
KAFFED 2019-2021
FAALİYET RAPORU

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Şenyuva Mah. Meriç Sok. No: 44

Beştepe Ankara



2

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

FAALİYET RAPORU

2019-2021

HAZIRLAYANLAR

Serpil Yılmaz DİZDARLAR

Sedat DUMRUL

Dilru Genel EMLİK

İLETİŞİM:

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Şenyuva Mah. Meriç. Sok. No: 44 Beştepe Ankara

Tel: 0312 222 85 89 Faks: 0312 212 52 40

info@kaffed.org

www.kaffed.org

Kafkas Dernekleri 
Federasoynu (KAFFED) @KAFFED KAFFED

 #21Mayıs1864



3

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ         4

KAFFED HAKKINDA       7

ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE İLKELERİMİZ     10

GİRİŞ         15

KURUMSAL FAALİYETLER      19

ANAVATANLA İLİŞKİLER       70

ANADİLİ-EĞİTİM        97

SAVUNUCULUK VE LOBİ FAALİYETLERİ     111

BASIN VE KAMUOYU AÇIKLAMALARI     120

ZİYARETLER-ETKİNLİKLER      133

KAYBETTİKERİMİZ       145

EKLER:         149

1. STRATEJİK PLAN       150

2. KAFFED YOUTUBE YAYINLARI AKIŞ LİSTESİ    167

3. GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ     175

4. KADIN ÇALIŞTAYI RAPORU      184

5. ÜYE DERNEKLERİMİZ      229



SUNUŞ



5

SUNUŞ
Federasyonumuz, toplum hizmetinde geçen bir dönemi daha 
tamamlayarak genel kurul sürecine girmiş bulunmaktadır. De-
mokratik bir yarış sonucu 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan 
genel kurulda delegelerimizin takdiri ile sorumluluk üstlenen 
Yönetim Kurulumuz, pandemi etkisi ile büyük bir belirsizliğe 
savrulan küresel ortamda özverili bir şekilde yapmış olduğu 
çalışmaları bu faaliyet raporu ile genel kurul delegelerimize, 
derneklerimizin yönetici ve üyelerine, toplumumuza ve genel 
kamuoyuna sunmaktadır.

Genel Kurul sonrası görev dağılımını yaparak çalışma alanlarında komisyonlarını oluştu-
ran Yönetim Kurulumuz, katılımcı şekilde Federasyonumuzun ilk stratejik planını hazırla-
mak üzere bölge toplantıları düzenlemiştir. Gelen görüş ve öneriler ışığında hazırlanan 
Stratejik Plan, daha sonra ortaya çıkan pandemi şartlarına uygun şekilde gözden geçirile-
rek uygulamaya geçirilmiştir. Gelecek dönemlerde de katılımcı süreçlerle stratejik planlar 
hazırlanmasının ve etkili şekilde uygulanmasının kurumu güçlendireceğine inanıyoruz.

Pandemi şartları çerçevesinde başta Federasyon organlarının toplantıları olmak üzere 
birçok çalışmayı online ortama taşımak durumunda kaldık. Online toplantıların yüz yüze 
toplantıların insani sıcaklığını taşımadığı bir gerçek; ancak diğer yandan daha sık ve uzun 
süreli toplantılar yaparak toplumsal ve kurumsal gündemleri detaylı şekilde tartışarak ka-
rarlar alma imkânı sağladığını da görmüş olduk. Gelecekte de pandemi şartları ortadan 
kalksa dahi bazı toplantıların çevrimiçi ortamda yapılmaya devam edilmesinin yararlı ola-
cağını düşünüyoruz. 

Yine tüm derneklerimizin pandemi önlemleri çerçevesinde kapandığı, kurumlarımızla toplu-
mumuzun buluşma zeminin büyük ölçüde daraldığı bir ortamda gerekli programlar da temin 
edilerek Federasyonumuz YouTube sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan 
canlı ve banttan yayınlar önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. Anavatandan ve Türkiye’den ana-
dili hocalarımızın katkıları ile düzenlediğimiz anadili dersleri de büyük ilgi görmüştür.

Yine çevrimiçi imkanları kullanarak anavatan ve diğer ülkelerdeki diasporalarımız ile te-
maslarımızı önceki dönemlere kıyasla önemli ölçüde artırdık. Pandemi şartlarının elverdi-
ği ölçüde de heyetlerimiz anavatana giderek temaslarda bulunmuştur. Bu süreçte anava-
tan ile temaslarımızda, Federasyonumuzun temel demokratik talepleri arasında yer alan 
çifte vatandaşlık ile ilgili girişimlerimiz ön plana çıkmıştır. 

Anavatana yerleşmek isteyenlere her aşamada destek verdik. Anavatandaki kurumlarla 
bu konuda yakın bir işbirliği yürüttük. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı konu-
sunda Suriye’den gelen soydaşlarımıza da destek verdik.

Ortaokul seçmeli dersleri konusunda zamanla yaşanan ivme kaybını tersine çevirip ülke 
genelinde bir heyecan uyandırarak seçmeli ders sınıf sayısının tekrar artırılmasını sağla-
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dık. İlk kez Türk Dil Kurumu tarafından Çerkesce ve Abazaca sözlük basılması için sü-
reçleri başlattık. Hazırlanmasını koordine ettiğimiz sözlükler Türk Dil Kurumuna teslim 
edilmiştir; inceleme süreçleri devam etmektedir.

Stratejik Planımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan kadın ve gençlik katılımının güç-
lendirilmesine bu dönem özel önem verdik. Yüze yakın katılımcı ile bir Kadın Katılımı 
Çalıştayı düzenledik. Çalıştayda farklı başlıklarda önemli görüş ve öneriler dile getirildi. 
Kadın Katılımı Çalıştayı Raporunun gelecekte bu alanda yapılacak birçok çalışmanın te-
melini oluşturabileceğine inanıyoruz. 

Gençlik katılımı konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Dönemin başında An-
kara’da düzenlenen 2. Gençlik Çalıştayı’nda ilk çalıştayda planlanarak uygulanan “Ku-
rumlarımız ve Toplumumuz Akademik Araştırma Yarışması”na katılan gruplar araştırma 
çalışmalarının bulgularını ve bu bulgular çerçevesinde geliştirdikleri önerileri katılımcılarla 
tartıştılar. Online olarak yürütülen Meşe Altı Toplantılarını ve Nart Akademi Seminerlerini 
pandemi şartlarının kısmen rahatlamasından yararlanarak Edremit’te düzenlediğimiz 3. 
Gençlik Çalıştayı ile taçlandırdık. KAFFED 3. Gençlik Çalıştayı Raporunun da gençlik ala-
nında gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutabileceğine inanıyoruz. Yine uzun zamandır 
Federasyonumuzun gündeminde olan Gençlik Meclisi Yönetmeliği’ni, bölge toplantıları ile 
gençlerimizin görüş, öneri ve katkılarını aldıktan sonra yayınladık. Gençlere yönelik kari-
yer eğitimleri verildi. Mentör-Menti Programı ile farklı alanlarda uzmanlarla bu alanlarda 
kendilerini geliştirmek isteyen gençler bir sistem dahilinde birlikte çalışmaya başladılar.

Bu dönem Başkanlar Kurulumuzdan ve üye derneklerimizden pandemi şartlarına rağmen 
önemli ölçüde katkı ve destek aldık. Her zaman dile getirdiğimiz gibi yerelde güçlü olma-
dan merkezde güçlü olmamız mümkün değil. Federasyon yönetimi olarak da üye der-
neklerimiz ile sürekli iletişim içerisinde olduk. Her vesile ile ve her fırsatta derneklerimizi 
ziyaret etmeye gayret ettik. Katkıları nedeni ile Derneklerimizin birlikte çalıştığımız mevcut 
ve öneki Başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Pandeminin ekonomiye etkisi yadsınamaz. Bu durum Federasyonumuzu da bir ölçüde 
etkiledi. Gerek aidat ödemelerinde gerek bağışlarda bir ölçüde düşüşler yaşandı. Biz de 
mevcut zorlu şartlar karşısında anlayışlı bir yaklaşım içerisinde olmayı tercih ettik. Dönem 
boyunca gerek düzenli bağışları ile gerek sıkıştığımız noktalarda hızır gibi yetişen katkıları 
ile yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Onların katkıları olmasa bu Faaliyet 
Raporundaki birçok iş ya yapılamayacak ya da bu kadar iyi yapılamayacaktı.

