 

demediler. Ama ilerleyen zamanlardaki görüşmelerimizde alınabilecek delege oy sayılarından 

bahsederek beni güvendirdiler. Yanılıyorsam Cihat beni düzeltsin. 

00:20:51: Sonra kendileri de bana sordular, Anavatandaki derneklerle iletişimin nasıl diye. Beni 

birçoğu tanır, Çerkesk’deki Dernekler beni uzun zamandır tanır. Kabardey’de sadece beni 

tanımakla kalmıyorlar, özellikle Adige Xace Başkanı Hafice Muhammed ile Başkan 

olduğundan beri tanışırız. Ben Adige Xaseye üye olduğumu zannediyordum. Neden 

derseniz, Adige Xasede son yapılan 2018 yılı seçimde, kendi teklifiyle beni Yönetim 

Kuruluna almıştı. Doğaldır ki Yönetim Kurulunda olabilmek için üye olmak gerek. 

Adaylığımı açıkladığımda, Muhammed iki elini kaldırarak “seni destekliyorum” demişti.  

00:21:49: Aslan Ali’gil, Hauiti’yle görüşmesi……….??? Adigey’e giderken diğerleriyle de 

görüşmesini istedim. Aslan Ali onlarla konuşabileceğini, ancak sonuç alınamayacağını söyledi. 

Neden derseniz, onların hepsi hiyerarşik kariyer açısından Hauti’nin altında yer alıyor, gördüğüm 

kadarıyla. Diğer taraftan Gençlik Derneğinden, İspalkom yönetiminde olanlarla da görüştüm. 

Onlardan da destekleyenler olabileceğini ancak gizli oylama yapılırsa bunun mümkün olabileceğini 

dile getirdiler. KAFFED’le yaptığımız görüşmelerde de (Cihat’ın da hatırlaması gerek) oylama gizli 

olursa daha fazla destek sağlanabileceğini, açık oylama yapılması durumunda herkesin, Hauti’nin 

gücüne karşı duramayacağını dile getirmişlerdi.  

00:24:18: KAFFED’le bu konular üzerinde konuştuğumuz 3-4 toplantı yaptık. Benden program 

istediler ve ben de Çerkesce kaleme aldığım programı gönderdim. Biraz önce programdan 

bahsettik, geriye dönüp tekrarlamak istemiyorum. O yaptığımız toplantılarda bu program 

hakkında konuştuk. Bizi destekleyebileceklerini düşündükleri “Ürdün, İsrail, Suriye 

delegeleriyle de görüşürüz” dediler.  
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Vakit yaklaşmaya başladıkça beni kimin aday göstereceği konusu gündeme geldi. Cihat’a, burada 

beni aday gösterecek dernek olduğunu ama onlar tarafından aday gösterilmem durumunda, 

minnettar kalıp, onlara çalışmak zorunda kalabileceğimi söyledim. Yine, Anavatandan bir derneğin 

beni aday göstermesi halinde, o derneğe baskı kurulup geri adım attırıldığında ortada kalacağımı 

ifade ettim. Böyle ortada kalmamam için Cihat’a söyledim. Tüzüğe göre beni aday 

göstermelerinde bir sakınca olmadığını da ifade ederek, beni aday gösterirler mi diye Cihat 

aracılığı ile KAFFED’e sordurttum. Cihat bu isteğimi ilettikten sonra “evet gösterecekler, 

kabul ettiler” diye bana tercüme etti.  

00:26:07 Cihat Ulus- Çeviri: Bu süreçte birkaç online görüşmemiz oldu, toplantımız oldu. Bu 

toplantılarda da… Birkaç derken, 8-10 toplantı, belki de daha fazla olduğunu hatırlıyorum. 

Zaman zaman delegasyonun, zaman, zaman Yönetim Kurulunun, zaman zaman da Yıldız 

Başkan ve Ömer Atalar arkadaşımızın katıldığı daha fazla online görüşmemiz oldu 

onlarla. Bu süreçte Ürdün, İsrail, Suriye dernekleriyle de görüştüklerini söylediler. “Biz 

KAFFED olarak onların da desteğini aldık, biz orada seni destekliyoruz. Sen Anavatandaki 

çalışmalarına devam et, orada çalış, onlarla irtibata geç” dediler.  

Bu arada kendisi bana iletti, onlar, Anavatandaki derneklerin delege olarak, şimdi illa yasal olarak 

delege olmak için DÇB adaylığına, delege olmak şart değil. Herhangi bir delegasyonun, 

herhangi bir delegenin aday göstermesi yeterli. Bununla ilgili yasaları da Cihat’la 

gönderdim. Cihat da bunu KAFFED yönetimi ile yazılı olarak ve altları çizili bir vaziyette 

gönderdi. Bizde bunları kendilerine ve bunu özellikle söyledim, buradaki derneklerin beni aday 

göstermeleri halinde buradakilerin ileride genel kurul günü geldiği zaman, seçimler geldiği zaman 

baskı altına alınabileceği ve onlar delege gösterse bile onların istedikleri doğrultuda çalışmak 

zorunda kalacağımdan dolayı bu duruma düşmemek için KAFFED’in beni delege göstermesini talep 

ettim, benim aracılığımla.  

00:28:29 Hağajey Beslan: Böylece Cihat’la bu haberi gönderdikten sonra, Cihat bana geri döndü 

ve bana güvenebileceklerini, aday olarak göstermeyi kabul edeceklerini bildirdi. O 

toplantıya KAFFED’den 5-6 kişilik bir grup katıldı (Cihat burada isim vermesini istiyor). Türk 

isimlerini hatırlamakta zorlanıyorum. Atilla’yı hatırlıyorum, isme alışık olduğumdan. Ömer’le de 

konuştuğumuzdan hatırlıyorum. Başörtülü o kadın (Cihat Nesrin Hanım diye hatırlatıyor) ve 

Yıldız’la birlikte konuştuk. En son yaptığımız görüşmenin ana konusu benim aday gösterilmemdi. O 

nedenle bu toplantıda beni aday göstereceklerine umut verdiler Burada kimseyle bir sözleşme 

imzalamadık. Şu anda söylediklerimize isteyen inanmakta, isteyen inanmamakta serbest. İşte 

benim şahitlerim var. Bu son görüşmenin konusu benim KAFFED tarafından aday gösterilmem ve 

bunun nasıl olacağı konusuydu.  

Seçime ilişkin tüzükteki maddeleri sordular, onları Cihat aracılığı ile gönderdim. Tüzüğe göre seni 

biz aday gösterebiliyor muyuz, sen bir dernek üyesi değilken aday gösterilebilir misin 

gibi sorular sordular. Ben de hepsine bir avukat görüşü ile cevaplar verdim. İşte Aslan da bilir, 

ben çok sayıda derneklerin tüzük çalışmalarını yaptım. On üç yıldır bu işlerle uğraşıyorum, bu 

konularda uzman olarak çalışıyorum ve bilmediğim bir şey yoktur.  

00:31:21 Cihat Ulus- Çeviri: Şimdi bu online görüşmelerimiz esnasında, en son 

görüşmelerimizi ben de iyi hatırlıyorum. Anavatana gitmeden önce 15’inde gittiler 

anavatana Eylül’ün. 12 si akşamı saat sekizle bir arasında dört saati geçkin bir zaman 

diliminde online görüşmelerimiz oldu. Ve burada çeşitli sorular da bana yönelterek, burada 
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sen delege olmadan aday olabiliyor musun, bunun yasal prosedürü nedir şeklinde sorularla 8/1, 

5/1 Tüzük, DÇB Tüzüğündeki maddelerden bahsediyor. Onların da altını çizerek bizlere izah etti 

kendisi ve o akşam biraz önce bahsettiği Yıldız Başkan’ın da katıldığı, Ömer Atalar, Atilla Mutlu 

Alkış, Sivas Dernek Başkanımız Nesrin Hanım, Ferit Domaniç in de katıldığı, en son gitmeden iki 

akşam önce bir toplantı gerçekleştirdik ve orada da daha önceki toplantılarımızda da Yıldız 

Başkanın, şimdi Beslan bir şey söyledi, bu birbirimizi şahit tutarak konuşmamız veya bu 

şekilde doğru bulmuyorum bunları. Aramızda bir kontrat yapmadık, aramızda bir sözleşme 

yok. Bunu isteyen dilediği gibi anlar. Ama Yıldız Başkanın daha önceki görüşmelerimizde sonuna 

kadar desteklediğini, İsrail’le, Suriye ve Ürdün dernekleriyle de görüştüğünü ve onların da 

kendisini desteklediklerini söyledi. En son akşam, burada özellikle dikkatinizi çekmek isterim. 

Orada biraz da ben rahatsız oldum bu söyleminden, “kendi adıma sonuna kadar 

destekliyorum, bu talebinizi ben delegasyona ileteceğim” şeklindeki sözü oldu. Yine orada 

kendi adına desteklediğini söyledi ama o güne kadar bu söylediğimiz zaman dilimi üç-dört aylık bir 

zaman dilimi ve en az 10 defanın üzerinde Beslan’ın da katıldığı, zaman zaman 

delegasyonun, zaman zaman Yönetim Kurulunun katıldığı ve en az dört-beş kez de Yıldız 

Başkan, Ömer Atalar, Beslan ve ben olmak üzere birçok toplantı yaptık. Hepsinde 

desteklediğini söyledi. En son akşam da yine aynı şekilde, “kendi adıma sonuna kadar 

destekleyeceğim ama talebinizi delegasyona da ileteceğim” şeklinde bir telaffuz kullandı. Bunu 

özellikle bilmenizi isterim.  

00:34:13 Mutlu Akkaya: En son söylediği şey “aday gösterecek misiniz” diye sorduğunda, 

özellikle “aday göstereceğiz” dediler diyor. Yani desteklemek ayrı, Aday gösterme kavramı 

farklı. Yani söylediği cümle, son söylediği şey “aday gösterecek misiniz” sorusuna cevapları 

“evet aday göstereceğiz” oldu. Doğru mu?  

00:34:32 Cihat Ulus: Doğru, doğrudur, aynı o şekilde. Ve daha önce benim söylediğim şey, 

sürekli destekleyeceklerini söyleyerek gittikten sonra, en son akşam da öyle bir telaffuz beni bile 

rahatsız etti. 

00:34:48 Hağajey Beslan: Her neyse o en son toplantıda KAFFED’in beni aday göstereceğine 

dair anlaşmış olduk. Ya toplantıya seni almazlarsa dendiğinde, onların daha önceki dernek 

yöneticilerini almadıklarını hatırlıyorum. Ben bir dernek temsilcisi olarak katılmak yerine, 

KAFFED’in önereceği bir aday olarak orada kapıda beklersem, beni içeri almaları gerekir, 

almamaya hakları yok dedim.  

Bütün bu konuların Tüzük ve yasalara uygun olduğunu bir avukat olarak anlatmaya çalıştım. Tabii 

ki bu konuda delegelerin de beni desteklemesi gerekirdi. Birincisi seçimin açık veya gizli 

yapılması konusunda oylama talebi, ikincisi beni aday olarak göstermeleri konusunda. Diğer 

taraftan seçim yapılınca kazanan……(kesinti). 

00:38:45 Mutlu Akkaya: Tekrar bağlanana kadar zaman kaybetmemek için şöyle yapalım. 

Aslana soralım. Beslan tekrar devreye girerse dinleriz. Sen iki-üç ay önce Türkiye’ye gelmiş, gelip 

kalmıştın. Geldiğinde KAFFED Yönetimiyle de birkaç saatlik görüşme yaptığını biliyoruz. Burada 

DÇB’ye ilişkin neler konuştunuz, bu konuda neler söylemek istersiniz?  

00:40;42 Hağajey Beslan: Sözlerime devam edeyim mi? Abhazya’nın interneti de kendilerine 

benziyor biraz. Bu kadarını söyleyeyim. Böylece, gizli oylama yapılması ve beni aday olarak 

göstermeleri konusunda anlaşmışken, neye yoracağımı bilemediğim şekilde, durum değişikliği 

oldu. Olaylardan Cihat’ın da Aslan’ın da malumatı olduğundan, yanılırsam beni düzeltsinler. 
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Delegasyonun gelmesini beklerken Marje Hüsni de “bunlar geldiler mi, nerede kalıyorlar” diye 

telefon etti. Perit Xase Başkanı Atilla da telefonla aradı, “bunlar nerede kalıyor” diye. Delegelerin 

nerde kaldığını ararken 18 Eylül gecesi bulabildik. İşte Aslan da hatırlıyor nasıl aradığımızı. 18 Eylül 

gecesi Atilla’yla birlikte uğradık. Kapıda Demir (Kızılkay) de vardı. Neyse ertesi gün Kongre 

olacakken anca zor güç bulabilmiştik.  

00:42:44 Hağajey Beslan: Sonunda Yıldız, önce Maykop’taydı. Direk buraya gelmemişti. 

Sonradan Maykop üzerinden geldi. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar, otelde beklerken, 

delegasyon DÇB ofisinden otele döndükleri sırada, saat 21’den sonra otelin kapısında karşılaştık. 

Saat 21’den sonra. 18 Eylül gecesi bulduk.  

00:43:32 Hağajey Beslan; Buraya gelmesinden önce orada, delegelerin oturduğunu gördük. 

Ancak herkes arkadaşları, dostları ile sürekli iletişim ve hareket halinde olduklarından, onların 

hepsiyle bir araya gelmek, konuşmak mümkün olmuyordu. Az sayıda görüşebildiğim delegelerle 

sohbet ettik, sordukları konularda cevap vermeye çalıştım.  

00:44:36 Hağajey Beslan: Derken Yıldız da yetişti. Orada, Atilla ve Bayar’la birlikte, onların 

tercümanlığı ile konuştuk. Yanılmıyorsam, şimdiye kadar KAFFED’le ilk görüşmemiz altıncı ayda 

başladı. O süreçten sonra KAFFED’le dijital toplantılar yoluyla 4- 5 kez görüştük (Cihat Ulus, 

“mübalağasız onlarca kez bir araya geldik” şeklinde çevirdi). O zamana kadarki tavrından 

çok farklıydı, adeta kendisine büyü yapılmış gibi farklı söylem içindeydi. Aniden sohbetimizin 

seyri değişti. 

00:46:12 Hağajey Beslan: Orada, Yıldız iki bahaneye sığındı. “Beslan hem delege olmadığı için 

seçime katılamaz hem de hiçbir derneğe üye olmadığı için, dernekler tarafından da aday 

gösterilemez dendiği için biz de seni aday gösteremeyeceğiz” dedi. 

00:47:09 Hağajey Beslan: Öyle söyleyince ben de Yıldız’a “bunu, buraya gelmeden önce size kaç 

kere söyledim,” dedim. Tüzüğün İngilizcesini de Türkçesini de gördüler. Ben de tekrar, nasıl 

seçilebileceğime dair bilgileri gönderdim. Tüzüğün tamamını gönderdim. Cihat biliyor, hatırlarsın 

Cihat. Ne dediysem, Tüzükle ilgili ne söylediysem de kar etmedi. Öbür taraftan bize söylenen böyle 

diye. Kimlerin söylediğini de bilmiyorum. Sanki kendileriyle konuşan Allah’mış gibi kanunu da 

Tüzük maddelerini de dikkate almadan, onların söyledikleri şeyleri Allah söylemiş gibi kabul edip, 

biz Türkiye delegasyonu olarak seni aday gösteremeyeceğiz dedi.  

00:49:30 Hağajey Beslan: Çevirmenliğimizi yapan Perit Xase Başkanı Atilla avukat olarak hukuk 

bilen, Türkçe ve Çerkesce bilen biridir. Benim söylemek istediklerimi çok iyi anlatabileceğinden 

ona sordurdum. Benim aday gösterilmemi engelleyecek, kanunda veya Tüzükte bir madde 

gösterdiler mi diye. Bize öyle söylediler dedi geçti ve benim gönderdiğim onca Tüzük ve belgeler 

de sonuç vermedi. Benim anladığım, sadece duymak istediklerini duydular. Ancak ben KAFFED’in 

böyle dönüş yapabileceğini düşünemezdim.  

00:51:30 Hağajey Beslan: Böylece, Yıldız konuyu tekraren, biz Türkiye’den gelenler seni aday 

gösteremeyeceğiz şeklinde anlatınca, ısrar edecek de değildim, gece de geç olmuştu, daha fazla 

sürdürmeden ayrıldık. Diğer taraftan konuyu arkadaşlarıma açınca, seni güvendiren KAFFED 

vazgeçti ise sana kim destek verir diye güveneceksin, oraya gittiğinde seni içeriye almamaları 

durumunda zavallı duruma düşme ihtimalin var dedikleri için, DÇB Kongresine 

katılmadım.    

00:53:23 Hağajey Beslan: Sonra, orda “caydırdılar” demeleri, caymayan da yoktur ama 

Kongre günü kimse beni aramadığı, kimseyle görüşmediğim halde, cenazeye katıldığım konusunda 
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yaptıkları iftira beni çok kızdırdı. (KAFFED Delegasyonundan kimsenin, Beslan’a iftira 

atmadığını, Canlı yayının 57;42. dakikasında söz alan Cihat Ulus açıkça ispatlıyor.) Kızıp 

da ortaya da düşmedim. Kimseyle konuşmadım, arayan beni buldu. Cenazeye de gitmedim. O gün 

Ofisime geçtim oturdum. Aslan geldi ve diğer arkadaşlarımla da buluştuk gündüz Nalçik’te 

bulunduk başka işlerle uğraştık.  Akşam Kongreye ilişkin haberleri tekrar dinledik. Oy birliği ile 

Hauti’yi seçtiler. Ben de o grup içerisinde Hauti’den daha iyisinin olmadığını fark ettim. 

Hauti’ye imrenmiyorum. Hauti’nin, böyle yalancı ve güvenilmeyen bir ekiple çalışmak 

kolay değil. Şimdiye kadar Dernekte nasıl bir ilerleme kaydedemedi ise şimdiden sonrası için de 

bir yere taşıyamayacağını düşünüyorum.  

00:55:44 Mutlu Akkaya: KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci’nin programa dahil olmak istediğini 

söyleyerek, konuklarından izin istiyor. Konuklar bir sakıncasının olmadığı konusunda izin verince 

Yıldız Başkan programa dahil olmaya çalışıyor. Mutlu; Kongre günü cenazeye katıldığın 

konusundaki söylentiler hakkında soru soracaktım ama açıklama yaptın deyince, Cihat devreye 

giriyor ve…  

00:57:32 Cihat Ulus: Bu Cenaze hakkında benim bilgim dahilinde olan bir açıklama yapmak 

istiyorum. Cenazeye katılan Bora Yeldar’dır. Beslan’ı tanımayanlar öyle anlamış 

olabilirler. Beslan’ı aday göstermeyeceklerini bildiği için anlayınca Gençlik Derneğinin 

delegesi Bora Yeldar, Beslan’ı desteklemek için de oradaydı, kendisiyle de irtibat 

kurdum, kendisiyle de görüştüm. Kendisi “Beslan aday gösterilmiyorsa benim de burada 

işim yok” diyerek “hiç değilse cenazeye katılayım” diyerek cenazeye giden Bora Yeldar. 

Bunu da özellikle belirteyim. Beslanı tanımayan arkadaşlar böyle bir şey ortaya 

çıkarttılar. (Cihat Ulus buradaki ifadesi ile; canlı yayının 53;23. dakikasında KAFFED 

tarafından iftiraya uğradığını ifade eden Beslan’nın iddiasını çürütmüş oluyor.) 

00:58:28 Mutlu Akkaya: Ben tekrar bir soru daha sormak istiyorum. KAFFED’in dediğine göre 

“biz seni aday göstermesek de KAFFED göstermese de sen gelip kendin adaylığını koyar mısın” 

diye sorduğumuzda “kimse aday göstermese de orada olacağım” dediğin doğru mu?  

00:58:51 Hağajey Beslan: Bunlar sözlerimi biraz çarpıtıyorlar. Ben delege olarak gelmeyeceğim 

için ben kendimi aday gösteremem dedim. Sonra beni destekleyen biri varken, ortaya çıkıp 

kendimi aday göstermem ayıptır, Çerkesliğe uymaz. Ben sizin aday göstereceğinize güveneceğim. 

Beni delege olmadığım için içeriye almama hakları yok. Biz böyle konuştuk. Kendimin aday 

olamayacağımı biliyordum. O nedenle sizin beni aday göstermenizi istiyorum ve size güveneceğim. 

Delege değil diye beni almamaya kalkışırlarsa siz, bunu biz aday gösteriyoruz derseniz, beni 

almama hakları yok. İşte böyle bir görüşmemiz oldu. Ben, kendimi aday gösteremeyeceğimi 

biliyordum.    

01:01:07 Mutlu Akkaya: Aslan’a dönüp, daha önce sorduğu soruyu yöneltiyor. “Sen buraya 

gelip KAFFED’e uğradığında bu konuya ilişkin, Beslan’ın adaylığına ilişkin görüştüğünüzü biliyorum. 

Buna ilişkin konuşmalarınızı anlatır mısınız?”  

01:02:09 Aslan Beshto: Sağ olun. İstanbul’dan Ankara’ya geldiğimizde, Yıldız bizi evinde ağırladı, 

izzeti ikramda bulundu. Gündeme dair ayrıntılı konuştuk. Ben internetten yapılan toplantılara 

katılmamıştım ama yakından takip ettiğim için konuya hemen girip konuştuk. Şimdi, kendi Yıldız 

Hanımın sözüyle başlayayım. Beslan’ın adaylığı zor olacağa benziyor, neden dersen bizim 

verebileceğimiz oy sayımız toplamda 14’tür. Bu oy sayısı ile kazanması mümkün değil. Ancak 

başkalarından da destek alırsa bir şansı olabilir demişti. Kendisine durumu anlattım ve Beslan 
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kazanamayabilir ancak karar vermesindeki amaç, Anavatanda başka alternatif adayların da olduğu 

konusunda bir çıkış yapmaktı. Birlik başkanı olabilecek yeterlikte insanların var olduğunu 

anlatmaktı diye cevap verdim.     

01:04:54: Yıldız Hanım, Beslan biraz ağır, pek aktif değil, programı hakkında da ayrıntılı bilgiye 

sahip değiliz dedi. Ancak, bu konuda onunla biraz çalışın, daha aktif olmasını sağlayın.  Adaylığını 

daha güçlü ve ses getirecek şekilde koymasını söyleyin. İnsanların onu daha fazla tanıması, bilmesi 

gerekiyor diye konuştu. Oradan ayrılıp döndüğümde Beslan’ın yanına gittim ve konuşmalarımızı 

anlattım. Kendileri de görüştüler. Kendi Beslan da yapmam gereken her şeyi yaptım diye bana geri 

döndü. Benim elçilik görevim orada tamamlanmış oldu.   

01:04:49: Bu gencin gerçek amacı nedir, ne umuyor, sen onun arkadaşı ve dostu olarak bu olaya 

nasıl bakıyorsun diye sorduğunda, ben biraz da gülerek, ona orada pek bir şey yaptıracaklarını 

düşünmüyorum ancak mevcut başkandan aşağı kalır hiçbir yönü yoktur, her konuda daha iyidir 

dedim. (Yıldız Başkan programa girdi. Buyur Yıldız, hoş geldin…) Ne yapmayı amaçlıyor derseniz; 

DÇB’nin ilk kurulduğu zamanlardaki misyonuna dönmesini, belirli sayıda insana hizmet 

vermesindense, tekrar toplumuna hizmet eden bir STK’ya dönüştürmeyi hedefliyorum dedi. Bu 

nedenle de ben de kendisini destekleyeceğimi ifade ettim. 

01;09;53 Mutlu Akkaya: Aslan, Beslan aday gösterildikten sonra seçilmese dahi, seçilecek olan 

yeni yönetimde yer alması için talepte bulunuldu mu, bu konuda ne dersin? 

01:10:17 Aslan Beshto: O şöyle, madem yeterli gücümüz yok, yönetimde yararlı olacağına göre, 

biz bütün delegasyon direterek Beslan’ı bir hukuk danışmanımız gibi, DÇB’deki işlerimizi takip 

edecek şekilde, bizim temsilcimiz olarak İspalkomda (DÇB Yönetim Kurulu) yer alması konusuna 

nasıl bakıyorsun deyince, ben kendisine söyler, cevabı da sana iletirim dedim.  

01:11:12 Cihat Ulus- Çeviri: Cihat burada Mutlu Akkaya’nın “Beslan’a yeni yönetimde yer 

alması için talepte bulunuldu mu” şeklindeki sorusunu ve devamında Aslan Bestho’nun 

cevabını değiştirerek şöyle diyor: Mutlu Başkanın sorusu; KAFFED Yönetimi kendisini 

destekleyeceği ile ilgili, adaylığını destekleyeceği ile ilgili bir söz verdi mi? Böyle bir konu 

geçti mi deyince; Yıldız Başkanın da biz KAFFED yönetimi olarak tam destek verelim, 

delegasyonumuzla birlikte kendisini destekleyeceğimizi ve kendisi de bir hukukçu olarak, biz 

onların yasalarını bilmiyoruz, bu konuda bir hukukçu olarak kendisi de bizi desteklesin ve 

birbirimize destek olup bu süreci idame ettirelim diye cevap verdi. Ben de Anavatana döndükten 

sonra bu talebinizi kendisine ileteyim dedim, orada kaldım.  

01:12:04 Ümit Dinçer: Yalnız orada Cihat, bir ayrıntıyı gözden kaçırdın sanırım. Orada 

bahsedilen şey, eğer seçilemeyecek dahi olsa Beslan, Türkiye delegasyonu adına, ya da KAFFED 

adına, ispalkomun içerisinde üye olarak, hem hukukçu kimliği ile yer alabilir mi? Buna dair bir şey…   

01:12:31 Cihat Ulus: Yok bu daha sonraki süreçte oldu Ümit Başkan. O, Aslanın olduğu dönemde 

değil (diye ısrar ediyor).  

01:12:40: Ümit Dinçer: Ama Aslan öyle söyledi, biraz önce (dese de Cihat Ulus, geri dönüp 

düzeltme yapmıyor).  

01:12:42 Yıldız Şekerci: Mutlu ben konuşabiliyor muyum? 

01:13:25 Cihat Ulus: Ümit Başkan, son şeyi de unutmadan süreç uzar, onun cevabını vereyim. 

Yıldız başkanın aynı o şekilde bir talebi oldu. Kendisi başkan seçilemezse bile yönetimde bulunup, 

kendilerine destek vermesini birlikte yönetime girmeyi talep etti. Beslan da “ben yönetim kurulu 
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başkanlığına adayım, Hauti yine başkanlığa seçilirse kesinlikle yine hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve 

bu talebi reddetti kısacası.   

01:14:18 Aslan Beshto: Buradan devam edeyim. Ben döndükten sonra, Beslan’nın yanına 

gelerek işte bunları, bunları konuştuk diye anlattım. Yıldız’ın “başkan seçilememesi durumunda, 

bizim temsilcimiz gibi işimizi takip etse nasıl olur” şeklindeki teklifini de kendisine ilettiğimde 

“hayır ben bunu kabul etmem” dedi.  

01:15:09: Şimdi tekrar geriye dönüp, Beslan’la da bunları konuştuk, her şey bittikten sonra. 

Dünyada olmayan olmamıştır. Aynı bu olayların (Kongrede yaşananların) benzerini 2009 yılında da 

yaşamıştık. O yıl Maykop’ta yapılan Kongrede Yağan İbrahim’i başkan yapmak üzere ortaya çıktık. 

Ben Abhaz Derneği Başkanı, Yağan İbrahim de benim yardımcım olarak oraya gittik.  

İlk gün bizim derneği DÇB’ye üye yapmak, ertesi gün Kongrede Yağan İbrahim’i başkan adayı 

olarak göstermek üzere anlaştık. Ancak biz tüzüğü de kanunları da ihlal etmiştik ama yine, biz 

yokken kendileri gizlice anlaşarak, tüzük değişikliği yapmak bahanesiyle ortaya çıktılar. O zamana 

kadar DÇB üyesi olmayan dernekler de aday gösterebiliyordu.  

Oradan çıktıktan sonra düşündük. Yağan İbrahim’in, daha önceden delege olarak gösterildiği 

Karaçay Çerkesk’te bulunan ve DÇB Üyesi Gençlik Derneği’nden adaylığını koymasına karar verdik. 

Konuyu oraya kadar da yetiştirmediler. Bizim böyle bir yasal düzenlememiz yok, iç 

yönetmeliklerimiz buna uygun değil diyerek Yağan İbrahim’i aday gösterilmesini reddettiler ve 

böylece İbrahim’i devre dışı bıraktılar.  

Biraz farklılıklar olsa da Beslan’a da yapılanlar aynı. Dünyada olmayan olmamış. O zaman da aynı 

kişiler vardı. Şimdi aralarına yeni katılanlar, Yıldız Hanım ve Hauti’dir.  Bu olanları herkes biliyor, 

bilmeyen Yıldız’dı. Şimdi o da bilmiş oldu.    

01:19:47 Yıldız Şekerci: Aslan’ın söyledikleri ile o dönem yapılan ile bu dönem yapılan çok 

örtüşmüyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada öyle bir şey olmadı. Öyle bir kısıtlama, öyle 

bir sıkıntı da olmadı. Biz Cihat ile sık sık görüşüyoruz, anavatandaki her tür konuda Cihat ile bilgi 

alışverişi yaparız, birçok konuda destek olur, birçok konuda da görüş alışverişi yaparız. Bu 

yaptığımız defalarca görüşmeler bunları da içeriyor. Bu sadece Beslan’ın adaylığı ile ilgili 

görüşmeler değil.  

Beslan ile ilgili görüşmelerin bir kısmında Asan’da vardı, başka arkadaşlar da vardı. Bunlar daha 

önce Beslan’ın da söylemleri içinde olan KAFFED’in DÇB üyesi olmadığına, ya da 2000 yılı ile ilgili 

belgeler. Biz bu belgeler ile ilgili de konuştuk o dönemde. Ben Cihat’a da hep söyledim, Rusya’nın 

kanunlarını, Rusça bilme şansım yok, bunu çözebilmem için bana bir avukat bulun, bu avukat ister 

paralı ister parasız ister gizli ister aleni, biz bu avukatla biz bunun içinde miyiz değil miyiz? Bu 

kağıtların ne olduğunu, benim topluma anlatacağım şekilde, bana anlatacak bana bir avukat bulun. 

Ben bu bilgilerle yarım kalıyorum şeklinde görüşmelerimiz olmuştu ama öyle bir avukata da 

ulaşamadık.  

Bu görüşmeler bir taraftan buydu. Sonra Beslan’ın üyeliği ortaya geldi. Ben zaten bir arayış 

içindeydim. Ben diyorum çünkü, YK’ya söylemeden önce bile hep kafamda böyle bir şey vardı. 

Sonra YK’daki arkadaşlarla da paylaştık. Hem Maykop’taki hem Nalçık’taki arkadaşlara, Cihatlar da 

şahit, bir aday, ikinci bir aday olmalı, ama bu aday güçlü de olmalı diye düşünüyordum. Yani 

seçilmeyecek ise bir aday göstermiş olmanın, biz şimdi Ümit’i aday gösterdik, Ümit de oraya gitti 

ama seçilmedi. Seçilmese bile bir adayımızın olması önemliydi. Ama her halükârda bu adayın da 

biraz kendini gösterebilecek, biraz da güçlü olabilecek bir tarafı olmalıydı.  
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Bize gelen aday adayları ile görüştük, konuştuk, birkaç kişiyle de görüştük aslında ama kimse 

kendisi aday olmayı istemedi. Yani bu bizim talebimize cevap vermedi. Sonra Cihat, Beslan’ın aday 

olmak istediğini söyleyince çok mutlu oldum, görüşelim dedim. Biz Yönetim Kurulu (DÇB Yönetim 

Kurulu) ile görüşmeden önce, ben kendim görüştüm. Nasıl bir yol izleyebiliriz diye?  

Bir iki kez Cihat ile öyle görüştük. Sonra Cihat’ın şöyle bir hatası var, Delegasyon ile asla 

görüşmedi Beslan. Delegasyon değil, DÇB Yönetim Kurulundaki arkadaşlar. O adını saydığınız 

Nesrin, Atilla, Ferit, Bekir bunlar DÇB Yönetim Kurulundaki arkadaşlar, Delegasyonla biz Beslan’ı 

hiç karşılaştırmadık. Bunlar DÇB Yönetim Kurulu. 

01;23;35 Mutlu Akkaya: Aynı zamanda delegasyonun içinde değil mi bu isimler?  

01:23:37 Yıldız Şekerci: Hayır, delegasyon içinde ama biz Yönetim Kurulu olarak 

görüştük. Yani, çünkü delegasyonda henüz kimlerin… Cihat, onu özellikle ayrı tutmamın nedeni, 

bunlar delegasyon ama, Yönetim Kurul olarak ayrı bir görüşme yaptık. Delegasyon ile görüşmeden 

önce sizden özellikle şunu rica ettim, bir programı olsun, ben programla birlikte Delegasyona 

anlatayım. Ama program bir türlü gelmedi. Gelen programa da Cihat çok yoğundu, ben bir 

başkasına da tercüme ettirebilirdim ama bugün gelecek, yarın gelecek derken zaman geçti. Cihat’a 

rica ettim. 

01:24:19 Cihat Ulus: Bu konuda, Yıldız ablam bir saniye, ben ablam diyorum, Yıldız Başkan 

lütfen, Beslan kendi programını 2 hafta öncesinden gönderdi. (Yıldız Şekerci; bize ne zaman geldi?) 