Dönem boyunca her türlü zorluğu birlikte göğüsleyerek bu Faaliyet Raporundaki çalış-
maları elbirliği ile hayata geçirdiğimiz Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma, bize topluma 
hizmet gibi onurlu bir imkanı sağlayan Genel Kurulumuza ve kurumuna sahip çıkan kimlik 
ve kültürüne duyarlı toplumumuza içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yıldız Şekerci 

Genel Başkan
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KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU (KAFFED) HAKKINDA

Toplumumuzun sürgün sonrası diasporada kimliğini ve kültürünü koruma konusunda ör-
gütlü mücadelesi uzun bir geçmişe sahiptir. Süreç içerisinde öncü aydınlarımız ve halkı-
mızın değerli mensupları örgütlülüğümüzü kurmak, yaşatmak ve geliştirmek için nesilden 
nesile aktarılan bir mücadele içerisinde olmuşlardır. Bu mücadelenin en önemli sonuçları 
arasında yer alan Kafkas Dernekleri Federasyonu 3 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye’de Kafkas Derneklerini merkezi bir örgütte toplama çalışmalarına 1975 yılında 
Ankara’da yapılan bir toplantıyla başlanıldı. Takiben İstanbul, Kayseri, Antalya ve tekrar 
Ankara toplantılarıyla devam edildi. Çerkeslerin çok dağınık olması nedeniyle demografik 
durumun tespiti, ulusal bilinç düzeyinin belirlenmesi, siyasi haklar ve Dönüş olayı o tarih-
lerdeki toplantıların asıl konularıydı.

5 Kasım 1977 tarihinde yapılan toplantıda, o tarihteki Dernekler Yasası’nın Federasyon 
olarak örgütlenmeye elverişli olması nedeniyle önemli bir adım atılma aşamasına gelin-
mişti. Ne var ki toplantı sonrası otobüs durağında beklenirken bilinmeyen kişilerce Çerkes 
gençlerinin taranması sonucunda Tsey Mahmut ÖZDEN hayatını kaybetti ve böylece çok 
önemli bir çalışma yarıda kaldı. Ardından 12 Eylül dönemi yaşandı. 1980’li yılların ikinci 
yarısından itibaren dernekler yeniden açıldılar ve 1977’de yarıda kalan toplantılara 90’lı 
yılların hemen başında yeniden başlandı.

Türkiye’nin değişik kentlerinde kurulu dernekleri bir çatı altında birleştirme çalışmalarının 
yoğunlaştığı 1990’lı yıllarda “kamu yararı statüsü” olmayan derneklerin federasyon kurma-
sı imkânı olmadığından zorunlu olarak Merkez-Şube ilişkisi içinde 5 Nisan 1993 tarihinde 
Kafkas Derneği (Kaf-Der) kurulmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nda Federasyon kurmanın kolaylaştırılmasına ilişkin 8 Aralık 2001 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik sonrası Kaf-Der bünyesinde de Federas-
yon kurma çalışmalarına başlanmıştır. Katılımcı ve tabana yayılmış geniş bir istişare süre-
ci ve gerçekleştirilen hazırlıklar sonucunda Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 03 
Temmuz 2003 tarihinde Ankara Valiliği nezdinde tüzel kişilik kazanarak resmen kurulmuş 
oldu. Daha sonra 34 derneğin katılımı ile 21 Aralık 2003 tarihinde Ankara’da toplumumuz 
adına ses getiren mesajlarla dolu olağan kuruluş genel kurulunu yapmıştır. Federasyonun 
asli organları teşekkül ettirilmiş ve Genel Başkanlığa Muhittin Ünal seçilmiştir.

Dağınık yerleşimimiz, kentleşme ve küreselleşme karşısında toplumumuzun örgütlülü-
ğünün ve iç dayanışmasının güçlendirilmesi ihtiyacı kuruluş dönemine kıyasla daha da 
artmıştır. Kültürümüzün, dilimizin ve kimliğimizin fanusları olan köylerimiz büyük ölçüde 
boşalmış; kentlerde toplu olarak bulunduğumuz mahallelerde de kentsel dönüşümler ya-
şanmış birlikte yaşadığımız mahalleler dağılmıştır.
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Diasporik bir toplumun kurumu olmanın zorunlu bir sonucu olarak KAFFED, daima ana-
vatanı (Xeku) önceleyen bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Ancak anavatanla ilişkiler, ulus-
lararası siyasi konjonktürden, Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan iniş ve çıkışlardan, Tür-
kiye ile Rusya’da yaşanan demokratik daralmalardan etkilenmiştir. Tüm engellere, farklı 
yaklaşım ve yorumlara karşın, istikrarlı bir şekilde dönüş yaklaşımı her zaman öncelik 
alanı olarak korunmuş, anavatan ile eğitim, turizm, ekonomik ve sosyal işbirliği köprülerini 
geliştirme yönünde politikalar ve uygulamalar imkânlar ölçüsünde hayata geçirilmiştir.

Değişen dünya zorlukların yanı sıra fırsatlar da sunmaktadır. Anavatan ve diğer diaspo-
ralarımız ile ulaşım ve iletişim imkânları artmıştır. Örgütlülüğümüz çözüm bekleyen çeşitli 
sorunlarına karşın yarım asrı aşan onlarca kurumu ile güçlü şekilde toplumuna hizmet 
etmektedir. Kamusal alanlarda kimliğimiz ve kültürümüzle daha fazla yer alıyoruz. Sorun 
ve taleplerimizi giderek artan bir etkililik ile gündeme taşıyabiliyoruz. Örgütlülüğümüzün 
çoğulcu bir nitelik kazanması, toplumun farklılıklarını bünyesinde barış içerisinde bir arada 
barındırabilmesi, kadın ve genç katılımı konusunda son yıllarda artan bilinç düzeyimiz ayrı 
ayrı bizi güçlendiren unsurlardır.

Hayatın dinamizmi ve dünyada yaşanan gelişmeler karşısında, kurumlarımızın ve toplu-
mumuzun da özümüzü, kimliğimizi ve kültürümüzü koruyarak gerekli değişim ve dönü-
şümleri bünyesinde sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bugü-
ne kadar farklı tarihlerde düzenlenen ortak akıl toplantıları, KAFFED’e özgü bir gelenek 
olan her genel kurul öncesi tam gün serbest kürsü formatında istişare toplantıları ve konu 
odaklı çeşitli toplantılar ile ortaya konulan sorunlar ve çözüm önerilerinin tekrar gözden 
geçirilmesine, benzer danışma ve katılım süreçlerinin geliştirilerek uygulanmasına, bu sü-
reçlerden beslenen bir stratejik planlama anlayışına duyulan ihtiyaç çerçevesinde çalış-
maları tamamlanan KAFFED Stratejik Planı kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

KAFFED, toplumun yapıcı katkıları ile 20. yılına doğru bünyesini güçlendirecek önlemleri 
alarak güçlü adımlarla ilerlemek ve varlık mücadelesi sürecinde tüm diasporaya ve ana-
vatana ihtiyaç duyulan güçlü desteği sunmak tarihi sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Bu 
sorumluluğu yerine getirmek için toplumumuzla omuz omuza demokratik örgütlülüğümüzü 
geliştirerek çalışmaya gayret ettik. 

 Kafkas Dernekleri Federasyonu



ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE 
İLKELERİMİZ
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ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE İLKELERİMİZ

VİZYON

Kafkas Dernekler Federasyonu’nun vizyonu,

• Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, talep ve isteklerine duyarlı, ortak hedefler 
doğrultusunda bir araya gelmesini sağlayan, 

• Anavatan ile bütünleşmiş, dönüş hakkını hayata geçiren, anavatan ile her düzeyde 
sistemli ve sürekli ilişki içerisinde olan, 

• Atalarımızdan miras kalan ve çocuklarımızın emaneti olan dil, kültür ve kimliğin ko-
runması için hak savunuculuğunu önceliklendiren, 

• Yeni teknolojileri yetkin bir şekilde kullanan, gençlerin ve kadınların karar alma sü-
reçlerinde aktif olarak yer aldığı, kurumsallaşmasını tamamlamış, toplum tarafından 
sahiplenilmiş etkin bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. 