Aşırı yoğunluğum ve uzun bir program, benim vaktim olmadığını, uzun da olduğu için de çevirme 

şansım olmadı. Burada Kabardey çalışma grubunuz mevcut. Bunu delegasyon grubunda, Yönetim 

Kurulunda…bunu ben doğru bulmuyorum.  

01:24:56 Yıldız Şekerci: Ben sadece içinde yaşadığımızı söylüyorum, bir suçlama anlamında 

değil. Bunu her an çevirebiliriz diye bekledik. Ama çeviremeyince Yönetim Kuruluna tekrar 

getirttim. Arkadaş kendi anlatsın diye. Beslan da bu şeyleri, programını anlattı. 

Onun öncesine tekrar dönüyorum, biz bir önceki toplantıya gelmeden önce, yani Genel Kuruldan 

önceki, Kongreden önceki toplantıya gelmeden önce yaklaşık bir ay önce dedim ki biz toplamda 78 

delegemiz var. Tüm diasporanın dernek delegeleri ve bizimkini toplasak yarısına bile ulaşamıyoruz. 

Ben bu taraftan her tür desteğe vermeye hazırım. Bunu hiç saklamadım, hep söyledim, 

yazdıklarımda da var. Ben her tür desteği vermeye hazırım çünkü Beslan aday olarak çıkınca ben 

mutlu oldum, arayışım vardı, biri aday olmuştu. Beslan aday olarak çıkınca bu beni çok mutlu etti, 

Beslan’ın kendisine de söyledim, ben elimden gelen her türlü desteği yapacağım.  

Her toplantıda şunu vurgulayarak söyledim, bu bir kadro hareketidir, birlikte hareket etmemiz 

gerekiyor. Senin Anavatandakilerle bir şekilde iletişim kurman gerekiyor. Maykop’a gitmeden önce 

tekrar Beslan’dan rica ettim. Sen birkaç dernek ile görüş, ben Maykop’a gittiğimde herkese senden 

bahsedeceğim, kulis yapacağım dedim. Maykop’a gittim, oraya gelmesini beklemiyordum ama 

gelebilirdi. Oradaki delegelere de kendisini tanıtmak için herkese sordum, Beslan adayımız 

diyorum, görüştünüz mü, tanıyor musunuz?  

Beslan’ı tanıyanlar kendi özellikleri ile tanıyor ama DÇB Başkanı olarak değil, kimseyle de 

görüşmemiş. Sonra Nalçık’a döndüm. Hauti ile görüştüğünü söyledi. Hauti bana destek verecek 

dedi. Bütün bunların arkasından Hauti’yle birlikte görüşelim, buna bir yol koyalım dedim. Nalçık’a 

gittiğimde Beslan’ı aradım. Beslan’a ulaşamadım. Arkadaşları ile dağa gezmeye gitmiş. Misafirleri 

gelmiş onları götürmüş. Bunları suçlamak için söylemiyorum. Sadece süreç için söylüyorum. 

Yaşadığımız süreci anlatıyorum. 
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01:27:18 Mutlu Akkaya: Bu anlattıklarınızın tarihi ne zaman? (İki ay kadar önce mi?) 

01:27:21 Yıldız Şekerci: Evet, evet iki ay kadar önce. Ben çünkü üç-dört aydır, Beslan’ın bu şeyi, 

çalışmayı yapmasını, insanlarla görüşmesini, toparlamasını (çünkü ancak böyle olursa başarılı 

olabileceğini) ısrarla söylüyordum. Bunu ona da söyledim, KAFFED, hepimiz tulum versek, 

diaspora, anavatan derneklerle, İsrail ile de görüştüm, Almanya ile Avrupa, Ürdün ile de görüştüm. 

Buradaki dernek başkanları ile de görüştüm. Bunların oylarını alsak bile, biz yarıya ulaşamıyoruz. 

Ama mutlaka Kabardey tarafında Adigey’de, Çerkesk’te bunların kulisini yapman lazım diye ısrarla 

söyledim.  

Döndüğümde ulaşamadım, sonra Türkiye’ye gelince, orada yüz yüze görüşemedik, kimseyle de 

görüşmemiş. Türkiye’ye geldiğimizde Cihat’a rica ettim, Beslan ile bir kez daha görüşelim dedim ve 

Beslan’a bak senden ısrarla rica ediyorum, Maykop’taki Adige Xase Başkanı oy vermez.   

01:28:49 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım, kesiyorum, kusura bakmayın ama çok yoğun bir 

şekilde Anavatandan da buradan da Adigebzeye çevirmemizi rica ediyorlar.  

01:29:08 Yıldız Şekerci: Aslında gecikmemiş olsam, bunlar her adım ilerledikçe konuşacaktık. 

Şimdi toparlamak zorunda olduğum için şu süreci biraz hızlı geçeceğiz. O yüzden şey yapıyorum. 

Bunu toparlayabilirseniz sonra devam ederiz. Çünkü buraya kadar getirilenlerin hepsine cevap 

vermem gerekiyor. (Cihat, çeviri için metnin çok uzun olduğunu söyleyince, Yıldız Şekerci; o zaman 

madde madde söyleyeyim çevirin diyor.)  

* Birincisi, Beslan’ı sonuna kadar destekleyeceğimi söyledim, her yerde söylüyorum. 

* Cihat ile yaptığımız iki toplantıda Beslan’ı destekleyeceğimizi, ama bunun bir matematiği 

olduğunu söyledim. 78 oyumuz var, delegemiz var, tüm diasporada biz ortak hareket etsek 

yarısının yarısına ulaşmıyoruz. 

* Bu bugünkü mesele değil, 3-4 ay öncesinden beri bu işin üzerinde çalışıyoruz, ilk günden beri de 

Beslan’ın çalışması gerektiğini söylüyoruz. 

* Beslan anavatanda çalıştığını söylese de benim görüştüğüm hiç kimse ile görüşmemiş, bunu 

öğrendim. 

* Ben Hafıza Muhammet’in kendisiyle görüşmüyorum, asla konuşmuyorum, ancak bu Genel Kurul 

çalışmaları başladığında Hauti’yi aday gösteren Hafıtza Muhammet idi. Nasıl Beslan’ı destekliyor? 

* Önceki Genel Kurulda, Maykop’a gitmeden önce rica ettim, oradaki Anavatandaki Dernek 

başkanları ile görüşürsen ben toplantıya gittiğimde hepsi ile görüşeceğim diye. 

* Ben oraya gittiğimde toplantıda herkes ile görüştüm, kimseyle görüşmemiş Beslan ya da onlar 

görüşmediğini söyledi. Hangisi doğru bilmem. 

* Son, Maykop’tan Nalçik’e döndüm. Hauti bana söz verdi, Hauti’yle görüştüm dediği için Nalçik’e 

döndüm. Hauti, ben ve Beslan bir toplantı yapalım, bunu bir ortaya koyalım dedim, Beslan’a 

uluşamadım. Beslan’ın misafiri gelmiş, dağa gittiğini söylediler. 

* DÇB Başkanlığına eğer bir çalışma yapıyorsak, bu ben aday olmak istiyorum diye bir kenarda 

oturmakla, ya da KAFFED ile ilişkiyi kurduk, tamam bu iş olacak demek değil. Bu çok iddialı bir 

çalışma ve bunun arkasının dolu olması gerekiyordu ve bunu defalarca söyledim. 

* İkinci kez, o toplantıdan sonra Kongre için anavatana gittiğimizde delegeler ile gittik. Az önce 

söylediğim gibi Delegeler, Yönetim Kurulunun dışındaki delegeler. Yönetim Kurulunun 
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dışındaki delegelerle Beslan hiç görüşmedi, çünkü kimlerin oraya geleceğini henüz 

bilmiyorduk.  

* Son akşam programını henüz çeviremediğimiz için Cihat’tan rica ettim. Beslan ile bir araya 

gelelim, programını dinleyelim, ben programını delegelere anlatacağım ve Beslan’ı 

destekleyeceğimi söyleyeceğim dedim.  

* O akşam programlarını anlattı, çok da güzel bir toplantı oldu o akşam. Keyifli bir toplantı diye 

birlikteliğimiz oldu. Ona şunları da söyledim. 93’ten beri, dil birliği için çalışacağım dedi, ben 

üniversitelerle ilgili yaptığımız çalışmalarda bunu dile getirdim. En son Kongre için gittiğimde 

Rektör yardımcıları ile görüştüğümde bu konuyu, daha önce gündeme getirdiğim konuyu bir daha 

söyledim. Onlar dediler ki “bu DÇB’nin konusu olmaktan çıkalı çok oldu. Biz üniversiteler olarak 

defalarca çalıştık. Hatta, dil bilgisinde yeterli olmadığım için söylediklerini size aktaramam, şu 

harfler üzerinde anlaşamadık, bunu kabul etmeyen Adigey. Her şey hazır, Adigey kabul etmediği 

için bir türlü bunu bir araya getiremiyoruz. Tekrar bastırırsanız, üniversiteler üzerinden bu dil 

birliğini sağlayabiliriz” dedi. Bu, Beslan’ın programlarından biriydi, bizimkiyle de örtüştüğünü o 

gecede söyledim size.  

* Beslan’ın ortaya koyduğu o maddelerin hepsi, bizim de arkasında olduğumuz konuştuğumuz 

şeylerdi. Sadece 21 Mayıs ile ilgili maddesi, bir de hukuksal anlamda son madde her ikisi de çok 

kıymetli çalışmalardı. Ve ben şunu da söylemek istiyorum… 

01:38:38 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım, çok özür dilerim. Belli bir çerçevede uzuyor, yani 

Beslan’ın yapmadığı, bitireyim, siz yine istediğiniz şekilde devam edin. Yani, Beslan’ın 

yapmadıkları, yapması gerekenler üzerinden böyle konuşacaksak o zaman fazlaca uzar. Çünkü o 

zaman, 4 yıldır üst üste seçilen Hauti’nin hangi programından haberiniz oldu da bugüne kadar 

gidip KAFFED üstelik bir dönem önce, 3 ret, 3 çekimser oya rağmen topyekûn oy verdi. 

01:39:16 Yıldız Şekerci: Bunları birbirine karıştırmayalım, Beslan’ın seçilememesinin programla 

filan bir ilgisi yok, ben başka bir şey söylüyorum.  

01:39:23 Mutlu Akkaya: İtirazınız, Beslan’ın söyledikleriyle alakalı.  

01:39:27 Yıldız Şekerci: Hayır, hayır, Beslan’ın söylediklerine itirazım benim. Cihat’ın 

söylediklerine de itirazım var, Beslan’ın söylediklerine de.   

01:39:36 Mutlu Akkaya: Beslan’ın programı yetersizdi. Hauti’nin programını biz 20 yıldır 

bilmiyoruz.  

01:39:41 Cihat Ulus: Hayır, yetersiz bulmuyor, yeterli diyor. Çok da beğendiğini söylüyor. 

01:39:47 Yıldız Şekerci: Ben program yetersiz demiyorum, son derece arkasında durduğum bir 

program. Niye Beslan’ı desteklediğimi anlatmak adına söylüyorum. Beslan’a eksi bir şey olsun diye 

değil. 

01:39:59 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım, Beslan niye dağa çıkmış diyorsunuz ya. Daha önce 

yapılmış bir programdı. Kendisini tanıtmamış diyorsunuz, gittiğimizde kimsenin haberi yoktu 

diyorsunuz. Yani yazılarınızda ikna olmadık diyorsunuz. Delegasyon oraya gittiği zaman, sordular 

soruşturdular, iyi bir insan ama DÇB Başkanı için yeterli bir şeye sahip değil deniyor. Bütün 

bunlar…    

01:40:24 Yıldız Şekerci: Söyleyeceğim, izin verirsen söyleyeceğim Mutlu. Bir saniye.  

01:40:28 Mutlu Akkaya: O zaman Hauti’yi de konuşalım derim.   
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01:40:31 Yıldız Şekerci: Tamam, Hauti’yi de konuşalım. Ben sadece şu ana kadar ben yokken 

konuştuklarınızın cevabını veriyorum size. Keşke bu programa ilk andan beni de çağırsaydınız. Yani 

benim anlamadığım, şöyle bir şey. Böyle bir program yapılıyorsa bu programda benim olmam 

gerekmiyor mu? Benim gıyabımda mı konuşulacak bunlar?  

01:40:54 Mutlu Akkaya: Programın başında biz bir duyuru yaptık, istedikleri zaman tekrar bir 

yayın yapabiliriz dedik. 

01:41:01 Yıldız Şekerci: İkinci bir yayına gerek yok ki, burada karşılıklı çözerek gidiyoruz, bakın 

şurada yarım saatlik konuşmanın bile toparlanması zaman alıyor, konuyu böldü. İzin verirsen son 

birkaç şey daha vardı söylenenler. Onların da cevabını vereyim. Sonra programa aynı akışla devam 

ederiz. 

Burada beni rahatsız eden başka bir konu şu, beni Aslan’da tanımıştır, Cihat’ta iyi tanır. Ben 

söylediğim sözün arkasında dururum, kimse beni sözümden geri çeviremez. Oraya gidip de 

birilerinden ürküp, korkup dönecek bir yapım yok benim. Lütfen Cihat bunu çevirir misin? Beni 

burada destekleyip, orada vaz geçti dediğini söylüyorum. 

Bu konuda kimse beni, böyle bir tehdit gibi bir şeyle de karşılamadı, olsa da zaten pabuç 

bırakmazdım. Burada şöyle bir şey var. Ben orada olduğumuz sürece herkesle tek tek konuştum. 

Beslan’dan söz ettim. Kabardey Xase, Rodina Başkanı ile de konuştum. Rodina Başkanına dedim ki 

“sen bir destek verir misin”. “Benimle görüşmedi, bir kere konuştu, programını getir dedim, bir 

daha ne programını getirdi ne kendisi geldi” dedi. Diğer dernek başkanları ile de görüşmemiş.  

01:43:41 Mutlu Akkaya: Beslan şimdiye kadar söylenenlere cevap vermek ister misin?  

01:44:03 Hağajey Beslan: Şimdi, Cihat’ta sen de tanıksın, bu işi başlattığımızdan beri Adigey 

Xase ile Çerkkesk’in Xase’sine güvenmiyorum dedim. Bunlardan sonuç alamayız. Bunlar Hauti’nin 

emrinde.  

01.44.58 Yıldız Şekerci: Bunu Beslan değil ben söyledim, Beslan gidip görüşecektim, ayağı 

kırıldığı için gidemedim dedi. Ben de dedim ki; …. Anlaşılmıyor 

01:45:30 Hağajey Beslan: Hafıtse nin söylediğini söylemiştim. Ben Hafise’ye güveniyorum 

dedim. Ne xase’nin? bana söylediğini söyledim, ben de ona söyledim. Ben bunlara güveniyorum 

dedim. …. Anlaşılmıyor…. Şimdi size ilk söylediğim gibi, Anavatanda delegelere güvenmiyorum 

ama beni en iyi tanıyan …. Anlaşılmıyor…. konuşulabilecek kimselerle konuştum. …. Anlaşılmıyor…. 

tekrarlayarak söyleme gereği oluyor. Burada problem, ertesi gün seçim yapılacakken 

karşılaştığımızda, seni delege olmadığın ve bir dernek üyesi olmadığın için aday gösteremeyeceğiz 

diye durmaları. Beni güvendirip kandırmalarıdır.  Onların dediklerine inandınız.  

01:48:43. Mutlu Akkaya: Beslan an itibariyle koptu. Sayın Başkan şunu cevaplayabilir misiniz 

acaba? Siz görüşmede, YK üyeleriyle birlikte görüşmede, kendisine biz seni aday göstereceğiz diye 

bir söz verdiniz mi? Verdiyseniz, sözünüzden neden döndünüz diye soruyor?  

01:49:10 Yıldız Şekerci: Bunun cevabını Cihat da verebilir aslında. Ben öyle bir söz vermedim. 

Ben dedim ki senin aday olmanı çok istiyorum, ısrarla söylediğim şu, aday olmanı istiyorum, ama 

bunun için çalışmak gerek, bunun için ben sana her türlü desteği vereceğim, sen de çalışacaksın. 

Son akşam gene dedim, oy verecek olan delegasyondur. Delegasyonla ben de görüşeceğim ama 

senin de kendini anlatman gerekiyor. Hatta şöyle bir şey de dedim. Ola ki, bunu ben demedim, 

Atilla sordu benden önce; ola ki biz oy vermedik, söz versem böyle bir alternatif olur mu; söz 

vermişim arkasında dururum, ben diyorum ki ola ki bizim adaylar kabul etmedi seni, sen gene de 
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girecek misin diye, ısrarla sordu Atilla. Evet her halükârda ben kararlıyım gireceğim dedi. Söz 

verdiysem bir alternatif niye söyleyeyim?  

01:50:10 Mutlu Akkaya: Onun cevabını verdi zaten. Siz bağlanmadan önce verdi onun cevabını. 

01:50:14 Yıldız Şekerci: Şunu söyleyeyim, kilit noktası dediğiniz açıklayayım lütfen, ben orada 

herkesle görüştüm, üç gün boyunca Cumhurbaşkanı nezdinde de dahil, ikinci aday istediğimizi, 

neden istediğimizi, bir sürü tartışmalar yaptım orda. Herkesle de Beslan’la ilgili bir görüş alışverişi 

içindeydim ve bana söyledikleri aynen şu oldu “Ya, Beslan aday değil, delege değil, kendini 

tanıtmak için bir çaba sarf etmiyor, hiçbirimizle bir görüşmesi olmadı. Bir ekibi yok.  Beslan ile ilgili 

gelip bizimle konuşan kimse yok. Nasıl arkasında durup, nasıl aday göstereceğiz?” Yani burada 

aday değil, delege değil, üye değil derken, tüzükte bu yazıyor anlamında söylemedim. Atilla’da 

yanındaydı, Atilla da “evet haklısın” dedi.  

Şu ana kadar herkesle cebelleşiyorum ve aldığım yanıt bu; “kendi senin kadar çabalamıyor, 

birimizle görüşmedi, birimizle konuşmadı, adaylığı yok, DÇB içinde çalışmışlığı yok, üyeliği yok. 

Neye istinaden bu kadar çırpınıyorsun?” dediler. Ben de Beslan’a onu söyledim. Onu söylediğim 

akşam, buradaki herkes bilir, DÇB toplantılarında, bunu herkes bilir, DÇB toplantılarında bir akşam 

önce herkes eteğindeki taşları döker, dövüşecekse de barışacaksa da orada olur, her şeye karar 

verilir. Akşam bana sordular, adayınız var mı diye, yok demek zorunda kaldım, çünkü adaylıktan 

çekildi mi, onu bile bilmiyorum. Ortada olmayan biri. Akşam otele dönüyorum, kapıda Beslan’la 

karşılaşıyorum. Aday mıyım diye.  

01:51:54 Mutlu Akkaya: Bir gece önce her şey belirlenip, bütün kararlar veriliyor dediniz, ya 

bundan sonra nasıl bir seçimden bahsediyoruz? Ne için uğraşıyoruz? Beslan niçin giremiyor?  

01:52:13 Yıldız Şekerci: Mutlu başka taraflara çekme, burada böyle bir sistem var. Bunu Ümit de 

çok iyi bilir. Aynen söylüyorum. Bakın, oranın kendi gerçeklerini realiteyi de ortaya koyarak 

konuşmanız lazım. Orada bir gerçeklik var. Bunlar TV önünde kavga etmemek, Genel Kurulun 

içinde kavga etmemek için, kararlar bir akşam önceden alınıyor, bütün genel kurula katılacakların 

sözcüleri, Sovyet Üyeleri kalabalık bir grup, neredeyse ertesi güne katılacakların çoğunun içinde 

olduğu kalabalık bir grupla konuşuluyor. Biz tüzüğü de seçilecekleri de akşam konuştuk. Ertesi 

günkü Kongrede günlük tüm konular görüşülüyor. Sistem bu. Sistemi ben mi değiştireceğim? Eğri 

ya da doğru sistem bu.  

01:53:13 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım o zaman o sistem içerisinde, gelip gelmemesinin önemi 

kalmıyor değil mi?  

01:53:23 Yıldız Şekerci: Ya, Hauti’nin seçiminin bir önemi var mı arkadaşım, ben onu 

söylüyorum, Hauti belki kendi de istemiyor. Belki Beslan’a da söyledi istemiyorum diye.  Biri işaret 

etmişse olacak.  

01:53:39 Mutlu Akkaya: ……? gerek yok Sayın Başkanım bağlandınız, sizin ifadelerinize istinaden 

soru soruyoruz. Ertesi gün Beslan’ın oraya gelip gelmemesinin önemi yok! Konuyu çarpıtmayalım. 

Ama bundan sonra sizin söylediğiniz şey, açıklamalarınızda söylediğiniz şey, gelseydi birimiz onu 

aday gösterecektik oldu.  

01:54:03 Yıldız Şekerci: Şimdi bir akşam önce ben, KAFFED olarak adayınız var mı dediler, 

adayımız yok dedim. Bireysel göstermenin bir sakıncası yok. Ertesi gün Hauti’yle  

1:54:10 Mutlu Akkaya: …?… Söz vermiştiniz, şahsen neden vazgeçtiniz?  

01:54:18 Yıldız Şekerci: Bütün anlattıklarımın soncunda bunu mu soruyorsun Mutlu?  
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01:54:22 Mutlu Akkaya: Evet. Sizin şahsınız, bir de Siz KAFFED Genel Başkanısınız. Şahsınızı 

KAFFED’den ayırarak bunu yapmanız doğru mu sizce? Yani Yıldız Şekerci olarak mı söz 

veriyorsunuz sayın Başkan? 

01:54:38 Yıldız Şekerci: Ben KAFFED Başkanı olarak karar vermediğimi defalarca 

söyledim. Bunu Cihat da biliyor Beslan’da biliyor. Ben KAFFED Başkanı olarak verseydim, bunu 

başkanlar grubunda ve toplumda da anlatırdım. Bu bir kulis işidir, kadrolaşma işidir. Bunların hepsi 

adım adım gidilen bir şeydir. Benim bildiğim şekliyle seçimler böyle olur. Bizim Mutlu’yla karşı 

karşıya tartışmamıza gerek yok. Ben neden aday göstermediğimi söylüyorum Cihat.  

O gece ben oraya geldiğimde o geceye kadar karşıma çıkmamış ne Beslan ne yanındaki kimse ne 

de onun yanında destek olabilecek kimse. Ben sonra yazımda da belirttim. Orada yalnız kalan 

Beslan değildi. Bu çalışmalar bu kadar önemli bir çalışmayı, bir başkan seçimi için ortaya çıkıp, 

böyle başkan adaylığı olmaz. Cihat bunu son kez söylüyorum, Beslan geldiğinde, az önce kendisinin 

de söylediği o. Ben Beslan’a Cihat’a sonuna kadar arkasındayım deseydim, o cümleleri kurmazdım. 

Beslan bu çalışmayla bu iş olacak gibi değil, seçilme ihtimali de çok düşük, bu çalışmayla da bu iş 

yürümeyecek, Beslan’ın bilgisine, yapısına bizim yönetim kurulu içinde ihtiyacımız olur hem 

hukukçu hem Rusçası var.  

Biz herhangi bir konuda şöyle dediğinde geri çekilmek zorunda kalıyoruz, Beslan yönetimde 

yanımızda olursa güçlü oluruz, bunu lütfen kendisine söyleyin dedim. Bu kadar arkasındayım, hiç 

geri dönmeyeceğim desem, Beslan’a da sana da böyle bir şey bu teklif getirmezdim. 

01:56:33 Cihat Ulus: Şimdi bakın Başkanım onu son şeyde, eğer seçilmese dahi bakın, (Yıldız; 

Ben seçilmese dahi demedim, Beslan’a söylediğim o değil.) Beslan’da kendisi burada, Yönetim 

Kurulundan arkadaşlar da vardı. Seçilmese bile ben, DÇB Yönetim Kurulunda Beslan’ı görmek 

istiyorum. Benim yanımda istiyorum lütfen bunu iletir misiniz diye bana sordunuz. Ben bunu 

ilettim, Beslan’da dedi ki; ben DÇB Başkanlığına adayım dedi. Onun dışında aynı yönetim gelecek 

olursa, aynı kişi başkan olursa, hiçbir şey değişmeyeceği için olmam dedi. Bu bir. İkincisi, bakın 

ekibi var mı sorusu, Beslan’a bunu sadece siz sormadınız, siz bir iki sefer sordunuz. Atilla sordu. 

Oradaki online görüşmelerimizde arkadaşlarımız sordu. Ekibi olduğunu, Abhazya Gazileri 

Derneği’nin 3 dönem başkanlığını yaptığını, Perit Xase’nin kurucularından olduğunu, bugün 8-10 

tane Anavatanda kurulu derneklerin hukuki danışmanlığını yaptığını ve tüzüklerini hazırladığını, 

Moskova’da, gerek insan hakları olsun gerek kendisi gibi kendi uzmanlık alanı kendi hukuk 

anlamda olan arkadaşlarıyla birlikte  çalıştığını, ancak ben bu ekiple birlikte DÇB adaylığına 

gelemem, DÇB Yönetim Kurulu, bileşenlerin dernek başkanlarından oluşur, bu cevabı verdi 

size. Bunu ikide bir hem Atilla’nın paylaşımı hem diğer paylaşımlarda ekibi var mı bunların sordu?  

01:58:21 Yıldız Şekerci: Ben Ümit’ten rica edeceğim, ben söylediğim ekip çalışması ile bu senin 

söylediğin örtüşüyor mu? Ümit kendi algıladığı şekliyle söyleyebilir mi lütfen? Ben Beslan’ın bir 

ekibi, bir çalışma ekibi, seçimle ilgili bir ekibinden bahsediyorum. Beslan’ın tabi ki bir ekibi 

vardır, benim sözünü ettiğim ekip o değil, lütfen bunun ayrımını yapar mısınız Ümit Bey? 

01:58:48 Ümit Dinçer: Anlamak açısından söylüyorum, tabii ki cevaplarım. Şimdi bu akşam 

toplantıya katılırken, esasen benim üzerinde konuşmayı hedeflediğim çerçevenin oldukça dışına 

taştı konu. Ama ben kendi algıladığım şeyleri, izninizle toparlamaya çalışayım.  

Şimdi bu konuştuklarımızın içerisinden benim kişisel olarak algıladığım şey şu; süreç yönetimi 

konusunda çok başarılı bir süreç geçirmemişiz gördüğüm kadarıyla. Yani görüşmelerin yapılış şekli, 

görüşmelerle ilgili bir kayıt ya da ortak bir vizyon geliştirmekle ilgili iyi bir çalışma süreci 
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geçirmemişiz. Buna tekrar döneceğim ama, Sayın Başkanın söylediğinden benim de anladığımdan 

hareketle bazı bilgiler aktarmaya çalışayım.  

Şimdi, aslında DÇB’ne gelen başkan yani benim katıldığım ve dahil olduğum süreç içerisinde, bir 

aday kişi son akşam belirlenir. Yani Hauti de son akşam belirlendi ve Hauti’nin de ekibinin kim 

olduğunu biz seçim günü ancak öğrenebildik. Yani onun öncesinde öyle ilan edilen, benim 

adaylarım, benim ekibim şu, bunlarla geleceğim dediği bir isim listesi hiçbir zaman olmadı orada 

oluştu. Türkiye kimi verecek, Ürdün kimi verecek, İsrail kimi verecek gibi bir liste çalışması genel 

kurul esnasında oluştu.  

İkincisi, DÇB’de seçim, tıpkı bizim KAFFED Genel Kurulunda olduğu gibi, önce Başkan seçiliyor, 

ondan sonra da bir yönetim kurulu seçiliyor. Dolayısıyla, orada seçilecek bir başkanın altına 

kimlerin konulacağı Genel Kurul esnasında belirlenir. Öte taraftan Sovyet dediğimiz, yani Genel 

Kurul'dan bir önceki akşam yapılan genişletilmiş Yönetim Kurulu diye algılayabileceğimiz, mevcut 

yönetim kurulunun, daha evvelki yönetim kurulu üyelerinin ve Üye Dernek Başkanlarının olduğu 

genel kuruldan daha dar, yönetim kurulundan daha geniş bir toplantı yapılıyor. O toplantı aslında 

gündemi netleştirme, yani gündemde hangi konuların ele alınacağının netleştirildiği, kimin aday 

olarak gösterileceğinin istişare edildiği bir toplantı oluyor ve aslında kararlar orada pişirip 

taşırılmıyor. Neler üzerinde istişare edileceği, ertesi gün genel kurulda, nelerin ele alınacağının 

üzerinden geçiliyor.  

Şimdi geçen, yani bir önceki, son yaptığımız Genel Kurul değil, onun öncesinde yaptığımız Genel 

Kurulda biz, Yıldız Hanım da çok net hatırlayacaktır, o zaman şunu tamamlayım, sonra çeviriye 

geçelim. Genel Kurula bizim Hauti’yi desteklememek, hatta Hauti’ye ret oyu vermek konusunda 

bir grup kararı alarak, aslında biz Genel Kurula gitmiştik. Yani bir bağlayıcı grup kararı 

diyebileceğimiz bir delegasyon kararı alınmıştı ve o karar, orada Hauti'nin oy birliği ile aday 

gösterildiği toplantıda sadece KAFFED adına ben vardım o toplantıda ve biz Hauti’nin aday 

gösterilme sürecine hayır oyu verdik.  

Ertesi gün, bir takım gelişen olaylar sonrasında gerek grup içerisindeki gerekse Delegasyon 

içerisinde gelişen bazı konuşmalar, gerekse benim o dönemki Başkan Yaşar Arslan Kaya'yı 

arayarak, istişare etmem sonucunda, çekimser oyla Genel Kurulu tamamlamış olduk. Dolayısıyla o 

aslında Genel Kurullarda böyle bir dört başı mamur programla gelen, dört başı mamur listeyle 

gelen, herkesle istişare eden, ben, Hauti’nin seçimden önce bize hiç temas ettiğini, bize 

programını anlattığını, neler yapmak istediğini, neleri değiştirmek istediğini ne bize ne 

Kafkasya’daki delegasyona ne diğer bileşenlere anlattığını hiç hatırlamıyorum. Yani böyle bir 

çalışma şekli, aday oluş şekli sadece Beslan için geçerli değil, benim şahit olduğum diğer adaylar 

için de böyle bir hazırlık süreci yoktu. Burada KAFFED’in yanlış baktığı, Yıldız Hanım diye 

söylemiyorum, delegasyonun tamamının yanlış baktığı mesele, önce Beslan rüştünü bize 

ispatlasın, ondan sonra destekleyip, desteklemeyeceğimizi düşünürüz algısının oluşmuş olması. 

Aslında bunu ben şahsen anlamakta zorlanıyorum.  

02:11:25 Yıldız Şekerci: Şimdi burada bir yanlış anlaşılma oluyor. Hauti zaten seçilmeye hazır. 

Daha önceki adaylar da öyle. Seçilmeye hazır bir adayın daha kendisini anlatmasına, programlar 

filan yapmasına gerek bile kalmıyor. Seçilmeye hazır bir adayın kendisini anlatma bile gerek 

olmuyor.  

02:11:45 Ümit Dinçer: Başkanım bu nasıl bir bakış açısı ya olur mu öyle şey? 

02:11:50 Yıldız Şekerci: Biz burada düzene karşı duruyoruz. Bir insanı, hazırladıkları insanın 

karşısına getireceğiz. Bu insanların Beslan’ı kabul edebilmeleri için, bana söylediklerini söylüyorum 
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ben size orada yaşadıklarımı anlatıyorum. Söyledikleri şu; herkes Hauti’yi seçmeye hazır. 
Çünkü gösterilen aday o. Önceki toplantıda daha önceki toplantıda, çevrimiçi katıldığımız ve 

kongrelerin hazırlık sürecinde, o günden başladılar, bizim adayımız Hauti’dir diye.  

Bana sorduklarında dedim ki; ben ikinci bir aday üzerinde ısrarcıyım. Türkiye’den bakışımız da 

böyle. Şu anda bir adayımız yok ama ikinci bir aday için arayış içindeyiz. Bunu, ta o günden 

söyledim. Hatta ben Beslan ortaya çıkmayınca dediler ki öyle de bir şey olabilir, ikinci bir aday 

görüntüsü için de yapılmış olabilir dediler, o kadar ısrar olunca. Benim söylediğim şu, Hauti’nin 

kendisini anlatmasını gerektirecek bir şey yok, zaten herkes “ben Hauti’ye oy 

vereceğim” demiş.  Ben farklı bir isim çıkarıyorum ortaya. Delegasyona diyorum ki böyle 

bir isim var. İşte bunun tanınması için bir çalışma, bir anlatım yapılması gerekir. 

Söylemek istediğim o. Yoksa keşke her iki aday da bizdeki gibi, kendini anlatsa, biz de ona göre 

seçsek.  

02:14:30: Biz düzene karşı bir duruş sergilediğimiz için tanıtmamız gerekiyor. 

02:14:48 Ümit Dinçer: Şimdi, önce bir meramımı ifade edeyim. Sonra Çerkesce çevireyim. 

Burada temel KAFFED ve de KAFFED Delegasyonunun temelde yanlış durduğunu düşündüğüm 

nokta şu. Şimdi Sayın Başkan çok doğru bir noktadan alıyor ve diyor ki biz DÇB’nin mevcut yapısına 

muhalefet ediyoruz, karşıyız diyor. Doğru anlıyorum değil mi Yıldız abla? Şimdi böyle bir noktada, 

sistemi iyileştirmeyi, sistemi değiştirmeyi, değiştirme lafından da insanlar…. Fena bir şey 

söylemiyoruz ki. DÇB daha iyi işler hale gelsin. Şimdi bunu değiştirmek iddiasında olan bir yapının 

delegasyonu ne için ikna edilecek, ben onu anlamıyorum. Zaten ikna olmuş Şimdi biz bu sistemin 

değişmesi gerektiğine ikna olduğumuz için ikinci bir aday arıyoruz. Bizim meselemiz, Hauti’nin 

özetle yani.  