MİSYON

Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir dil ve 
kültür geliştiren, yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük devletlerin ve Çarlık 
Rusya’sının kolonyalist politikaları, stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma uğrayan 
ve 1860’lı yıllarda acımasız bir sürgün ile anayurtlarından koparılmak istenilen, her türlü 
olumsuz koşullara ve engellemelere karşın atalarından aldıkları dil ve kültürlerini yaşatan, 
dünyanın dört bir yanına dağıtılmış olsalar da her zaman anayurtları ve birbirleriyle iliş-
kilerine sürdüren Çerkesler, kültürlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesine katkı-
da bulunmak, Çerkes kültürünün Türkiye ve tüm dünyada tanınmasına çalışmak, Çerkes 
toplumu ile diğer toplumlar arasında dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, sorunlarına 
barışçı çözüm önerileri üretmek, Kafkasya ile diasporada yaşanan ülkeler arasındaki dost-
luk ve işbirliğinin geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde 
gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insan-
lığa çok yönlü hizmetler sunmak ortak paydasında bir araya gelerek Türkiye’de Kafkas 
Derneklerini ve bu derneklerin bir araya gelmesiyle Kafkas Dernekleri Federasyonu’nu 
(KAFFED) kurmuşlardır.
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KAFFED bu misyonu gerçekleştirebilmek için Çerkeslerin ve tüm insanlığın yüzyıllar boyu 
geliştirdiği ve yücelttiği aşağıda özetlenen temel ilkeleri kendisine rehber olarak benimse-
miştir:

TEMEL İLKELER - GENEL

KAFFED, hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kurulu-
şudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir.

KAFFED, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” anlayışında 
ifadesini bulan insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği ilkesini savunur. Başta “İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, “BM Siyasi ve Medeni 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi”, “BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi” olmak üzere uluslararası sözleşmelerde tanımlanan tüm insan haklarının ko-
runması, yaygınlaşması ve geliştirilmesini destekler.

TEMEL İLKELER - SOYKIRIM VE ASİMİLASYON

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

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

GENEL İLKELER - BARIŞ, DEMOKRASİ

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

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

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

KAFFED, laiklik ve demokrasiden yanadır. Demokrasiyi çoğunluk hegemonyası olarak 
değil, evrensel değerler ve karşılıklı saygı temelinde, çoğunluktan farklı olanların tüm hak-
larını güvence altına alan demokrasi anlayışını savunur.
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ÖZEL İLKELER - SÜRGÜN VE DÖNÜŞ

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

KAFFED, anayurdundan koparılan tüm halkların dönüş hakkını savunur.

KAFFED, diasporada yaşayan Çerkeslerin anayurtlarına dönüş hakkının kabul edilmesi 
ve dönüş önündeki yasal ve pratik sorunların aşılabilmesine yönelik somut girişimleri des-
tekler.

ÖZEL İLKELER - ANAYURT VE KÜLTÜR

KAFFED, Çerkes dilleri ve kültürlerinin Anayurt Kafkasya’da oluşup geliştiğini kabul eder. 
Bu kültür varlıklarının ve özelliklerinin özgün biçimleriyle korunup, kendi iç dinamikleri ile 
geliştirilebilmesi açısından yaşamsal önemde olan Kafkasya’daki Cumhuriyetlerin geliş-
mesi ve kalkınmasını destekler, diasporanın Kafkasya ile en yakın düzeyde ilişki kurması-
na özel önem verir ve özen gösterir.

KAFFED, Kafkasya’da yaşayan halkların iradelerine ve değerlerine saygılıdır. Kafkasya 
ve diasporadaki kuruluşların, iç işlerine karışmama ilkesi temelinde birlikteliğini destekler.

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

KAFFED, kültürel değerlerimizdeki değişimin çağdaş ve demokratik değerlerle uyum içe-
risinde olması için çaba gösterir.

TÜRKİYE

KAFFED Türkiye’de laik, demokratik, özgürlükçü cumhuriyeti, farklı kültürlerin yaşamaları 
için hak ve olanakların arttırılmasını ve etkin kullanımını savunur.

GENEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

KAFFED, tüm çalışmalarında evrensel değerlere ve insan haklarına, uluslararası anlaş-
malara, anayasaya ve yasalara bağlıdır.

KAFFED, taleplerinin gerçekleşmesini engelleyen, çalışmalarını kısıtlayan, mevcut dü-
zenlemelerin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için demokratik yollar içerisinde çalışır.

KAFFED, özyönetim, gönüllü katılım, üyelerin eşitliği ve tüm etkinliklerinde açıklık ilkeleri 
temelinde faaliyet gösterir.
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KAFFED, çalışmalarını bilimsel temeller esasında yapar. Çerkes tarih, kültür ve dillerinin 
araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik çalışmaları destekler.

KAFFED, Kafkasya ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davra-
nıştan kaçınır, ilişkileri geliştiren, ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler.

ÖRGÜTLENME - GÜÇ BİRLİĞİ

KAFFED, diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde kurumsallaşmaya önem verir, Kafkasya 
ve diasporadaki ilişkilerini kurumlar aracılığıyla yürütür.

KAFFED, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) örgütünün kurucu üyesidir ve DÇB ilkelerini benim-
ser.

KAFFED, tüm kültürel çalışmalarında anayurt-diaspora eşgüdümünü ön planda tutar.

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

KAFFED, kültür derneklerimiz dışında iş dünyası, basın-yayın, bilim, politika gibi özel 
amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarımız ile bir koordinasyon içinde çalış-
maya ve güç birliği oluşturmaya özen gösterir.

ÜYE DERNEKLERLE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

KAFFED’in yetkileri üye dernekler tarafından Federasyon tüzüğünde belirlenir. Federas-
yon tüzüğünde tanınmayan yetkiler üye derneklerin yükümlülüğündedir.

KAFFED, üye dernekler tarafından gerçekleştirilemeyecek ve/veya yerel/bölgesel düzeyi 
aşan etkinliklerde bulunur. KAFFED, tüm üye derneklerin temsilcisi olarak faaliyet göste-
rir.

KAFFED, kararlarını oluştururken ve faaliyetlerindeki öncelikleri belirlerken, çoğulcu ve 
katılımcı yapısıyla üye derneklerin görüşlerini alır. Üye derneklerin içinde veya üye der-
nekler arasındaki görüş farklılıklarını bir zenginlik olarak değerlendirir. Tüzükte belirtilen 
yöntemlere göre alınan kararların gerçekleştirilmesinden tüm üye dernekler yükümlüdür.

KAFFED, çalışmaların yaygın kadrolar tarafından, yetki ve sorumlulukların azami şekilde 
dağıtıldığı, merkezi planlama ve koordinasyona bağlı bir disiplin içerisinde yürütülmesin-
den yanadır.

 



GİRİŞ
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GİRİŞ

Federasyonumuzun IX. Genel Kurulu 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Tes-İş 
Sendikası Konferans Salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul öncesi 23 
Kasım 2019 Cumartesi günü bir KAFFED geleneği olan serbest kürsü formatında İstişare 
Toplantısı yapıldı.

24 Kasım 2019 Pazar günü KAFFED yönetimi için iki liste yarıştı. Genel Başkan adayla-
rından Yıldız Şekerci 190, Mutlu Akkaya 153 oy aldı. 

KAFFED IX. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu: 

GENEL BAŞKAN: Yıldız Şekerci 

YÖNETİM KURULU (Asil): Adnan Arslan, Ali Can, Bahattin Çalışkan, Ersin Özen, Ferit 
Domaniç, Filiz Çelik, Filiz Kaplan, Hakan Karuk, Özcan Atıcıer, Salih Cantürk, Samit Tok-
mak, Serpil Yılmaz Dizdarlar, Turan Akın, Ünal Uluçay

YÖNETİM KURULU (Yedek): Adil Emre Cankul, Dilru Genel, İbrahim Altan Sandıkçı, İr-
fan Kalkan, İrme Özlem Koçieva, Mustafa Aziz Özbek, Nart Yenem Atalay, Nesrin Alpan, 
Oya Hansu, Saniye Boran, Sedat Dumrul, Sevinç Baykan Özden, Seyyit Bolat, Şahin 
Sayılgan

ONUR KURULU (Asil): Aslan Arı, Muhittin Ünal, Cihan Candemir, Vacit Kadıoğlu, Yaşar 
Aslankaya

ONUR KURULU (Yedek): Necla Dinçer, Sabiha Tokmak, Hikmet Kandemir

DENETLEME KURULU (Asil): Atilla Doğan, Atilla Mutlu Alkış, Hakan Alpaslan, Janberd 
Dinçer, Zeki Kartal
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DENETLEME KURULU (Yedek) : Nurhan Özcan, Ergün İlçin, Canseri Özen