Biz DÇB nin çalışma şekline ve alışkanlıklarına karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla bunu değiştirmek 

istiyoruz. Şimdi yazan arkadaşların da anlayamadığım noktası bizi ikna etmeliydi diyorlar. Ya 

konuyla ilgili Olağanüstü Genel Kurulda da daha evvel konuştuğumuzda da biz DÇB ne kendi 

adayımızla gitmeliyiz dememiş miydik? Bunun için çalışalım dememiş miydik? Bunun için çalışması 

gereken asıl kurum bizken meselenin tamamını döndürüp dolaştırıp Beslanın şahsında mahkum 

ediyoruz, onu anlamakta zorlanıyorum.  

Burada önce KAFFED olarak, diaspora olarak dersine iyi çalışmayan biziz. Yani Hağajey Beslan’ı 

hazırlayamayan da biziz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben Hağajey Beslan’ın üzerine düşenleri 

yerine getirmekte yetersizliği olmuş olabilir. Orda ben de Beslan’ın çok cevval çalışmadığını 

anlıyorum sonuç itibariyle ama biz seçilmesi cepte keklik olan birisine karşı bir aday hazırlama 

sürecinde değildik ki biz bu sisteme zaten karşıyız. Yani seçilmesi mutlak olan birisinin seçilmesine 

karşıyız. Niye karşıyız? Biz şartları değiştiririz değiştiremeyiz bu başka mesele.   

Bizim yapmamız gereken iyi bir hazırlıkla Beslan’ı ya da bir başkasını ya da Ümit hazırlayıp, 

Kazanamayacağımızı bir tavır olarak bir itiraz olarak bir şeyleri değiştirmek, iddialarımızı diri 

tutmak adına daha evvel geçirdiğimiz süreçlerin sahiplendiğimizi göstermek adına, Onu da 

kaybedeceğimizi bildiğimiz bir seçim ile girmeliydik. Bu bizim için bir onur meselesiydi diye 

düşünüyorum.  

Dolayısıyla bu konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum ama çok kısa da bir şey ekleyeceğim. 

KAFFED bu tavrıyla lütfen yanlış anlaşılmasın bu, teklif bekleyen gelinlik kız gibi bekleyecek bir kız 

değil. Proaktif olması gerek. Beklenen ve değiştirme iddiasında bulunan bir iddiası olan bir yapı 

olarak daha aktif, daha iyi bir çalışma geçirmesini beklerdim. Ben kendi açımdan. Yıldız abla, ben 

bunları bir Çerkesçeye çevireyim.  
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02:23:03 Yıldız Şekerci: Az önce söylemiştim zaten, biz bir karşı duruş sergilediğimiz için istedik 

çalışmasını diye. Artı şunu ısrarla söylediğim. Cihat’a da söylediğim konu şu; ekibi derken söylemek 

istediğim şey bu. Bunu Hağajey kendi başına yapmaz. Biz şimdi adaylık için ortaya düştüğümüzde 

her şeyi kendimiz mi yapıyoruz?  Etrafında bir arkadaş grubun oluyor, sana program hazırlıyor, 

tanıtımlar yapıyor, yazılar yazılıyor. Yani ekip derken bundan söz ediyorum. Bizim hepimizin 

Hağajey için çalışmamız gerekiyordu. Yani ben nerede Anavatandakiler, nerede buradakiler, 

derken bunu anlatıyordum. Yoksa Beslan’ın bir yerlerde bir gruplarının olmaması mümkün mü? 

Benim de bir sürü grubum var. Ama adaylığımı koyduğum zaman farklı bir ekip benim için çalıştı. 

Şimdi Mutlu adaylığını koyduğu zaman zaman etrafında bir ekip vardı. Sadece Mutlu yapmadı. 

Yoksa, yalnız kalmış olası da sıkıntı. Ben de orada yalnız kaldığım için söylüyorum, orada da 

ben, etrafımda beni de destekleyecek, beni de güçlendirecek etrafımda birilerinin 

olmasını isterdim. Söylemek istediğim bu. Beslan için kim çalışıyorsa, orada benim etrafımda, 

benim söylemlerimi güçlendiren, Beslan evet şununla görüştü, bununla görüştü, …..? bana “hayır” 

dediğinde, hayır görüştü aslı böyle diyebilecek birilerinin yanında olması gerekiyordu. Onu 

söylüyorum.  

02:25:45 Mutlu Akkaya: Kendi delegasyonunuz yanınızda olmamış benim anladığım 

kadarıyla bırak ..…? doğru mu anlıyorum?  

02:25:58 Yıldız Şekerci: Kendi delegasyonuma da bunu anlatmaya çalıştığımı söylüyorum işte. 

Yani, bunlar o kadar kolay olan şeyler değil ki. Delegasyona ben akşam Beslan’la ilgili bütün yazıları 

yazdım. Dediler ki Beslan ile tanışalım, görüşelim. Ben şunu kabul etmiyorum, bir başkan, 

bütün yönetimdekiler başkan ne diyorsa, yönetimdekiler bunu diyecek gibi bir şeyi ben 

kabul etmiyorum. Başkan da kendi görüşünü söyleyebilir. Delegasyonda da kendi 

görüşünü sonuna kadar kullanabilir, söyleyebilir. Ortak karar alınabilir, alınmayabilir. Bu 

zorunlu bir şey değil bana göre.  

2:26:36 Mutlu Akkaya: Mesele farklı bir yere gidiyor. 

02:26:45 Ümit Dinçer: Yıldız abla, söylediklerinize küçük bir ilave sadece. Şimdi siz de o 

çalışmaların içindeydiniz. Yaşar Aslankaya’nın meselesi gündemdeyken, Delegasyonu en az iki kere 

Genel Merkezde, sadece DÇB Kongresinde nasıl bir tutum almamız gerektiğiyle ilgili konuşmak 

üzere topladığımızı hatırlıyorum. Siz de o çalışmaların içerisindeydiniz. Kaldı ki o toplantılar 

yapıldığında da başkanın, Yaşar Aslankaya’nın başkan olduğu dönemlerde de yine toplantı yaptık. 

Yaşar Aslankaya’da bu manada Delegasyona diktede bulunamazdı ama toplantı yaptılar yani. Bu 

konuyla ilgili bir karar alma noktasında çalışma ortaya kondu. Şimdi bu çalışma ortaya 

konulmamış. Yani tabirimi mazur görün, dersimizi çalışmamışız, öğretmene, işte okulun başka 

görevlisine kızıyoruz. Bu doğru değil bence.  

02:28:15 Yıldız Şekerci: Ümit orada yapılan toplantıların içinde ben de vardım. O toplantılar, 

Yaşar Aslankaya kendisi delegasyonla birlikte gidemeyeceği için yapılan toplantılardı. Deport 

durumunun ne olduğunu, bunların hepsini programlayanların içinde olduğum için söylüyorum. 

Kısır döngünün içinde dönmeyelim. Ben söylemek istediğim her şeyi söyledim, Beslan’ı dinleyelim. 

02:28;55 Hağajey Beslan: Bu programa başladığımızdan beri, TV izler gibi Türkçeden başka 

duymadan, deli gibi sizi izleyip oturuyoruz. Dernek işiyle uğraşıyorsak, Çerkesce 

konuşalım. Anlamayan kişiler olursa onlara tercüme edersiniz.  

Bu, Ümit demin söylemek istediğim bazı şeyleri dile getirdi. Biraz evvel Aslan’da dedi. Daha çok 

benim programımda yer alan, şu andaki DÇB’de olsa daha önceki DÇB’de de olsa 30 yılı geçkin bir 
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zamandır, el kaldırıp, indirerek aynı sorunlar devam ediyor. Bu sadece Hauti sorunu değil. Bu 

sistemin çalışması böyle. Ben, Derneğin çalışma şeklinin değişmesi gerek. Onun içinde olmadan 

o sistemin neden çalışmadığını anlamayacaksın. Bu sistemin değişmesi için, içinde 

çalışmak gerekiyor. Ben onun için programımda daha fazla yer verdim.  

Diğer taraftan, otuz yıl evvel, Kalmuk Yura seçildiğinden beri ………? bunları yeniden kaldırıp 

çalışmamız ve Derneği yeniden yapılandırmamız gerek. Dernek …….? ile devlet arasında 

çalıştırılmalı. Bu programımın önemli bir kısmıydı. Diğer taraftan, şu dernekle görüştü, bu dernekle 

görüştü şeklindeki ……….söylemlere gelince Adigey’le de Karaçay Çerkesk’le de  görüşsen de hiçbir 

şey çıkmayacak. Hauti’nin altında çalışıyorlar. Diğerlerine de güven olmaz dediler. Bunların hepsini 

bir yana bırakalım da ben, buna bir soru sorayım. Beni duyuyor mu acaba? (Cihat: duyuyor, 

duyuyor.) Bir çocuk oyuncağı vardır, kurarsan hareket eder ve durduramazsın. Bu (Yıldız 

Şekerci’yi kastediyor) ona benziyor. Fazla uzatmadan sorularıma kısaca cevap verdirtin. 
Sorum şu; KAFFED beni aday göstermeye, gizli oylama yapılması için öneride bulunmaları 

konusunda anlaşarak ayrılmışken, Neden, Otelin önünde karşılaştığımızda, sen bir dernek 

üyesi değilsin, delege değilsin, biz seni aday gösteremeyeceğiz dedi? Bu soruma cevap 

verdirin.  

02:32:26 Yıldız Şekerci: Bunun cevabını verdik aslında.  

02:32:30 Cihat Ulus- Çeviri: Şimdi burada diyor ki, benin DÇB’nin asıl sıkıntı sisteminde diyor. 

Suç Hauti’de de değil. Asıl sisteminde, işleyişinde diyor. Bu 30 yıldır kurulalı aynı sorunlar 

dillendiriliyor. Aynı şeyler söyleniyor ve söylendiği gibi kalıyor. Benim asıl amaçladığım şey, bu 

yeni, daha sonra kurulan DÇB olsun, bir önceki, 30 yıl önce kurulan DÇB olsun, yine aynı şekilde 

sorunlar dillendiriliyor, üzerinde bu şekilde konuşuluyor ve bu şekilde kalıyor. Hiçbir problemimiz 

çözülmüş değil. İkincisi, en son, siz oraya gitmeden en son online görüşmemizde, gizli 

oylama önerge verilerek, gizli oylama yapılacağını ve beni destekleyecekleri konusunda 

mutabık kalarak ayrılmıştık, en son görüşmemizde.  

02:33:40 Yıldız Şekerci: Öyle miydi Cihat?  

02:32:30 Cihat Ulus: Tabii ki... Şimdi bakın… Şimdi soruyu tamamlayım, ben kendi fikrimi de 

söyleyeceğim bu konuda. Ben oraya gittikten sonra, bu üç ay içerisinde hiç görüşmemişiz gibi veya 

ben bir hukukçu olarak, madde madde anlattığım, izah ettiğim halde, orada neden 

destekleyemeyeceğiz, neden seni aday gösteremeyeceğiz diye bu şekilde değişti. Bunun 

cevabını bekliyorum diyor. Şimdi buraya bir nokta koyuyorum. Bu konuyla ilgili. Aslında büyük bir 

fırsat kaçırdık, bu noktada. Belki de Beslan’ın şeyi, belki benim tercümanlığım olayı sağlıklı izah 

edememiş olabiliriz. Anlatamamış olabiliriz. Bunu tam anlayabilmiş değilim ama defalarca 

görüşmelerimizde şansımız olduğunu, bakın, en son, burada ne kadar şans görüyor kendisine diye 

siz sordunuz. Orada dedi ki şansımız var, gizli oylama yapılırsa. Burada şimdi çalışmıyor, oradaki 

şeylerle görüşmedi, bunu açık açık orada söyledi zaten. Kendisinin şu falan dernek, şu falan 

derneğe hiç güvenmiyorum. Bunlar Hauti’nin sözünden çıkamazlar. Ben şu dernekle görüştüm, bu 

dernekle görüştüm, bu delegasyonla görüştüm. Onların beni destekleyeceğini düşünüyorum. Ve 

eğer açık oylama olursa burada yukarıdakilerin sözünden çıkabilecek, Hauti’nin yüzünün içine baka 

baka bana oy verebilecek bir tane adam yoktur. Bunu söyledi mi Yıldız abla, söyledi. 

Görüşmelerimizde. Bunun tek yolu, tek şansımız da gizli oylama. Gizli oylama olursa şansımız dedi 

bunu da izah etmiş olayım. Tüzük değişikliği yapılacaktı, tüzük hazırladı. Siz kendi yazınızda da 

belirttiniz destekledi bizi diye, desteklemedi, hazırladı. Her iki tarafa da hazırladı. Hauti; Azago 

Kanşobi’ye rica etmiş, o da bundan rica etti. Her iki tarafa da tüzük hazırladı.  
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02:36:00 Mutlu Akkaya: Cihat Bey, kısa kısa soruyorum, sorularıma cevap verin dedi. Sayın 

Başkan cevap vermek isterse kısa kısa, sorduklarına cevap verelim isterseniz.  

02:36:10 Yıldız Şekerci: Ben de onu rica ediyorum. Şimdi Cihat. Hep söylediğimiz şeyi geri 

baştan söylemenin çok bir anlamı yok. Neden vaz geçti dediğinin cevabını verdim. Vazgeçmek 

değil, konuştuğum hiç kimse bana bu konuda Beslan’la ilgili herhangi bir destek vermedi. Görüştü 

dedikleri kim, onu ben bilmek istiyorum. Çünkü benim görüştüğüm hiç kimse Beslan’la 

görüştüğünü kabul etmedi. Görüştüm dedikleri Hafifçe, Rodina başka yok. Başka yok, varsa ben 

bileyim diyorum.   

02:37:10 Hağajey Beslan: Beni destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin anlaşmamız gereği, 

gizli oylama yapılması konusunda beni desteklemeleri gerekiyordu. Sonra yine aynı konuya 

ilişkin, Türkiye’den KAFFED’in beni aday göstermesi konusunda anlaşmıştık. Geldiklerinde bu 

delege değil, bir derneğe üye değil, bunu destekleyemezsiniz demişler. Oysaki aylarca bir avukat 

gibi onlara, Tüzük ve diğer yasal mevzuatları göndererek, söylediğim, izah ettiğim konuları 

anlamsızlaştırıp, kendi duymak istediklerini duydular. Ben şimdi tekraren soruyorum. Neden 

gerçek yüzüyle cevap veremiyor? Ama şimdi başka bir şey, daha kolay bir soru soracağım. DÇB 

Tepe Yönetimi (Xesaşha-Sovyet) ile Maykop’ta karşılaştıklarında, Hauti’nin, Tüzüğü istediğiniz gibi 

düzeltiriz dediğini biliyorum. Tüzükle ilgili aylarca çalıştık. Neden değişiklik yaptırılmadı? Bu 

günkü Tüzüğün cari yasal mevzuata uymadığını bildikleri halde.  

02:39:02 Yıldız Şekerci: Tüzük değişikliği talebinde bulunuldu ve konuşuldu bu. Yönetimle de 

konuşuldu. Bir önceki istişare toplantısında da konuşuldu. Genel Kurulda da konuşuldu. Genel 

Kurulda da iki tane madde de onaylandı. Oylandı. Şimdi o ilk söyleminde, bu şey cevaplamadı 

diyor. Ben gene söylüyorum, lütfen söyleyin. Ben vazgeçmiş değilim. Hiç kimse, bunu üstüne 

basarak söylüyorum. Kimlerle konuştuysa bilmiyorum ama hiç kimse, orada konuştum hiç kimse, 

Beslan’a oy vermek üzere bir şeyi olmadı. Bana bir destek vermediği bibi söyledikleri şey, şuydu 

“delege değil, üye değil, herhangi bir çalışması olmadı. Gelip bizimle tanışmadı. Tanışmıyoruz. Bu 

anlamda bizimle bir görüşmesi olmadı. İstese kendisi bizimle görüşürdü”. Benim kapıda ona 

söylediğim o, Yoksa Ustavda delege ve şey olmasa bile aday olabileceğini biliyorum. O da biliyor, 

ben de biliyorum. Ona ben, bu nedenle aday göstermiyorum demedim. Bunları söylediği hiç kimse 

bana arka almadı dedim. Söylediğimde Atilla da oradaydı. Atilla da “haklısın” dedi. İşte Atilla da 

bağlansın, o da söylesin. Ben ona bu nedenle üye değilsin demedim. Bu ikisi birbirinden ayrı 

şeyler. Lütfen karıştırmadan konuşalım. Ben ona “aday değilsin” demedim. Atilla yanlış çevirdiyse 

bilmem öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani Atilla da doğru çevirdi.   

02:41:07 Hağajey Beslan: Ben onun için şimdi soruyorum. Hiçbir şeyi karıştırmıyorum. O 

bilmediğimiz yeni bir şey söylemiyor. Hauti Tüzüğü hazırlayın, değişiklik talebinde bulunalım 

dediğini biliyoruz. Neden değişiklik talebinde bulunmadınız?  

02:41:18 Yıldız Şekerci: Şimdi bu ikisini de karıştırmayalım. O, neden aday göstermediğimizin 

şeyi. Tüzükle ilgili çalışma, bizzat ben Nesrin Hanımla, sen de biliyorsun Cihat, Tüzüğü Türkçeye 

çevirttik, madde madde, harf harf çalıştık, Tüzüğün üzerinde. Bizim Tüzükle örtüşen- örtüşmeyen 

yerleri de çalıştık. Sekiz maddeyi çıkarttık. Sonra, Beslan’a da bu sekiz maddeyle ilgili görüş sorduk. 

Beslan da Tüzük üzerinde bize destek verdi. Onun için de teşekkür ediyorum, her yerde de 

yazıyorum. Tüzük çalışmasına cevap verdi diye. Ama biz ona “bizim için bir Tüzük hazırla” 

demedik. Kendisi dedi ki bana, DÇB zaten düzgün tüzükle ilgili, (ismini şimdi kendi de 

söylüyor) şu rica etti, o da Tüzüğü ben daha iyi biliyorum diye benden istedi. Ben de 

onlara Tüzüğü hazırladım dedi. Yani bu çalışma, bizim için yaptığı bir çalışma değil, 
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arkadaşının kendisinden rica edip DÇB için yaptığı bir tüzük çalışmasıydı. Bizde 

yararlandık. 

02:32:30 Cihat Ulus: İtirazım var. Bu konuda itirazım var. Bu doğru değil. Çünkü ondan önce sizin 

talebiniz, Rusya yasalarını bilmiyoruz. Tüzüğü tam olarak anlamıyoruz. Hatta Beslan bize dedi ki, 

bakın Ömer Atalar da vardı. Kendisi de hukukçu olduğu için Tüzükte değişmesini istediğimiz 

maddeleri çıkarın, eklenmesini istediğiniz maddeleri bana yazın, ben buradaki yasalara uygun bir 

şekilde yazar gönderirim.  

02:42:56 Yıldız Şekerci: Tamam, bunu söylüyorum ben de zaten.  

02:42:57. dakika, Cihat Ulus: Aynı bu şekilde. Ve siz dediniz ki biz Rusçayı ne kadar çeviri 

yaptırsak da anlamıyoruz. Daha sonra kendisine bu talebi ilettik. Bunu mevcut Tüzük Ömer Atalar 

da orada mevcut Tüzük, DÇB’nin Web sayfasında var. Bunu çıkarsın lütfen, yeni Tüzük bize 

hazırlasın göndersin, biz Türkçeye çevirelim, bunu inceleyelim, tam anlaşılır bir şekilde daha sonra 

anlaşılır bir şekilde kendisine eklememiz gerekeni veya çıkartmamız gerekeni söyleriz dediniz. Bu 

talepte siz bulundunuz. Daha sonra, kendisine bu talebi ilettik. Bunu memnuniyetle hazırlayacağını 

söyledi ve Azako Kanşobiye, Hauti'nin rica ettiğini, onun da kendisinden rica ettiğini o zaman 

dillendirdi.  

2:44:00 Yıldız Şekerci: Evet. Cihat, Tüzüğün tamamını istemek çok iddialı bir şey, biz üzerinde 

çalıştığımız maddeleri gönderdik, bunları kendi yasaları açısından baksın, gene de teşekkür 

ediyorum, o da döndü, bazı bizim göremediğimiz yerleri de gösterdi. Bunlar üzerinde de çalıştık.  

Yakın zamanda Tüzüğün tamamını hazırladım diye gönderdi. O daha sonradan gelen. Biz bu 

çalışmaları yaptık. Hatta bu sekiz maddeyi DÇB’ye de gönderdik. Bunları istiyoruz diye.  

02:44:36 Cihat Ulus: Bununla beraber şunu da söyledi. Size hazırladığım tüzükle size 

gönderdiğim tüzükle Hauti’ye gönderdiğim tüzük aynı dedi. Ajago Kanşobiye.  

02:44:45 Yıldız Şekerci; Evet. 

02:44:45 Cihat Ulus: O kendisi Avukat, onların tüzükte ne değişiklik yapacağını bilmiyorum ama 

hem sizin talebinizi de onların talebi ile hazırladığım tüzük her ikinize de gönderiyorum diye bu 

cevabı da verdi.  

02:45:06 Yıldız Şekerci: Niye gündeme getirmediniz dedi, onu cevaplayım diyorum. O bir soru 

değil mi?  

02:45:12 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım çok kısa çevirisini yapalım, çünkü saat, on ikiye geliyor. 

Yaklaşık üç saat oldu. Zaten konu bir yerde tıkandı. Tıkandığı yer şu; siz kendinizi şunu söylüyor. 

Kendisi sizin, DÇB adaylığına sizin göstereceğinizi söylüyor. Siz de böyle bir şey yok diyorsunuz. 

Otelin önünde de farklı konuşuluyor. Dolayısıyla hani burada ya siz doğru söylüyorsunuz ya o 

yanlış söylüyor. Vesaire şeylere girmeye de gerek yok. Olay burada zaten tamamen tıkanıyor. Bu 

nedenle programı bitirmekte fayda var. Beslan son olarak sana söz verelim.  

02:47:10 Yıldız Şekerci; Mutlu pardon. Şu sorunun cevabını vermedik ama. Tüzükle ilgili 

çalışma yaptık, sonra götürmediler dedi. Biz tüzükle ilgili çıkarttığımız sekiz maddeyi 

DÇB’ye yolladık ve istişare akşamı, Tüzük konusunda yetkili bir daire başkanı da davet 

edildi. Orada Tüzük ile ilgili geçmişte yapılan şeyler zaten Hauti’nin, DÇB’nin isteğiydi, daha 

doğrusu.  Tüzükte eksiklikler var, bileşenler tüzüğü inceleyip bize bilgi versin, nerelerde değişiklik 

yapacaksak diye, o gecede tüzük de ilgili bir daire başkanı geldi, bunlar konuşuldu, bir divan 

konusu netleştirildi. Ve o akşamki konuşmaya istinaden Divan, bizim istediğimiz şekilde bir divan 
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oluşturuldu. Bu tüzüğe de yazılacak. İkincisi dernek başkanları aynı zamanda DÇB başkan 

yardımcısı olacağı konusu da oylandı. Onun dışında bir ekip oluşturuldu, bizden de bir arkadaşın, 

Nesrin’in olduğu 4 kişilik bir ekip oluşturuldu. Bunlar, diğer bileşenlerin de getirdiklerinin üzerinde 

çalışarak bir olağanüstü genel kurulda onların da geçmesi için. Bir şey daha söyleyeceğim, Beslan 

önceden tüzük değişikliğinin…  

02:49:42 Hağajey Beslan: Şimdi başlayanlar Tüzük üzerinde gene üç yıl çalışırlar, tekrar……? yıl 

çalışırlar. Adige Xase bu nedenle düzelmez. Sonra beni zorlayan şeyi söyleyeyim. Biz, eski 

usullerin yaşandığı köylerde yetiştik. Kadın sözüyle davranmaya alışık değiliz. Ama 

mademki bir STK’ya başkan seçildiğine göre söylediklerine inanmak durumundayım 

diyerek ortaya çıkmış oldum. Şimdi Cihat, bütün konuşmalardaki tek şahidim sendin. 

Yıldız’ın Adigecesi de yeterli olmadığından, senden aracılık yapmanı istedim. Sen de 

“görüştüm, seni aday göstereceklerini söylediler” dedin. Ve bizim en son sözleşmemiz bu 

şekilde oldu. Bu sözleşmeye göre KAFFED beni aday gösterecek ve gizli oylama yapılmasını 

sağlayacaktı. Ben, bu başıma gelenler hakkında açıkça, utanmadan, korkmadan şunu söylemek 

istiyorum. İnsanı güvendirip kandıran, sözünde durmayan yalancıdır. Ve ben bugün 

KAFFED’i gömdüm, bugün artık KAFFED, benim için yok hükmündedir. Diğer taraftan, 

KAFFED dediğimde, işte bu konuştuğum Üyeleri kastediyorum. Diğer görüşmediğim delegeleri 

hariç tutarak söylüyorum, onların adına da Yıldız konuşmuş oldu. Ben ….. ?….. diyerek 

konuştuğumuzu hatırlıyorum. Benim aday gösterilmem konusunda kimin görevlendirildiğini 

bilmiyordum ama KAFFED’in beni güvendirdiğini herkes duydu. Sonuç itibariyle, Tüzük çalışmaları 

böyle sürüncemede bırakılır, çalıştırılmayacaksa seçilmediğim iyi oldu diye düşünüyorum, 

buna seviniyorum. Sonra, içinde böyle yalancılar ve ….? Wuneutlerin yer aldığı bir 

DÇB’ne hiçbir yarar sağlanamayacağını anlamış oldum. Olan olduktan sonra anlamış 

olmadığıma sevindim. Bu süreç bana birçok şey öğretti, birçok şey yerli yerine oturdu. Durum bu 

ve ben uğurlar olsun diyorum. Böyle bir grupla çalışacak olan Hauti’ye daha çok acıyorum.   

02:52:27 Cihat Ulus-Çeviri: Sağ olun. Tüzük konusunda diyor, bu üç sene daha konuşulur, 

çalışılır, devam eder. Yani, burada bütün konuşulanların şahidi sensin diyor, benim için. Biz Adige 

köyünde doğduk. Xabzemiz gereği bayanların sözüyle biz çıkmayız ama thamade olduğu için 

sözüne itimat ettik ama benim için bu yönetim, yönetimdeki Yıldız’ın başkanlığında, biz Yıldızı 

tanıdık dedi. Kendi yönetimi ile iletişim halinde olduğunu zannederek muhatap aldık. Onun için, 

benim için bitmiştir. Seçilmediğim için de bu konuda başarılı olamadığım için de ben yine 

seviniyorum. Memnunum. Asıl Hauti’ye kolaylıklar diliyorum diyor. Böyle bir ekiple yola çıktığı için, 

Ona da acıyorum diyor.  

02:53:38 Yıldız Şekerci: Ben buna cevap vermeyeceğim.  

02:53:48 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım buyurun. Son söz olarak soruyorum… 

02:53:50 Yıldız Şekerci: Ben buna cevap vermeyeceğim. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim, 

bütün bunların toplamından eğer bunu çıkartıyorsa Beslan, bu kendi görüşüdür, kendi bakış 

açısıdır. Benim buna söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben bütün nedenlerini ortaya koydum. 

Dinleyenlerin takdirine bırakıyorum. Bu konuşma düzeyi düşünce, çirkinleşiyor çünkü. Doğru değil. 

Ben bütün katılımcılara bu konuyu gündeme getirdiğiniz için, Mutlu sana da teşekkür ediyorum. 

Gerçekten açıklığa kavuşturmaya gayret ettik. Beslan kendi penceresinden baktığı yerden ne 

görüyorsa oradan bir adım atmayı düşünmüyor.  
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Böyle pçıyups gibi cümleler kurmak da hiç doğru şeyler değil, karşılıklı saygı 

çerçevesinde konuşuyoruz. Bu işlerin kadını erkeği de olmaz. Görüş açıları da ortaya çıkıyor. 

Bunlar doğru şeyler değil. Ben hiçbir zaman demedim, çalışmamız gerekiyor, hep birlikte 

çalışacağız diye söyledim. Adayımsın, seni sonuna kadar aday göstereceğim demedim. 

Hauti şöyle biraz kenara çekil, buraya Beslan oturacak gibi bir iddiam da yoktu. 
Delegasyon kendi görüşlerini sonuna kadar kendi istediği gibi değerlendirebilir dedim. Ben sadece 

önerimi getiririm dedim. Ben bunlara hükmedeceğim gibi bir şey de söylemedim. Bunu Cihat da 

biliyor, nasıl değerlendiriyorsa Cihat da o şekilde değerlendirmekte serbest. Ben kimseye 

hükmedeceğim seni de bir böyle bir yere getireceğim demedim. Sonuna kadar ben seni 

destekleyeceğim, arkadaşlara da anlatacağım, diasporaya da anlatacağım dedim. Bu yalancılık 

malancılık gibi cümleler çirkin. Hiç yakışan şeyler değil. Hem bu kadın-erkek ayırımı 

yapıyorlar, ben kadın başıma söylemem bu tip şeyleri.   

02:55:41 Mutlu Akkaya: Sayın Başkanım, Beslan, kendisi de söyler ama az önce konuşurken en 

son söylediğin şeyleri, ben kendi adıma söylüyorum, KAFFED’in ……?. ilişkin için de söylüyorum. 

Yıldız için en son söylediğin sözler, xabzeye de Adigeliğe de yakışmıyor. Yalancılık konusunda kendi 

görüşlerini söyledi, sen de görüşlerini söyledin. Ne düşünülüyorsa kendileri söylerler. O nedenle 

“yalancı” şeklindeki söylemleri bundan sonra kullanmayalım.  Doğru değil. Lütfen bu tarz sözler 

içinde bulunmayalım. Sayın Başkanım kusura bakmayın. Onunla ilgili bir daha böyle bir şeye izin 

vermemeye çalışacağım. Son söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa programı kapatacağım.  

02:56:44 Yıldız Şekerci: Aslan’ın da söyleyeceği bir şey vardır. Alalım onun söyleyeceklerini.  

02:56:50 Aslan Beshto: Çok güzel bir sohbet oldu. Bahanemiz ne olursa olsun, bir araya 

gelmemizi sağladı. Yanılmayan, hiçbir şey yapmayandır. Bizi yine zor bir yolculuk bekliyor. 

Beslan’ın dediği doğru. DÇB kuruluş yıllarında bir şeyler yapmışsa da bu son yıllarda hiçbir yararlı iş 

yapmadı. Yerinde sayıyor. Zaman zaman geri gidiyor. Bir adım öne, iki adım geriye gidiyor ve o geri 

adımlarını telafi etmek için yıllarca zaman kaybediyor. KAFFED konusuna gelince, başlarda iyi 

giden sürecin sonunda neden bozulduğunu anlamadık. Bu Kongrede KAFFED’in tutumunu ben 

beğenmedim. Kendi KAFFED beğendiyse o ayrı. Kendi kendilerine karar alıp çıktılar. Neyse o da bir 

şekilde çözülür. Beslan’ın hiçbir özelliği yoksa da hiçbir iş yapmamışsa da madem bir sözleşme 

yapılmış, ben Yıldız’ın yerinde olsam, onu istemeyenlere inat Beslan’ı aday gösterirdim. Ayağa 

kalkıp ben Beslan’ı Başkan olmasını istiyorum derdim. Şimdi bugün durup herkesin kalbinde ne 

varsa açmalı diyor. Ancak olmadı. Olmadıysa da sorun değil. Diğer taraftan biz yaşamaya devam 

edeceğiz. Allah doğru yolda buluştursun, iyi geceler.   

02:59:48 Cihat Ulus: Şimdi, ben de hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin bu konuda 

toplumumuz için mücadele ettiğini biliyorum. Burada Yıldız Başkanın da çok emek verdiğini, çok 

çalıştığını biliyorum. Bu son dönemde maalesef sıkıntılar yaşandı. Bunlara da alışkınız gerçi. 

Kesinti Var.  

03:00:40 Ümit Dinçer: Öncelikle teşekkür ederim herkese. Son noktadan alacak olursak, ne 

konuşursak konuşalım, neyin itirazını birbirimize karşı …..  kabul edemeyeceğimiz şeylerden 

bir tanesinin cinsiyetçi yaklaşım olduğunu söylemek zorundayım. Beslan a da az sonra 

tercüme edeceğim kendim. Biz bireyler üzerinden değil, kurumlar üzerinden, olaylar üzerinden 

değil ilkeler üzerinden bir davranış kalıbı geliştirmek zorundayız. Aksi taktirde yol alamayız. Bu 

süreç bize neyi öğretti? İki şeyi öğretti bence. Birisi dünyada daha evvel görülmüş, 

yaşanmış şeyleri yeniden görerek bu tür işler yazıya dayanmalı ve kayıt altına alınmalı, 

birincisi bunu öğretti. İkincisi şu hali ile yakın dönemde en azında DÇB de büyük taşlar yerinden 
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oynamayacak ama eğer biz doğrularımızın peşinde isek en azından şu kısa dönemde 

yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirerek, Parmak sallayan, KAFFED üzerinden algı 

operasyonlarını birlikte …….koptu.  

03:02:56 Cihat Ulus: Bundan da bir ders çıkarmalı, hep birlikte çalışmalıyız. Hepimiz toplumumuz 

için mücadele ediyoruz. Sağ olun.  