DÇB DELEGASYONU: Adnan Arslan, Adnan Özdemir, Bilge Eken, Cengiz Atalar, Cen-
giz Gül, Cihan Candemir, Demir Kızılkaya, Ergün Yıldız, Erhan Savkaf, Ferit Domaniç, 
Fethi Kanşat, Filiz Çelik, Lisan Alkış, Nesrin Alpan, Orhan Sarı, Raif Balkaroğlu, Samit 
Tokmak, Servet Apiş, Sevinç Baykan Özden, Turhan Yılmaz, Vacit Kadıoğlu, Yaşar As-
lankaya, Yunus Sevimli, Yusuf Taymaz

Federasyon yönetimimiz seçimlerin ardından hızla çalış-
maya başladı. 2020 Yılını Kurumsallaşmayı Geliştirme 
Yılı ilan eden yönetimimiz, buna uygun bir dönem için 
Stratejik Plan hazırlığına girişti. Prof. Dr. Erol Taymaz ve 
ekibi ile Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi’nden destek alı-
narak bir stratejik plan için kollar sıvandı. 2020-2021 Stra-
tejik Plan çalışmamız üye derneklerin aktif katılımıyla ger-
çekleştirildi. Tüm bölgelerimizde dernek yöneticilerimiz, 
derneklerimizin federasyon delegeleri ve üyeleri ile yüz 
yüze gerçekleştirilen görüş alma toplantılarında derlenen 
veriler ışığında hazırlık komisyonu tarafından hazırlanan 
taslak Başkanlar Kurulumuz ve Yönetim Kurulumuz tara-
fından incelenerek kabul edildi. Stratejik planın değerlen-

dirilmesi ve yeni dönem çalışmalarının tartışılması için Mart ayında planlanan, mekânı ve 
programı kararlaştırılmış olan Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu 2 günlük ortak toplan-
tısı resmi pandemi önlemlerinin ilan edilmesi sonucu iptal edilerek çevrimiçi toplantılar ile 
bu ihtiyacın karşılanması yoluna gidildi.

Halen etkileri süren Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışmaların büyük bir bölümü internet 
ortamına taşındı. İletişim komisyonumuz, KAFFED YouTube kanalını aktive ederek, özel 
günlerde ve özel konularda canlı yayınlar, bant yayınlar yaptı. Belgesel tadında dosyalar 
hazırlandı. 

Gençlik çalışmaları kapsamında Nart Akademi, Meşe Altı toplantıları çevrimiçi ortamda 
gerçekleştirildi. Gençlik Meclisi Kurulması çalışmalarını yürüten komisyonumuz, gençler-
le toplantılar yaparak ve Yönetim Kurulu dışındaki gençlerden de destek alarak Gençlik 
Meclisi Yönetmeliği’ni hazırladılar. Girişim ve İstihdam Komisyonu’nun çalışmaları yine 
çevirim içi ortamda binlerce kişi tarafından takip edildi. 

Bu dönemde planlanan Kadın Çalıştayının yüz yüze yapılamayacağı anlaşıldığından yine 
çevrimiçi ortamda 2 gün olarak organize edildi ve yine binlerce kişi tarafından takip edilen 
oturumlar düzenlendi. Bütün toplumsal çalışmalarımızda olduğu gibi bu alanda da ka-
dınlarımızı, erkeklerimizi, büyüklerimizi ve gençlerimizi kendi demokratik çözüm önerileri 
ve bakış açıları ile yanımızda görmekten memnuniyet duyduk. Demokratik tartışma ve iş 
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birliği zemininde kendi fikirlerimizi ifade ederken farklı fikirleri de dinleyerek ortak çözüm 
önerileri geliştirebileceğimize; bu önerileri Federasyonumuz ve üye derneklerimiz bünye-
sinde elbirliği ile hayata geçirebileceğimize güvenimiz pekişti. 

Federasyonumuz pandemiden önce Ankara’da, pandemi kısıtlamaları biraz gevşetildiğin-
de de Balıkesir Edremit’te yüz yüze iki Gençlik Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştaylara genç-
lerin ilgisi memnuniyet vericiydi. Çalıştayların programını kendileri tespit eden gençler, 
bitişinde de kendileri raporlarını yazdılar.

Tüzük Değişikliği için yapılan çalışmalar ise ne yazık ki pandemi koşullarında tamamla-
namadı. Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bir Olağanüstü Tüzük Çalıştayı toplanamadı-
ğından, yapılan çalışmalar yeni seçilecek yönetim kuruluna devredilmek üzere arşivlendi. 

Bu dönemde Federasyon olarak Dünya Çerkes Birliği ile Başkanlar Kurulu tavsiyesi ve 
Yönetim Kurulu kararı ile yeniden ilişkilendik. Adıgey’de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı 
ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde toplanan seçimli Olağan Genel Kurul’a katıldık.

Pandemi nedeniyle derneklerin kapanması üzerine anadili eğitiminin sekteye uğramaması 
için federasyon olarak devreye girdik. Dünya Çerkes Birliği ile birlikte çevrimiçi anadili 
ve Rusça kursları açtık. Dünya Çerkes Birliği ile yürütülen programlardan ilkinde Tapish 
Murat Çerkesçe, Şhogen Aminat ise Rusça dersleri verdiler. İkinci aşamada ise Adıgey 
Devlet Üniversitesi ile işbirliği yapılarak yine çevrimiçi ortamda Rusça kursu açıldı. Üç 
grup halinde verilmekte olan kurslar Kasım 2021 sonunda tamamlanacak. 

Birlikteysek Güçlüyüz diyerek yaptığımız çağrıya yanıt veren Ceyhan Kuzey Kafkas Kültür 
Eğitim Derneği, Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve Bodrum Çerkes Kültür Derneği bu 
dönem KAFFED’e üye oldular. 

2019-2021 yönetimi olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya, ortak hedefler doğ-
rultusunda çalışmaya, Anavatan ile bütünleşerek, dönüş hakkını hayata geçirmeye gay-
ret ettik. Anavatan ile her düzeyde sistemli ve sürekli ilişki içerisinde olduk, anadilimizin, 
kültürümüzün ve kimliğimizin korunması hep önceliğimiz oldu. Gençleri ve kadınları karar 
alma süreçlerine aktif katarak çalışmaya gayret ettik. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan 
halkımıza teşekkürlerimizi sunarız. 



KURUMSAL FAALİYETLER
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KURUMSAL FAALİYETLER

Federasyonumuzun 24 Kasım 2019’da yapılan 9. Olağan Genel Kurulu’nun ardından ilk 
Yönetim Kurulu 8 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da toplanarak görev dağılımı yaptı. 

Bu kapsamda Adnan Arslan ve Ünal Uluçay Genel Başkan Yardımcılıklarına, Serpil Yıl-
maz Dizdarlar Genel Sekreterliğe, Hakan Karuk Mali Sekreterliğe, Filiz Kaplan Teşkilat-
lanma ve Eğitim Sekreterliğine, Ferit Domaniç Sosyal işler ve Bölgesel Etkinlikler Sekre-
terliğine getirildi. 

Toplantıda, çalışma komisyonları ve grupları da kuruldu. Katılımcı bir yönetim anlayışı için 
bu komisyonlarda alanında uzman, bilgi, birikim ve tecrübe sahibi kişilerden de destek 
alınmasına karar verildi. 

Kurulan komisyon ve çalışma gruplarında görev alan Yönetim Kurulu üyeleri: 

1. GENÇLİK KATILIMININ ARTIRILMASI KOMİSYONU: Dilru Genel, İbrahim Altan 
Sandıkçı, Adil Emre Cankul, Nart Yenem Atalay, Ersin Özen, Oya Hansu, Turan 
Akın, Sevinç Baykan Özden

2. KADIN KATILIMININ ARTIRILMASI KOMİSYONU: Sevinç Özden, Hakan Karuk, 
Oya Hansu, Saniye Boran, Filiz Kaplan, Nesrin Alpan

3. SİYASİ İLİŞKİLER KOMİSYONU: Ünal Uluçay, Hakan Karuk, İbrahim Altan San-
dıkçı, Samit Tokmak, Seyyit Bolat, Salih Cantürk, Adil Emre Cankul, Sevinç Özden

4. HUKUK, İNSAN HAKLARI VE SİVİL TOPLUM İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU: Adil 
Emre, Mustafa Aziz Özbek, Serpil Yılmaz Dizdarlar, Ünal Uluçay, Saniye Boran

5. KÜLTÜR, SANAT EDEBİYAT KOMİSYONU: Ferit Domaniç, Saniye Boran, Şahin 
Sayılgan, Özcan Atıcıer, Oya Hansu, İrme Özlem Kochieva

6. TANITIM, İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA KOMİSYONU: Saniye Boran, Filiz Kap-
lan, Serpil Dizdarlar, Dilru Genel, İbrahim Altan Sandıkçı

7. TÜZÜK KOMİSYONU: Hakan Karuk, Mustafa Aziz Özbek, Adil Emre Cankul 

8. MALİ KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU: Hakan Karuk, Sedat Dumrul, Ünal 
Uluçay, Turan Akın, Adil Emre Cankul

9. 21 MAYIS ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU: Sa-
mit Tokmak, Mustafa Aziz Özbek, Dilru Genel, Nart Yenem Atalay, Salih Cantürk, Ali 
Can, Ersin Özen, Ünal Uluçay, İbrahim Altan Sandıkçı

10. DEMOGRAFİ ÇALIŞMALARI KOMİSYONU: Nesrin Alpan, Mustafa Aziz Özbek, 
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Turan Akın, Ferit Domaniç, Ali Can

11. YAYIN KOMİSYONU: Sedat Dumrul, Özcan Atıcıer, Saniye Boran, Şahin Sayılgan

12. ÇERKES NUMUNE MEKTEBİ KOMİSYONU:

• Nart Akademi: Filiz Çelik, Sedat Dumrul, Sevinç Özden, Turan Akın, Şahin 
Sayılgan

• Diyane Anadilde Online Kültür ve Edebiyat Dergisi: Filiz Kaplan, Şahin Sa-
yılgan

• Anadili Çalışma Grubu: Nesrin Alpan, Filiz Kaplan, Ferit Domaniç, Saniye Bo-
ran

• Çerkes El Sanatları Çalışma Grubu: Ersin Özen, Ferit Domaniç, Nesrin Alpan, 
Özcan Atıcıer

• Çerkes Meselesine ilişkin Yüksek Lisans ve Doktora Yapanlara Burs Ça-
lışma grubu: Turan Akın, Özcan Atıcıer, Sedat Dumrul, İrfan Kalkan

• Nart Spor Çalışma Grubu: Turan Akın, Oya Hansu, Ali Can, Nart Yenem Ata-
lay

• Girişimcilik ve İstihdam Çalışma Grubu: Bahattin Çalışkan, Turan Akın, Sey-
yit Bolat, İrfan Kalkan

13. DÖNÜŞ VE ANAVATANLA İLİŞKİLER KOMİSYONU: ADNAN ARSLAN

• ADIGEY-KIYIBOYU ŞAPSIĞ ÇALIŞMA GRUBU: Turan Akın, Seyyit Bolat, 
Hakan Karuk, Nart Yenem Atalay, Ersin Özen

• KABARDEY-BALKAR/ KARAÇAY-ÇERKES ÇALIŞMA GRUBU: Samit Tok-
mak, İrfan Kalkan, Nesrin Alpan, Ferit Domaniç

• ABHAZYA ÇALIŞMA GRUBU: Ali Can, Mustafa Aziz Özbek, Sedat Dumrul, 
Saniye Boran

• KUZEY VE GÜNEY OSETYA ÇALIŞMA GRUBU: İrme Özlem Kochieva, Serpil 
Yılmaz Dizdarlar, Ferit Domaniç

• VAYNAX ÇALIŞMA GRUBU: Şahin Sayılgan, İbrahim Altan Sandıkçı

Ayrıca, katılımcı yöntemlerle 2 yıllık bir Kurumsal Stratejik Planın Sivil Toplumu Geliştir-
me Merkezi ile işbirliği yapılarak hazırlanması kararlaştırıldı.
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Aylık Yönetim Kurulu toplantılarının, her ayın ilk Pazartesi günü gerçekleştirilmesi be-
nimsendi. Pandemi döneminde bu toplantıların çevrimiçi ortamda her pazartesi akşamı 
yapılmasına dikkat edildi.

BAŞKANLAR KURULU İLK TOPLANTISINI 4 OCAK 2020 TARİHİNDE 
YAPTI

Federasyonumuzun 24 Kasım 2019’da yapılan 
9. Olağan Genel Kurulu’nun ardından ilk Başkan-
lar Kurulu Toplantısı TES-İŞ Sendikası Toplantı 
Salonunda üye Derneklerimizin Başkanları ve 
Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile yapıldı.

2020 yılının “Kurumsallaşmayı Geliştirme Yılı” 
olarak ilan edilmesi konusunda KAFFED yöne-
tim kurulunun önerisi, Başkanlar Kurulu tarafın-
dan da uygun bulundu.

Dünya Çerkes Birliği ile ilişkiler hakkında izlenilmesi gereken yol haritası konuşuldu. Baş-
kanlar kurulunun, DÇB ile yeniden ilişkilenmeyi tavsiye etmesi üzerine, ilişkilenmenin yön-
temleri üzerinde görüş-alışverişinde bulunuldu. 

Federasyonun Gençlik Meclisi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve mali durum hak-
kında bilgilendirme yapıldı. 

Başkanlar 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma Programı hakkında görüşlerini 
dile getirdiler. Kefken’de yapılan anmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu anma-
ların devam etmesinden yana görüş bildiren başkanlar bir kitlesel anma programının da 
İstanbul ya da Ankara’da organize edilmesini önerdiler.

Başkanlar Kurulu toplantısının öğleden sonraki bölümünde ise iki yıllık Stratejik Plan ha-
zırlanması amacıyla Prof. Dr. Erol Taymaz tarafından SWOT analizi yapıldı.

Analize geçilmeden evvel 2 yıl önce Başkanlar tarafından yanıtlanan ve bu dönem tekrar-
lanan anketin sonuçları değerlendirildi. 

SWOT analizi için Federasyonu-
muzun güçlü ve zayıf olduğu 
alanlar ile fırsatlar ve hedefler ko-
nusunda Başkanlarımızın öneri-
leri toplandı.

Bu çalışmanın Mart ayı için plan-
lanan Başkanlar Kurulu’na kadar 
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8 bölgede dernek delege ve üyeleri ile tekrarlanmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 6 OCAK 2020 

Başkanlar Kurulu’nun da onayını alan KAFFED Yönetim Kurulu 2020 yılını “Kurumsallaş-
manın Geliştirilmesi Yılı” ilan ederek, bu alanda gerekli adımları atmaya karar verdi. Ku-
rumsallaşma için hazırlanacak 2 yıllık Stratejik Plan için Başkanlar Kurulu’nda uygulanan 
SWOT analizinin bölgelerde tekrarlanması benimsendi. 

Yönetim Kurulumuz, Güney Marmara ile Doğu Akdeniz’de başarıyla uygulanmış olan Böl-
ge Koordinatörlüğü Sistemi üzerinde çalıştı. 

Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararı ile daha evvel askıya alınan Dünya Çerkes Birliği 
ile ilişkilerin yine Başkanlar Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda yeniden kurulmasına 
karar verildi. 

Anavatan’da yapılacak nüfus sayımı görüşüldü, gerek Anavatan gerek diaspora kurumla-
rıyla gerekli görüşmelerin yapıldığı hatırlatıldı.

14 Mart Adıge Dil Günü ve 23 Nisan TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne Anavatandan 
katılım için yapılan görüşmeler hakkında bilgi verildi. Her iki konu için gerekli resmi baş-
vurular yapıldı. 