03:03:15 Ümit Dinçer: Süreç içerisinde kurumsal olarak KAFFED’e ve bireysel olarak daha evvelki 

başkana yönelik olaylar nedeniyle, DÇB …koptu En nihayette bizim bundan sonra DÇB ne 

duruşumuzun ilkesel olacağını kabul ederek çalışmamız gerekir. Bu süreç bireysel kırgınlıkları 

yaratmış olsa da kurumlar birbirlerine kırılmazlar. Kurumlar bir şeye kırılmazlar. Kurumlar çalışmak 

için kurulmuş yapılardır. Dolayısıyla KAFFED bundan sonra kendi aday hazırlama sürecini nasıl 

hazırlaması gerektiğinin bu süreçte öğrenmiş oldu. Bundan sonra bence böyle çalışmalı. Ancak 

temel bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor. DÇB delegasyonu ikna edilmeyi beklememeli. Daha 

proaktif ve daha ön alıcı olmalı. Bu bizin ortak bir deneyimimiz ortak bir belki hatamız oldu. 

Bundan sonra bunu yapmamamız gerekir diye düşünüyorum.  

03:08:26 Yıldız Şekerci: Bir yanlış anlaşmayı düzeltmek için sadece bir cümle kuracağım. Bu 

Tüzükle ilgili oluşturulan komisyonu, 3 yılın sonundaki genel kurulda değil, olağanüstü bir genel 

kurulla tamamlanması kararlaştırıldı. Yani üç yıl sonrasına değil. Onu düzeltelim. Yanlış bir algı 

olmasın.   

03:09:15 Hağajey Beslan: Bağışlayın ancak biraz evvel söylenen Tüzük değişikliği konusunda 

yetki Kongrenindir. İster istemez üç yıl beklemek gerekir.   

03:09:37 Ümit Dinçer: Olağanüstü kongre deniyor ona.  

03:09:53 Mutlu Akkaya: Genel anlamda bu tip toplum meselelerini açık, şeffaf bir şekilde 

toplum bilgilendirilerek, bu tip organizasyonların, bilgilendirmelerinin yapılması gereğini anladık 

bu akşam. Ümit Hocanın söylediği gibi özellikle son kertede, konuğumuz Beslen’in bu cinsiyetçi 

söylemi ile ilgili ben de gerekli özrü Sayın Başkandan diledim, tekrar özür diliyorum. Tabii ki böyle 

bir şey söylemesini istemezdik. Kendisinden tekrar özür diliyorum. Kusura bakmayın Sayın Başkan. 

Kesinlikle kendisine katılmıyoruz. Dolayısıyla, katılımlarınız için tekrar hepinize teşekkür ederim. 

Saygılar.  

 

 

 

 

 

 

KAFFED DH 26.09.2021 TARİHLİ CANLI YAYINA GELEN MESAJLAR 

Murat Özdenİyi yayınlar. 

Jankat Yelbaşıİyi yayınlar 

Daur Miraçİyi yayınlar 

Aydın Erkenİyi yayınlar 

Osman DagKonu önceden bilindiği için 

tercümelere yorum katılıyor. Tercüme eksik 

kalıyor. İyi yayınlar diliyorum. Konunun 

hassasiyeti nedeniyle tercümeler çok önemli. 

Yeni tartışmalar açmamalı. 

şeyma küneşkoiyi yayınlar 
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Belida Önlüiyi yayınlar 

Onur Eğerciİyi yayınlar dilerim 

Kübra Köseİyi yayınlar 

Ercan Bjeduğİyi akşamlar iyi yayınlar 

Furkan Soyupakiyi yayınlar 

hajmeremİyi yayınlar 

şener baykalİyi yayınlar 

Rahşan ERDOĞAN YILMAZİyi akşamlar, 

iyi yayınlar dilerim. 

Nursima Tuna İyi yayınlar 

Fatih Emirİyi yayınlar 

Canberk Yamanİyi yayınlar 

Bislan Jalouqaiyi akşamlar, iyi yayınlar 

dilerim 

Şamil Keleşİyi yayınlar 

Safa ALTINIŞIKAze burda misin 

Fibo Gerefiyi yayınlar 

Ömer Yenal Yıldıziyi yayınlar 

Berkant Koşgelİyi akşamlar dilerim iyi 

yayınlar efendim 

Fatih Ersemiyi akşamlar iyi yayınlar 

dilerim 

şener baykal “Kendi adıma “ derken nasıl 

bir söylem bu ?? Kurumun başındaki kişinin 

bu söylemi söylemesi kurum açısından hiç mi 

bağlayıcılığı yok ?? 

seyfullah dagistanliİyi yayınlar başarılar 

 

Hantuv ErsinAlalhtan Adıgabze biliyoruz. 

Janset Özdemirkaniyi yayınlar dilerim 

Canberk YamanBahsi geçen kişiler hem 

delegasyon hem de yönetim kurulu üyesilerdir 

Sn. Başkanım 

Belida Önlü  

MARŞAN MarşanıphaYıldız başkanın 

kamuoyuna bilgilendirmesi den dolayı ve bir 

cerkes kadınına yakışan cesaretinden dolayı 

ayrıca teşekkür ediyorum 

hajmeremYalnız çok önemli bir yeri atladınız 

çevirirken, beslanın söylediği şey hafıtze veya 

diğerlerinin bana söylediklerini söylüyorum 

dedi, onların söylediklerine inandığım için 

söylemiyorum dedi 

Profesör ÇerkesYıldız Başkanım Allah size 

güç kuvvet versin İnşallah. 

Bilgin Tokdelege listesi, yk üyesi kim adı sanı 

belli değilmi yok mu bu ne karmaşa 

MARŞAN MarşanıphaOlasılıklar üzerinden 

ithamlar hiç hoş değil 

MARŞAN Marşanıphagerçekten komik 

anlayamamış birileri anlatsın 

Profesör ÇerkesRusya'da ki sistemle Türkiye 

sistemini karıştırmayın. Önce DÇB toplantıları ve 

işleyişi nasıl olur onu araştırın.. Yıldız Hanım'ın 

söylediklerini anlamadığınız aşikar. 

bewitchBeslan bey ve Aslan bey hiç 

konuşmuyor lütfen onlara da fırsat verebilir 

miyiz 

MARŞAN Marşanıphalütfen Beslan konuşsun 

MARŞAN Marşanıphaanlıyoruz ki bu 

coğrafyanın egosu konuşuyor 

Bilgin Tokaday gösterme ile destek verme 

ayrı şeyler buna bir açıklık getirseler 

Abaze Salim KablanSadece yaşananlara 

bakarak Çerkes oldukları anlaşılabilir. уэрэпсоу 

Адыгэ  
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Jankat Yelbaşı

 

Nesren Şamil KanşatDüzene karşıyız. Ancak 

5 yk üyesi vererek, tam kadro ellerimizi 

kaldırarak hizmetinizdeyiz. 

Canberk YamanHadi Beslan ı 

beğenmediniz,başarısızlıkla dolu bir dönem 

geçiren Hautiyi, yapacağı hatalara KAFFED İ 

ortak etme ihtimali olmasına rağmen YK üyesi 

vermeyi ve desteklemeyi nasıl düşündünüz 

Sn.Başkanım 

MARŞAN Marşanıphaistemin değişmesi 

gerektiği zaten söyleniyor. tekrar etmeye 

gerek varmi Yıldız başkan yayının başından 

beri söylüyor zaten 

MARŞAN Marşanıphadesteklenecek 

aday yok havanda Su dövüyoruz 

Hantuv ErsinHadi Aday olmak için destek 

istedin, Başkan adayı seçim öncesi son genel 

kurula gitmez mi, kulis yapmazmı, orada . 

Seçime 2 hafta kala dağda kampa gidermi ? . 

Nesren Şamil KanşatKimin seçildiğinden 

ziyade kurumun duruşu önemli olan. Düzene 

karşıyız diyip, 5 YK üyesi verilmez, Hauti oy 

birliği ile seçilmez. 

Bilgin Tokgiden delegenin başkanın sahsi 

olarak aday gösterme kararından haberi var 

mı? 

Hakan Polatkimse bişey duymuyor malesef. 

herkes "sonradan öğreniyor" 

MARŞAN Marşanıphakaffed desteğini 

açıklamış beslanın cevabını alalım lutfen 

şeyma küneşkoçok üzgün olarak, 

konunun önemi ne olursa olsun, söylemlerde 

kullanılan benzetmeler dikkatsiz 

davranılmasını meşru kılmıyor. 

şeyma küneşkobenzetmelerde* 

Nesren Şamil Kanşat  

Hakan PolatKurum başkanı kuruma dikte 

Adnan SoyuğurNezaketimiz açık konuşmaya 

engel oluyor gibi... 

Bilgin Tokbaşkan ne diyor anlayan var mı? 

Nesren Şamil KanşatUmarım en kısa 

zamanda(!) resmi yazı vs. ile bu iddialara cevap 

verilir. Ancak resmi bilgiye ulasilamadan 

Kaffed'in sayfasından bu iddialarin(!) aslı 

olmadığı nasıl ifade edildi orasını 

anlayamıyoruz. 

Bilgin Tokİnt den onlarca kez görüşüp kaffed 

delegesine orada mı tanıtılacak aday? anlayan 

başkana sorsun lütfen. 

Hakan Polatçeviride politik davranılmamalı 

bence. birebir çevrilmeli 

Adnan SoyuğurNezaketimiz açık konuşmaya 

engel oluyor gibi... 

Bilgin Tokbaşkan ne diyor anlayan var mı? 

Nesren Şamil KanşatUmarım en kısa 

zamanda(!) resmi yazı vs. ile bu iddialara cevap 

verilir. Ancak resmi bilgiye ulasilamadan 

Kaffed'in sayfasından bu iddialarin(!) aslı 

olmadığı nasıl ifade edildi orasını 

anlayamıyoruz. 

Bilgin Tokİnt den onlarca kez görüşüp kaffed 

delegesine orada mı tanıtılacak aday? anlayan 

başkana sorsun lütfen. 

Hakan Polatçeviride politik davranılmamalı 

bence. birebir çevrilmeli 
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edemez tâbi ama koordine edebilmeli. 

"Şahsım başka-kurum başka" çok basit bir 

sorumluluk savma yöntemi.. 

Jankat YelbaşıSayın Beslan’ın 

konuşmasından 2 DÇB olduğu eskisinin 

kapatılarak yeni bir DÇB kurulduğu 

anlaşılıyor, konunun taraflarından bu konuda 

net bir cevap alabilirmiyiz, bu durumda 

Kaffed DÇB ye üyemidir. + 

Jankat YelbaşıÜye ise hangi genel kurul 

kararıyla yeniden üye olmuştur? 

Hakan Polat"rüzgar o yönde esmedi" 

diyor sanırım yıldız hanım:)) 

DİDEM YILMAZAtilla Mutlu Alkış kendi 

yazısında Beslen’i Yıldız Başkan otelin 

önünde görmüş ben görmedim yazmıştı. 

 
Hakan Polat"rüzgar o yönde esmedi" diyor 

sanırım yıldız hanım:)) 

DİDEM YILMAZAtilla Mutlu Alkış kendi 

yazısında Beslen’i Yıldız Başkan otelin 

önünde görmüş ben görmedim yazmıştı. 

Hakan Polatdevam programı gerekiyor 

bence 

Ziya Yinal KozokJankat Yelbaşı'nın sorusu 

asıl cevaplanması gereken soru. Kaffed 

DÇB'ye üye mi değil mi? Değilse kimin 

desteklendiğinin teknik olarak ne önemi var? 

Ziya Yinal KozokÜye değilse yıllardır bize 

yaşatılan bu tiyatronun utancını kim 

taşıyacak, kim üstelenecek ? 

 

Milk BreadBurada anlaşılan şey aslında 

Hağajey'in başkanlığa hiç niyeti olmadığıdır. 

Sadece yıldız Hanımı açığa düşürüp Hauti'ye 

karşı mahçup etme projesi gibi görünüyor. 

Muhtemelen Hauti'nin manevrası. 

Serpil Dizdarlar"Bu işlerin kadını-erkeği 

olmaz", sayın Yıldız Şekerci ağızınıza sağlık. 

Bilgin Tokhangi DÇB? 

 Adnan SoyuğurŞimdi açık konuşuldu ve asıl 

fikirler öğrenildi... 

Hakan Polatbağlantıda yine sorun var 

Samit TokmakBeslan 'ın son konuşmasını 

kınıyorum 

Hantuv ErsinBeslan son konuşmasında 

kendisi üslubuyla söyledi DORU KİŞİ olmadığını . 

MARŞAN Marşanıphabeslan son cümlesi ile 

bizleri temsil edemeyeceğini gördük 

 

Hantuv ErsinProje Adamları en son kendisini 

ele verir zaten . 

Bilgin Toksesten anlaşılmadı ne dedi en son 

Rahşan ERDOĞAN YILMAZKendisine 

duyulacak güveni zedelememelidir. 

şeyma küneşkoBeslan başta Yıldız Şekerci 

olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemeli. 

Ziya Yinal KozokÇerkes (Kafkas) 

örgütlerinin gerek diasporada, gerekse 

Kafkasyada (özellikle kafkasyada) kurduğu 

örgütlerin temel niteliği demokrat değil 

milliyetçi ve eril dilin hakim olduğu örgütler 

olması. 

Ziya Yinal KozokBeslan'ın söylediklerini 

kendisine maletmek yetersiz olur. Temel bir 

örgütsel niteliksizlik ve demokratik 

azgelişmişlik göstergesi idi. Kınıyorum. 

Melekhan Atalay 

1 hafta önce 

Bu programı izlediğim için çok üzgünüm. 

Üzüntümü ve kızgınlığımı yatıştıramadığım için 

yazıyorum. Bu programın Kaffedi eleştirmeye 

yönelik bir program olduğu açık. Kaffed Değişim 

Hareketi bu programı yaparken Yıldız Şekerci 

hanımın davet edilmemesini nasıl kabul 

edebiliyorsunuz? Kaffed Değişim Hareketi bu 

yaptığı programla neyi yapamayacağı 

konusunda deşifre olmuştur. Yayın sırasında 

https://www.youtube.com/watch?v=PVPmko_vWrs&lc=UgyVEUkcmOPV7OW521l4AaABAg
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şeyma küneşkoBeslan başta Yıldız 

Şekerci olmak üzere tüm kadınlardan özür 

dilemeli. 

Ziya Yinal KozokÇerkes (Kafkas) 

örgütlerinin gerek diasporada, gerekse 

Kafkasyada (özellikle kafkasyada) kurduğu 

örgütlerin temel niteliği demokrat değil 

milliyetçi ve eril dilin hakim olduğu örgütler 

olması. 

Ziya Yinal KozokBeslan'ın söylediklerini 

kendisine maletmek yetersiz olur. Temel bir 

örgütsel niteliksizlik ve demokratik 

azgelişmişlik göstergesi idi. Kınıyorum. 

Osman DagYıldız Başkan çok doğru 

yapmış. Ellerinden öpüyorum 

nesrin alpanBir Başkana yalancı 

diyebilen, kadını küçümseyen bir zihniyetle 

yol yürünrmeyeceğini anlamak için 4 saat 

konuşmaya gerek yoktu. Teşekkürler sayın 

Başkanım. Herkesin bir duruşu olmalı sizin 

gibi. 

Milk BreadYıldız Hanım gayet kendinden 

emin konuştu. İkna ediciydi . Ümit Bey de iyi 

konuştu. İkisini tebrik ederim özellikle. 

Lüseyna Özdenbeslan bey kurdugu son 

cümle ile cinsiyetci zihniyetini ortaya 

koymustur özür dilemeden yayın 

kapatılmamalıdır 

yasemin oralBeslan’ın cinsiyetçi 

söylemlerini kınıyorum. Yinal’ın 

söylediklerine de katılmamak mümkün değil. 

Adnan SoyuğurDÇB ile ilgili çok şey 

söylenebilir ama Doğru bireysel davranıştan 

uzak birinin doğru bir kurumsallık 

sergilemesi beklenemezmiş zaten.... 

yasemin oralBeslan’ın cinsiyetçi 

söylemlerini kınıyorum. Yinal’ın 

söylediklerine de katılmamak mümkün değil. 

Adnan SoyuğurDÇB ile ilgili çok şey 

söylenebilir ama Doğru bireysel davranıştan 

uzak birinin doğru bir kurumsallık 

sergilemesi beklenemezmiş zaten.... 

yayının defalarca sekteye uğraması! ( Kaffed 

Yayın ekibi kadınlardan oluşuyor.) Mutlu 

Akkaya, Cihat Ulus, Ümit Dinçer kardeşlerimle 

yüz yüze gelmedim ancak çalışmalarını yakından 

takib ettiğim arkadaşlar. Beslen beyin 

hadsizliğini kapatmak yerine söylediği sözleri 

Cihat beyin itiraz etmeden Türkçeye çevirmesi... 