Alınan kararlar gereği; 

• Planlanacak her etkinliğin öncelikle bütçesinin oluşturulmasına, 

• Başkanlar Kurulu toplantılarında düzenli olarak mali rapor sunulmasına, 

• KAFFED tarihçesine ilişkin bir tanıtım kiti hazırlanmasına, bu tanıtım ile gelecek iki 
yıl için hedeflenen etkinliklerin de duyurulmasına, 

• Federasyona kalıcı bir ekonomik kaynak bulmak için gerekli görüşmeler ve araştır-
maların hızlandırılmasına, 

• Bölge derneklerinde eğitim faaliyetleri düzenlenmesine, sosyal medya kullanımı eği-
timinin de bu kapsamda verilmesine, Bölge Koordinatör Dernek Başkanlarının, Eği-
tim ve Teşkilatlanma Çalışma Grubu’nun doğal üyesi olmasına, 

• Gençlik Katılımının artırılması amacıyla kurulan komisyonun dernek ziyaretleri yapa-
rak gençler ile Federasyon arasında köprü oluşturmasına, gençlerin beklentileri ile 
taleplerinin tespit edilmesine,

• Nart Akademi’nin Şubat ayında Ankara’da 2. Gençlik Çalıştayını düzenlemesine ka-
rar verildi. 
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STRATEJİK PLAN 

Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulumuzda ve Başkanlar Kurulumuzda yaptığımız değer-
lendirmelerde, sivil toplum dünyasındaki gelişmelerden bizim için uygun ve gerekli olanları 
Federasyonumuz bünyesinde de hayata geçirmemiz gerektiği konusunda bir ortak anlayış 
oluşmuştu. Bu çerçevede stratejik planlama çalışmalarına yönelik ilk adımı 4 Ocak 2019 
tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında attık. Bu toplantıda, Prof. Dr. Erol Tay-
maz tarafından SWOT analizi yapıldı. SWOT analizi için Federasyonumuzun güçlü ve 
zayıf olduğu alanlar ile fırsatlar ve hedefler konusunda Başkanlarımızın önerileri toplandı. 
Dünyadaki, yaşadığımız ülkedeki ve anavatanımızdaki eğilimlerin değerlendirildiği; güçlü 
ve zayıf yanlarımız ile fırsat ve tehditlerin analizinin yapıldığı oturumların ardından mevcut 
durumdan hedeflere gidiş stratejilerine ve faaliyetlerine ilişkin öneriler ele alındı.

25 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul Derneklerimizin temsilcileri ile İstanbul Kafkas 
Kültür Derneği’nde ilk toplantı yapıldı. 26 Ocak Pazar günü ise Sakarya Kafkas Kültür 
Derneği’nde çalışıldı.

Toplantılara bölge derneklerimizin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, KAFFED delegeleri ve 
gençlik komisyonu üyeleri katılarak görüş ve önerilerini interaktif bir ortamda dile getirdiler.

Katılımcılar yerelde yaşanan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin yanı sıra; KAF-
FED Köprüleri, Diaspora Köprüleri, Anavatan Köprüleri ve Hak Savunuculuğu başlıkların-
da strateji ve faaliyet önerilerini kayda geçirdiler.

8 Şubat 2020 tarihinde, Güney Marmara Bölge Toplantısı Soma Kafkas Kültür Derneği-
mizin ev sahipliğinde yapıldı. 

9 Şubat 2020 tarihinde ise Ege Bölge Toplantısı Arıkbaşı Kafkas Kültür Derneğimizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
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16 Şubat 2020 tarihinde, Stratejik Plan 
hazırlık toplantısı İç Anadolu 1. Bölgemizin 
(Eskişehir-Bozüyük-Kütahya-Kiçir) Dernek 
temsilcilerinin katılımıyla Eskişehir’de yapıl-
dı.

 

23 Şubat 2020 tarihinde, Karadeniz Böl-
gesi Dernek Başkanlarımızla Stratejik 
Plan Hazırlık toplantısında buluşuldu. 
Toplantı Samsun Derneği’de yapıldı.

1 Mart 2020 tarihinde, Stratejik Plan ha-
zırlık toplantısının Doğu Akdeniz Bölgesi 
ayağı yapıldı. Toplantı, koordinatör der-
neğimiz Adana Çerkes Kültür Derneğinin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

 

7 Mart 2020 tarihinde, KAFFED Stratejik 
Planı Bölgesel Hazırlık Toplantısı Kayse-
ri’de yapıldı. Toplantı, Kayseri Kafkas 
Derneği’nin ev sahipliğinde, Sivas Kuzey 
Kafkas Kültür Derneği ve Şarkışla Kafkas 
Derneği’nden temsilcilerin de katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Genel Başkan Yıldız Şekerci ve KAF-
FED heyeti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Kayseri Kafkas Derneği Kadın 
Komisyonu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Stratejik Plan Hazırlık Toplantılarına, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve yönetici-
lerimiz, Bölge Derneklerimizin Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, KAFFED Delegeleri ve 
gençler katıldı. 

Toplantılardan sonra “Toplum Soruyor KAFFED Yanıtlıyor” oturumları gerçekleştirildi.

KAFFED 2020-2021 STRATEJİK PLANI YAYINLANDI

Yukarıda özetlenen çalışmalar neticesinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Ku-
rulu olarak Başkanlar Kurulu’nun olumlu görüşleri doğrultusunda başlattığımız 2020-2021 
Stratejik Plan çalışmamız üye derneklerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi ve federasyonu-
muzun ilk stratejik planı hazırlanarak yayınlandı.

Stratejik Plan kapsamında, SWOT Analizi oturumlarını takiben stratejik hedeflerin ve ey-
lemlerin yapılandırılmış bir formatta tartışıldığı oturumlar gerçekleştirildi. Stratejik hedefler 
ve eylemler dört başlık altında ele alındı: KAFFED Köprüleri, Anavatan Köprüleri, Diaspo-
ra Köprüleri ve Hak Savunuculuğu. Bu başlıklar altına girmeyen öneriler de ayrı bir başlık 
olarak not alındı.

Stratejik Plan hazırlanmasında emek veren Dernek başkanlarımıza, delegelerimize, top-
lantılarımızın diğer katılımcılarına ve başta Erol Taymaz olmak üzere KAFFED Stratejik 
Plan Ekibine emekleri için teşekkür ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun  
2020-2021 Stratejik Plan kitapçığı 
web sayfamıza, sesli bir özeti ise 
YouTube kanalımıza yüklendi. 

Stratejik Plan ile ortaya çıkan çalış-
malara Kafkasya Tarih Sohbetleri 
YouTube yayınları, Web sayfamızın 
güncellenmesi, çevrimiçi anadili ve 
Rusça programları, ortak akıl top-
lantıları, gençler ile yapılan Çalış-
taylar, Nart Akademi ve Meşe Altı 
çalışmaları, Kadın Katılımı Çalışta-
yını örnek verebiliriz.

DOĞU AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Ocak 2020 tarihinde Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı Adana Çerkes Kültür Derneği ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.
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1. Doğu Akdeniz Bölge derneklerince yapılacak 21 Mayıs etkinliğinin Mersin’de yapıl-
masına, medyanın ilgisi için daha fazla çalışma yapılmasına, görünürlük için yasal 
olan afiş, pankart, logo, kurdele, araç bayrakları vs. kullanılmasına,

2. KAFFED Tarafından yapılacak olan 21 Mayıs Anma etkinliğinin bu yıl İstanbul Be-
şiktaş, Kartal veya Ankara Tandoğan meydanından birinde yapılması için KAFFED’e 
öneride bulunulmasına,,

3. Ağustos ayı içerisinde Göksun’da yapılacak olan Doğu Akdeniz 15.Uluslararası Çer-
kes Kültür ve Sanat Festivalinin tüm bölge derneklerinin desteğiyle yüksek katılım 
sağlanmasına ve bunu gerçekleştirmek üzere dernek başkanlarından veya yetkilen-
direceği bir yönetim kurulu üyesinden oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyonun 
15 gün içinde oluşturulmasına,

4. Doğu Akdeniz Bölge dernekleri arasında iletişimi sağlamak üzere bölgesel organi-
zasyon yapmak spor karşılaşmaları, doğa yürüyüşleri, voleybol, satranç vs. karşılaş-
malar tertiplemek üzere her dernekten iki kişi olmak üzere bir komisyon kurulmasına 
ve komisyonun 15 gün içinde oluşturulmasına,

5. 21 Mayıs Anavatan etkinliklerine otobüslerle gidilmesi için KAFFED’e öneride bulu-
nulmasına KAFFED tarafından diğer derneklerimizin de davet edilmesine,

6. 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak Kahraman Maraş Xabze toplantısına Bölge dernek-
lerince katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
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PANDEMİ DÖNEMİ KAFFED

Mart 2020 tarihinde kısıtlamaları ile birlikte hayatımıza giren Pandemi nedeniyle pek çok 
etkinlik iptal edildi. 21 Nisan 2020 tarihinde, yüz yüze toplantı yapamayan yönetim kurulu-
muz çevrimiçi ortamda toplanmaya başladı.

Bu süreçte normal zamanda yaptığımız rutin ve takvimli işleri olağanüstü şartlar çerçeve-
sinde aksatmamaya gayret gösterdik. 

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları 
ve STK’ların eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve 
faaliyetleri 16.03.2020 pazartesi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

KAFFED Tüzük Çalıştayının Nisan ayında yapılması gerekiyordu. Ancak, bunun imkân-
sızlığı ortadaydı. Bu nedenle takvim daha sonra ilan edilmek üzere ötelendi.

Yönetim Kurulu gibi Bölgesel Başkanlar Kurulu toplantılarının da uzaktan erişim ile yapıl-
ması için çalışmalara başlandı. Eğitim ve Teşkilat Sekreterliğimiz coğrafi konumlarını dik-
kate alarak ilk önce 10 farklı grup oluşturdu ve bu gruplar ile bölgesel toplantılar yapılmaya 
başlandı. Bunlar tamamlandıktan sonra 53 Dernek Başkanı ile ortak uzaktan erişimli bir 
toplantı yapılması planlandı. 

Faaliyetlerini yeniden başlattığımız Nart Akademi’nin de toplantılara çevrimiçi konferans 
yöntemiyle başlaması kararlaştırıldı. 

Sonuç olarak; Adıge Bayrak Günü ve 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgününü anma 
programları için sosyal medya çalışmalarına ağırlık verilmesi benimsendi. 

Federasyonumuz, YouTube kanalını canlandırarak bu zor dönemde üyeleri ve Çerkes 
halkıyla sosyal medya platformunda buluşmaya karar verdi. 25 Nisan Adıge Bayrak Günü 
için KAFFED YouTube kanalından yapılacak canlı yayında Fahri Huvaj, kendi araştırma-
larından yola çıkarak Çerkes/Adıge Bayrağını anlatması için davet edildi. 

21 Mayıs Sürgün ve Soykırım anma programına ilişkin detaylar üzerinde çalışıldı. 
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GİRİŞİM VE İSTİHTAM KOMİSYONU 

Girişim ve İstihdam Komisyonu gençlere ve girişimcilere yönelik bir çalışma başlattı. Bu 
çalışma kapsamında gençlerimizin ve tüm iş arayanların CV paylaşımı vesilesi ile çalış-
ma arkadaşı arayanlarla tanışması ve işe girişi, ilgililerin kariyer gelişimleri için kariyer 
sahipleri ile tanışması, bilgi ve deneyim paylaşımı amaçlandı. Ayrıca girişimcilerin dene-
yimlerinden bilgi edinerek kariyer ve yeni iş gelişimleri hedeflendi. Bu amaçlarla Komisyon 
tarafından dünyanın en önemli kariyer sitesi olan LinkedIn’de bir grup açıldı.

DÜNYA GÖZ HASTANELERİ İLE ANLAŞMA 

KAFFED’e bağlı dernek üyelerinin, Dünya Göz 
Hastanelerinde yaptıracakları muayene, tektik, 
lazer ve ameliyatlarda belirli oranlarda indirimler-
den yararlanabilmesine imkân veren anlaşma 
imzalandı. 

DİASPORA KÖPRÜLERİ 

19 Kasım 2020 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu, çevrimiçi or-
tamda toplandı. Toplantıda stratejik plan hedefleri doğrultusunda diaspora köprülerini güç-
lendirmek üzere diğer ülkelerdeki diasporalar ile gerçekleştirilen toplantının sonuçları ve 
son gelişmeler ışığında Dünya Çerkes Birliği ile ilişkiler değerlendirildi.

Diaspora köprülerinin daha da güçlendirilmesi için toplantıların düzenli olarak yapılmasına 
karar verildi. Dünya Çerkes Birliği ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ve karşı-
lıklı saygıya dayalı olarak yürütülmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, yasal statüsüne dair 
iddialara ilişkin Dünya Çerkes Birliği’nden yazı ile açıklama talep edilmesi kararlaştırıldı.

KAFFED YÖNETİM KURULU ANAVATAN KÖPRÜLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

8 Aralık 2020 tarihinde, KAFFED Yönetim Kurulu, Pandemi önlemleri çerçevesinde çev-
rimiçi gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Anavatan köprülerine ilişkin yürütülen 
çalışmaları değerlendirdi.

Genel Başkan Yıldız Şekerci ve ilgili yönetim kurulu üyeleri, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) 
yönetimi ile sorun alanlarına ilişkin yapılan toplantı hakkında yönetim kuruluna bilgi verdi-
ler. DÇB Yönetim Kurulu’nda ilişkilerin askıda bulunduğu dönem boş bırakılan 4 yönetim 
kurulu üyeliği için, DÇB nin Genel Kurul kararına dayanarak yapmış olduğu davet çerçe-
vesinde, Nesrin Alpan, Ferit Domaniç, Bekir Sami Yavuz ve Atilla Mutlu Alkış’ın isimlerinin 
bildirilmesine karar verildi. Ayrıca, Federasyonumuz DÇB Delegasyonuna DÇB Yönetim 
Kurulu üyeliğinden ve KAFFED DÇB Delegeliğinden istifa ettiğini bildiren Ergün Yıldız’ın, 
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KAFFED DÇB Delegeliğinden istifası işleme konuldu. DÇB Yönetim Kurulu üyeliğinden 
istifa süreci DÇB Yönetimi nezdinde takip edildi.

Adıgey ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerindeki üniversiteler ile işbirliği çalışmalarında 
gelinen aşama değerlendirildi.

Stratejik plan hazırlık ve uygulama dönemini de kapsayacak şekilde 2020 yılı faaliyet ra-
porunun hazırlanması ve Ocak ayı başında yayınlanması kararlaştırıldı. 

YÖNETİM KURULUMUZ SEÇMELİ ANADİLİ DERSLERİ SÜRECİNİ  
DEĞERLENDİRDİ

11 Ocak 2021 tarihinde, Yönetim Kurulu toplantımız pandemi koşulları gereği çevrimiçi 
ortamda yapıldı. 

Toplantıda, Seçmeli Anadili Ders Tercih Dönemi dolayısıyla yapılan çalışmalar değerlen-
dirildi. Tercih sisteminin çevrimiçi olmasının sağlayacağı avantajları kullanma konusunda 
Başkanlar Kurulu ile yapılan çalışmalar, sınıf açılma potansiyeli olan illerdeki dernekleri-
mizin çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Süreç sonuna 
kadar derneklerimiz ve toplumumuzla birlikte hareket ederek azami tercih sayısına ulaş-
mak hedeflendi. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılmakta olan çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Anavatan kurumları ile ortaklaşa yürütülen anadili kursları hakkında 
görüş alışverişi yapıldı. Kursların gelecekte de devam etmesi için yapılacak çalışmalar 
değerlendirildi. Anavatan Üniversiteleri ile uzaktan eğitim alanında bazı projelerin hayata 
geçirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi. Sürecin Kay-
seri ve Düzce Üniversiteleri ile birlikte yürütülmesi benimsendi. 

Anavatan’a vatandaşlık alarak dönüş yapmak için gerekli prosedürü açıklayan kanun 
Türkçeye çevrilerek KAFFED Web sayfasına yüklendi.

KAFFED Girişim İstihdam Komisyonunun son dönemde artan faaliyetleri değerlendirildi. 
KAFİAD ile birlikte geliştirilebilecek projeler, Anavatan ile ekonomik ilişkiler, veri tabanı 
kurulması ve bu iletişimin kalıcı hale getirilmesi için atılacak adımlar hakkında konuşuldu. 
KAFFED ile KAFİAD’ın bu konuda birlikte çalışması karara bağlandı.

Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verildi. Gençlerin hazırladığı 
Yönetmelik ve gençlerin katkıları değerlendirildi. 

Nart Akademi’nin çalışmaları, yayınlanan akademik programın detayları, katılan gençle-
rin talepleri ve önerileri görüşüldü. Akademinin programının Anavatan’a dönüş yapmış 
gençlerin de dahil edilmesiyle 1 Ağustos Geri Dönenler Günü’ne kadar tamamlanması 
planlandı. Akademinin kendi içinde bir grupla kendi programını oluşturup ilerleyeceği bir 
yapıya dönüştürülmesi için çalışma yapılacak.
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Çevrimiçi Dil ve Edebiyat Dergisi Diyane’nin yayınları görüşüldü. Çerkes Numune Mekte-
bi’ni çevrimiçi olarak hayata geçirmek üzere alt yapı hazırlandı. Bu konudaki çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

KAFFED YouTube yayınları ve geri dönüşleri değerlendirildi. Yayınların çeşitlendirilerek 
sürdürülmesine karar verildi.