Şayet Yıldız hanım programa dahil olmasaydı 

söylenen nahoş sözlere karşı nasıl bir tavır 

alacaklardı bilmiyorum. DÇB ye beni Başkan 

adayı gösterin diye yola çıkan Beslen beyin 

yaptığı konuşma açıkça bu halkı temsil etmeye 

ehil olmadığı anlaşılmış, böylece bir yanlış 

teşebbüs esnasında bertaraf edilmiştir. Burada 

Yıldız hanımın değerlendirmesi sunucu kararın 

ne kadar yerinde olduğunun anlaşılmış olması 

da ayrı bir konu. Kaffed Başkanlığına geldiği 

günden beri gecesini gündüzüne katarak çalışan, 

maddi manevi bütün gücünü ortaya koyan, çok 

değerli projelere imza atan anne, eş ve 

anneanneye bu seviyesiz sözler sarf edilirken 

bizim arkadaşlarımızın sessiz kalmaları çok acı. 

Kaldıki, yeterli oy alarak Başkan seçtiğimiz birini, 

kim olursa olsun korumak, hakkını korumak, 

savunmak sivil kitle örgütü olabilmenin şiarıdır. 

İçinde bulunduğumuz toplumda karşılaşmış 

olduğumuz kırıcı ve aşağılayıcı söylemlerden 

kaçınarak kendi öz değerlerimizi korumak temel 

ilkemiz olmalı, diye düşünüyorum. Her 

yönleriyle Adige Beyefendisi olanların yönetime 

gelmeleri dileklerimle... Çok kırgınım.çok 

üzgünüm. Melekhan Atalay. 

Daha az göster 

Dünya Çerkes Birliği Genel Kurulu ve KAFFED’in 
Tutumu 

2.496 görüntüleme 

27 Eyl 2021 tarihinde canlı yayın yapıldı 

 

Murat Elagöz 

1 hafta önce 

Beslen bey'ide siz tarafsız dinleseydiniz keşke. 

Gelişen olaylar öncesi yıldız hanımın davranışları 

neden dile getirilmez ve tek taraflı yaklaşılır 

olaya.. 

YANITLA 

Yanıtı görüntüle 

https://www.youtube.com/channel/UCQWbaDkh1Ily4YBuOSMG7Mg
https://www.youtube.com/channel/UC4Os3RlbmW1I1n6fa6SHCQA
https://www.youtube.com/channel/UC4Os3RlbmW1I1n6fa6SHCQA
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Muammer Canıdemir 

1 hafta önce 

Bu kadar tekrarlarla ve birbirini anlamayan 

konuşmalarla uzun cümle ve tercüme 

eksikliği ile devam eden tartışmanın 

gösterdiği şu: talimatla çalışan ve ölmüş bir 

örgüt için bu toplumun enerjisi heba ediliyor. 

 
atilla doyuran 
1 hafta önce 

Bir siz eksiktiniz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVPmko_vWrs&lc=UgzPSQZdsgATuqffY7l4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=PVPmko_vWrs&lc=Ugxb8BrlKD3cACU9spV4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCYHZf1V7nnkKomDswI9-qeA
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Ek 4: DÇB BaşkanI Hauti Sohrokov’la Yapılan Röportaj 

DÇB Başkan Hauti Sohrokov’la Yapılan Röportaj 27.09.2021  

Asiyat: 19 Eylül’de DÇB Kongresi yapıldı. Bu Kongrede, yakında tüm Rusya’da yapılacak olan nüfus 
sayımından bahsedildi mi? 

Hauti: Teşekkür ederim, Asiyat. Kuşağınızdan farklı olarak ben Anadilimi kabul edilebilir düzeyde 
bilirim. Çünkü biraz evvel bahsettiğimiz Kongrede, ben 45 dakika boyunca Anadilimde konuşma 
yaptım, rapor sundum. Kongrede öyle bir soru artık yoktu. Çünkü o soruyu detaylı bir şekilde 
Kongreden önce görüştük, DÇB’nin iki toplantısında. Bir Komisyon, konuyla alakalı çalışma yaptı. 
Bu Komisyon DÇB’nin isteği üzerine ek olarak nüfus sayımı ve onunla ilgili soruların püf noktalarını 
inceledi. Komisyon, rapor ve sonuçları hazırladı. Onları tabii ki de dinledik ve bunun üzerine bir 
karar aldık. Bunun için o sorunun sorulmasının artık bir gereksinimi kalmadı.  

Asiyat: Ben yine de o noktaya döneyim. Bu nüfus sayımında siz kendinizi kim olarak 
kaydettireceksiniz?  

Hauti: Ben kendimi Kabardey olarak kaydettireceğim, ama bana göre Adige- Çerkes diye ek 

bir satır olsaydı, ben kesinlikle kendimi o satıra da kaydettirirdim. “Kabardey, Adige-Çerkes” 
olarak.  

Asiyat: O halde soracağım soruların sayısı biraz daha artmış oluyor.  

Hauti: Buyurun.  

Asiyat: Şu olaya bakış açınız nedir? Günümüzde OKİN’de yani Rusya Genel Nüfus Bilgi 

Sıralamasında 3 dilimiz bulunmaktadır. Aslında bunların hepsi bizim Çerkezler için birer anadildir. 
Hatta şuraya yazdım bile. Kod no 005… milliyetler hakkındaki bölümde böyle geçiyor… Adigey dili. 
098 Kabardey- Çerkes dili. Önceden Bunlar Çerkez dili ve Kabardey dili olarak iki ayrı dil 
şeklindeydi. 006 Adige dili. Yani siz Kabardeyceyi Anadiliniz olarak yazacaksınız ve böylece 
Kabardey- Çerkez dili grubuna ayrılacaksınız. Bu doğru mu? 

Hauti: Ben hiçbir yere ayrılmayacağım. Kadardey olarak kalacağım. Ve tekrar söylüyorum…  

Asiyat: Dilden bahsediyorum. 

Hauti: Ben Adige Çerkesler’e aitim. Ve benim anadilim… Benim ana milletim Kabardey 
milletidir. Her bir vatandaş milliyetini temsil eden her bir birey kendini bu ankete göre Adige, 
Kabardey, Çerkes yahut Şapsığ olarak yazdırabilir. Kim buna engel olabilir?  Kimin başka bir adın 
takılmasını ısrar etme izni var? 21 yüzyılda yaşıyoruz değil mi? 

Asiyat: Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Böyle bir imkânın olmasından başka bir dernek 
başkanının da (Macit Harunoviç) haberi yoktu. 

Hauti: Asiyat… Bu saygıdeğer insanlar şu anda burada değiller. Bu konudan haberdar 
olmamalarına İnanmıyorum. Bu bir. İkinci olarak, belki de size söylemek istememişler. Veya soruyu 
öyle bir soruyorsunuz ki… Bunda ne var sanki? 

Macit Harunoviç: Söylediğiniz şey, yani nüfus sayımı sırasında “Adige Çerkes” diye yazıp sonra alt 

ettik grup olarak “Adige Çerkes”, Kabardey veya “Adige- Çerkes”, Şapsığ diye yazmak çok ilginç bir 
fikirdir. 
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Asiyat: Evet, evet. Siz niye İnsanlara böyle bir seçenek sunmak istemiyorsunuz? Alternatif olarak.  

Macit Harunoviç: Şimdi herhangi bir şey teklif etmek için artık geçtir. 

Asiyat: Neden? 

Macit Harunoviç: Çünkü Bütün kararlar alındı. Nüfus sayımının başlamasına 1 ay kaldı. Alternatif 
seçerek olarak… Bu konu konuşulup tartışılmalı. Tek başıma verdiğim bir kararla bütün halkımıza 
böyle bir şey teklif edemem. Çünkü size gösterdiğim gibi bu Kamu Parlamentosunun kararıdır. 
Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulunu kararıdır. Fakat fikir olarak var olmasını hak eden bir 
fikirdir. İlginç bir fikirdir. Evet o zaman belki de… Fakat Rosstat (Rusya Federal Devlet İstatistik 
Kurumu) bunu kabul eder mi? 

Asiyat: Rosstat bunu neden kabul etmesin ki? Kendileri bize böyle bir imkân sundu… Siz böyle bir 
imkanımızın olduğunu biliyor muydunuz? 

Macit Harunoviç: Bilmiyorum. Sorduğumuzda bize böyle bir açıklama yapılmamıştı. İstediğimiz 

şey zaten ek bir gruplandırma kategorisinin oluşturulmasıydı. “Adige- Çerkes” adı altında diğer 
grupları birleştirmekti. Böyle bir fikir de bu durumun çözüm alternatifi olarak düşünülebilir. 

Asiyat: Tüm bölgelerdeki kamu kuruluşlarımızın çoğunun veya tamamının böyle bir imkanımızın 
olmasından haberleri yoktu. Sizce Öyle değil mi? Aslında geçen yıl bu konu çok daha az konuşup 
tartışılabilirdi. Eğer İnsanlar kendilerini birkaç kelime ile yazdırabileceklerini biliyor olsaydı, sadece 
Milliyet bölümünde değil dil bölümünde de. Yani bu imkân bize öylesine tanınmamıştır, değil mi? 
Üstelik bu imkân bize 2010 yılında da 2002 yılında da tanınmıştır.  

Macit Harunoviç: Fakat sadece bu kurumla yani Rosstat’la iletişimde olduğum bütün bu yıllar 
boyunca, bizim ortak toplantılarımız oldu temsilcileri ile birebir görüşmelerimiz de oldu. Böyle bir 
seçenekten ne onların tarafından ne de bizim taraftan bahsedildi. Herhalde bilemiyorum hiç kimse 
böyle bir seçeneği uygun görmemiştir. Benim bakışım şöyledir. Evet böyle bir şey yapılabilirdi ama 
böyle bir tartışmanın katılımcıların %100’ünün böyle bir girişimi destekleyeceklerini sanmıyorum. 

Hauti: Başka bilgilerin ne gereği var ki? Eğer ben kendimi Kabardey olarak tanımlamak istiyorsam 
veya başkaları kendini Adigey olarak tanımlamak istiyorsa başka bilgiye ne gerek var? Onlar benim 
“Adige- Çerkes” olduğumun farkındalar fakat sizin isabet ettiğiniz yer… Bu nüfus sayımı olayında 
elde etmeye çalıştığınız şey nedir? Sizi buraya gönderen ve bu kadar derin bir şekilde halkımızı 
merak eden kişilerin hedeflediği şey nedir? Biz İshak Meşbaşe'nin söylediği şeyleri dikkatlice 
dinleriz. Adigeler (Çerkezler) hakkında 21 kitap yazmıştır. Bunların 6 tanesi Kafkas Savaşı ile 
ilgilidir. O milletine karşı içtenlikle vatanseverlik duygusunu besleyen bir kişidir ve bana göre 
Çerkeslik te hiç kimse Onun önüne geçemez veya ondan daha fazla Çerkes olamaz O iyi bir 
temsilcimizdir. Kendisi 92 yaşında, aklı başında olan biridir ve defalarca söylemiştir. Biz ismimizle 
alakalı çeşitli ihlal girişimlerinden kendimizi korumalıyız. Biz kim isek bu kalmalıyız ve bizi yanlış 
yola saptırmaya çalışan farklı şahısları dinlememeliyiz. 

Asiyat: “Çerkes- Adige”, Şapsığ yazmamızı engelleyen bir şey var mı veya “Çerkes- Şapsığ” veya 
“Adige- Şapsığ”? 

Hauti: Buyurun yazın. Bunun kimseye zararı yok. İstiyorsanız öyle yazın. Bu sizin hakkınızdır. 
İsterseniz kendinizi… Siz Şapsığları zorla başka bir şey olarak mı kaydettirmek istiyorsunuz? 

Asiyat: Aynı şeyi size de sorabilirim. “Çerkes- Adige”, Kabardey yazmanızın bir engeli var mı? 

Hauti: Ben, bana emir vermenize izin vermem. Kocanıza emir verin. Bana emir vermeyin. Onu 
isterseniz bizzat başka bir şey olarak kaydettirin. Çünkü o sizin kocanızdır. Lakin diğer Şapsığlara ve 
bana dokunmayın. Kocanızı kaydettirin buna izin verirse. 
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Asiyat: Bir dakikalığına hangi millete ait olduğumu unutursak, Ben Rusya Federasyonu'nun 

vatandaşıyım, bazı kanunları yanlış anlıyor olabilirim. 

Hauti: Rusya'yı yıkmaya çalışıyorsunuz. Bu nedir konuşmamı bitirmeme müsaade eder misiniz? Siz 
Rusya içindeki huzuru bozmak istiyorsunuz. Rusya vatandaşıyım. Size böyle bir şeyi Tunus'ta mı 
öğrettiler? Bu zararlı bir seyahat olmuş Eşinize anlatmak lazım.  

Asiyat: Tayland'ı da söyleyin, Fransa'yı da. 

Hauti: Rica etmem gerekir ki… Bunları Fransa'da öğrettiler öyle mi?  

Asiyat: veya Tayland’da.  

Hauti: Tayland da mı? Tayland daha ilginçtir. Orası daha ilgi çekicidir. Öyle derler. Ben gitmedim 
tabii ama… 

Asiyat: Bakın… Şöyle oluyor. Orada yaşayan kardeşlerimizi kapsamayan ayrıcalık ve özel haklar 
için… 

Hauti: Bunu Rusya'ya söyle. Olay siyasete döndü artık… Yapamayacağınız şey için Rusya'yı 
yargılıyorsunuz.  

Asiyat: Aksine! Aksine, Rusya Devleti'ni kandırmak gibi olmuyor mu bu?  

Hauti: Diyorsunuz ki… Hayır nasıl “kandırmak”? Diyorsunuz ki şimdi… Şu anda bahsettiğimiz 
şeyleri yazın beraber gönderelim… Gönderelim ve orada söyledikleriniz iddialara göre sonuç 
çıkarsınlar. 

Asiyat: Şapsığlar yerli halktır, fakat bir azınlık değildir. Çünkü bu “Adige Çerkezlere” veya “Çerkez 
Adigelere”, istediğiniz gibi adlandırın, giren bir alteknik gruptur. Biz bir milletin parçalarıyız. Onlar 
bir azınlık veya küçük millet değildir. Onlar tek başlarına ayrı bir millet değildir. RAN’ın (Rusya 
Bilimler Akademisi) raporu işte burada. Bundan dolayı bu olayı yalan olarak görüyorum. 

Hauti: Siz onları bu statüden çıkarmak mı istiyorsunuz? Şapsığların oraya gidip onlara yetkileri 
dışına çıktıklarını anlatın. Onların nüfusu az olan bir millet olmadıklarını, gerektiğinde fazla 
kaldıklarını anlatın. 

Asiyat: Hayır ben buna seviniyorum. Hatta Umarım bu alt etnik grubu, kendi örneğim ile 
çoğaltırım bile. Ama bu doğru değildir. 

Hauti: Şapsığlara böyle davranırsanız bilemiyorum. Eğer eşinizle buluşursam Ona değişik sorular 
sorarım. Size hangi konuda üzdü ki onu böyle sevmiyorsunuz. 

Asiyat: Ben onları çok seviyorum fakat bana göre belli bazı bireyler, 95 yılından başlayıp bunun 
ayrı bir Milliyet olarak sınıflandırılmasını sağlamışlar. Ayrı bir başlık altında. Hatta dilleri bile 
(Şapsığoca) ayrı bir başlık altındaydı. Sonra onu kaldırmışlar. Şimdi kalmamış artık. Ama Şapsığ dili 
ne demek? Bu nasıl bir dildir? Çerkesce değil mi? 

Hauti: Asiyat... 

Asiyat: Değil mi? 

Hauti: Konumuz biraz farklıydı. Siz niye bunu inat edip karıştırıyorsunuz? Bunun size katkısı nedir? 
Bize niye zarar vermek istiyorsunuz? 

Asiyat: Birincisi…  
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Hauti: Arkanızda duran kişilere sormak istiyorum. Bu soruları hazırlayanlara… Bu sözler size ait 
değildir! Ben anlamıyor muyum bu kızın bunları yazmak için öyle bir beyninin, affedersiniz, 
olmadığını. Tarih bilgisi ile adet ve geleneklerimizin bilgisine bakarak bunu görüyorum. Ben 70 
yaşındayım, sizden en az iki kat daha büyüğüm ve cevap verilmesi bile ayıp olan o kadar soru 
soruyorsunuz ki… Bununla niye uğraşıyorsunuz? O milletleri niye kışkırtıyorsunuz? Bjeduğlara, 
Şapsığlara hakaret ediyorsunuz.  

Asiyat: Onlar bir millet değildir.  

Hauti: Sizi yönlendiren kişi kimdir? Merak ediyorum. 

Asiyat: Bu benim görüşümdür.  

Hauti: Bu görüşünüzün nereden geldiğini merak ediyorum. Ben, örneğin, verilerinize sormak 
isterim. Eşinize sormak isterim. 