Stratejik Plan ile hedeflenen çalışmalardan biri olan Kadın Çalıştayının programı üzerinde 
konuşuldu. Federasyonumuzun ve üye derneklerimizin organlarının yanı sıra toplumsal 
tüm alanlarda kadın katılımının artırılması amacı ile KAFFED Yönetim Kurulu, üye der-
neklerin mevcut ve önceki dönem kadın yöneticileri ile Hukuk ve İnsan Hakları, Girişim ve 
İstihdam, Gençlik, Anadili, Nart Akademi; Otantik El Sanatları gibi alt komisyonlarda görev 
alan kadınların da katkılarının alınacağı bir planlama yapıldı. 

BAŞKANLAR KURULUMUZ ANADİLİ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

24 Ocak 2021 tarihinde, Başkanlar Kurulu, pandemi koşullarına uygun olarak çevrimiçi 
toplandı. 

Toplantıda Stratejik Plan doğrultusunda gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında 
Başkanlarımız ile görüş alışverişinde bulunuldu. 

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci toplantının başında anadili konusunda yapılan 
çalışmalar hakkında Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan ile birlikte bir sunum yaptı. 
Önceliğin Seçmeli Anadili Dersleri olduğunu vurgulayarak, Ortaokullarda seçmeli anadili 
tercih süresinin ilk etabının 22 Ocak’ta sona ermesine karşın Eylül ayında başlayacak eği-
tim-öğretim dönemi başında 1 hafta süre ile yeniden ders seçme imkânının olduğu vurgu-
lanarak öğrencilerimiz, velilerimiz ve ortaokul öğretmenlerimiz nezdinde çalışmalara de-
vam edilmesi hususunda mutabık kalındı. Başkanlarımız, veliler ve okul yöneticileri ile yüz 
yüze görüşmeler yapılmasının önemi ve alınan neticeler ile ilgili tecrübelerini aktardılar.

Sınıf açılmasının yanı sıra veri toplamanın önemi vurgulandı, sınıf açılamasa dahi toplam 
başvuru sayısının derlenmesinin sağlayacağı fayda üzerinde duruldu. 

Kayseri Kafkas Derneği’nde ortaokul öğretmenlerine yönelik 25 Ocak itibariyle başlatıla-
cak 3 haftalık çevrimiçi eğitici eğitimi hakkında bilgi verildi. Benzer eğitimlerin diğer böl-
gelerde de yaygınlaştırılması, eğitimlere katılan öğretmenlere yönelik Halk Eğitim Müdür-
lükleri ile birlikte sınavlar açılarak sertifikalı öğretmen sayımızın artırılması kararlaştırıldı. 
Sınıf sayısının artması ile birlikte Düzce ve Kayseri Üniversitelerinin mezunlarının öğret-
men olarak atanmalarına yönelik çalışmalara da devam edilecek.

Toplantıda bugüne kadar KAFFED’in anadili konusunda yapmış olduğu çalışmalar (kitap 
yazımı, kitapların basımı, müfredat oluşturulması, eğiticilerin eğitimi) konularında da bir 
genel değerlendirme yapıldı.
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Anavatan Üniversiteleri ile anadili konusunda alt yapısı oluşturulmuş olan sertifikalı eğitim 
programları projesinde kat edilen yol hakkında bilgi verildi. KAFFED’in Anavatan kurum-
ları ile ortaklaşarak açmış olduğu çevrimiçi anadili ve Rusça kursları hakkında da başkan-
lara bilgi sunuldu. 

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan, 14 Mart Adıge Dil Günü etkinliği olarak “Anadili-
mizin korunmasında gençlerimizin ve kadınlarımızın rolü” konulu bir program yapılacağını 
duyurarak, Başkanlardan da öneri istedi.

Dünya Çerkes Birliği’ne ilişkin sosyal medyada paylaşılan belgeler hakkında yürütülen 
çalışmalara ilişkin Başkanlara bilgi verildi. 

Son olarak, Büyükşehir’e dönüştürülen illerdeki köylerimizde yaşanan sorunların ardından 
yeni bir düzenlemeyle mahalleye dönüştürülen köylere “kırsal mahalle statüsü” hakkı ve-
rilmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Öte yandan Tokat ili Erbaa İlçesine bağlı Çerkesfındıcak köyü ve çevresinde doğayı tah-
rip etme riski bulunan altın madeni arama faaliyetleri ile ilgili köylülerin tepkileri gündeme 
alındı. KAFFED ve bağlı derneklerin Çerkesfındıcak köyünün yanında olduğu vurgulandı. 
Samsun Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, illerinde yapımı yarım kalan dernek 
binası ile ilgili bilgilendirme yaptı.

YÖNETİM KURULU: KADIN KATILIMI ÇALIŞTAYINA DOĞRU

9 Şubat 2021 tarihinde, KAFFED Yönetim Kurulu, 13-14 Şubat’ta yapılacak Kadın Katılı-
mı Çalıştayı ve gündemindeki öteki başlıkları değerlendirmek üzere toplandı.

Kadın Katılımı Çalıştayının organizasyonunda görev alan yönetim kurulu üyeleri son ha-
zırlıklar hakkında bilgi verdi. Çalıştay programı organizasyon ve teknik destek anlamın-
da oldukça kalabalık bir ekip tarafından yürütüldü. Pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda  
13-14 Şubat tarihlerinde iki gün olarak planlanmış olan Çalıştayın KAFFED sosyal medya 
hesaplarından takibi için hazırlık yapıldı. 
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Öte yandan, Rusya Bilim Kültür Merkezi ile bir araya gelen KAFFED Başkanı Yıldız Şe-
kerci, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan ve Genel Koordinatör Ömer Atalar yönetim 
kuruluna görüşmeye ilişkin bilgi verdiler.

Buna göre görüşmede, Anavatan’da burslu olarak üniversite eğitimi alacak öğrenci kon-
tenjanlarının artırılmasına ilişkin talep güncellendi. Anavatan üniversiteleri ile özellikle 
anadili başta olmak üzere uzaktan eğitim imkânları üzerinde çalışma talebimiz Rusya Bi-
lim Kültür Merkezi’ne de iletildi. Prensip olarak sağlanan mutabakat çerçevesinde, talebi-
miz yazılı olarak da ilgili birimlere gönderilecek.

Nart Akademi bünyesinde yeni dönemine başlayan Meşe Altı Toplantıları ile ilgili Yönetim 
Kuruluna bilgi verildi.

Tüzük Komisyonu, tüzük değişiklikleri için önerileri toplamaya devam ediyor. Komisyon, 
önerilerin iletilmesi için verilen sürenin 25 Şubat’ta dolmasının ardından bir çevrimiçi top-
lantı ile önerileri değerlendirecek.

Girişim ve İstihdam Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar toplumdan olumlu geri dö-
nüşler almaya devam ediyor. Komisyon seminer programlarına devam edecek. Farklı sos-
yal medya mecralarını da kullanmaya başlayacak. Ayrıca iş insanlarımıza yönelik projeler-
de Kafkas İşadamları Derneği (KAFİAD) ile işbirliği imkânları da değerlendiriliyor.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

17 Şubat tarihinde, KAFFED Yönetim Kurulu online olarak toplandı. 21 Şubat Dünya 
Anadili Günü gündemiyle yapılan toplantıda, Türk Dil Kurumu ile planlanan sözlük çalış-
maları konusunda Yönetim Kurulu bilgilendirildi. Sözlüklerin, Çerkesçe ve Abazaca olarak 
basılması planlandı. KAFFED, TDK ile Fahri Huvaj’ın hazırladığı daha geniş kapsamlı bir 
sözlük için de çalışma yürütüyor. 

13-14 Şubat haftasında yapılan hak te-
melli Kadın Katılımı Çalıştayının yansı-
maları konuşuldu. Çalıştaya dair hazırla-
nacak rapora ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu. Toplumdan gelen tüm mesaj-
lar değerlendirildi. Hazırlanacak rapor 
için görevlendirmeler yapıldı.

Gençlerin aktif olarak yer aldığı Nart 
akademi, Girişim-İstihdam Komisyonu, 
Meşe Altı Toplantıları, Gençlik Komisyo-

nu’nun Gençlik Meclisi çalışması hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi.
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“YÖNETİMDE LİDERLİK VE UYUM” SEMİNERİ

21 Şubat 2021 tarihinde, Eğitim ve Yönetim Gelişimi Danışmanı Necla Çakıcı Aşan tara-
fından Dernek Başkanlarımıza “Yönetimde Liderlik ve Uyum Semineri” verildi.

Pandemi önlemleri çerçevesinde çevrimiçi olarak düzenlenen seminerde, kendini tanıma, 
liderlik, iletişim, benlikler gibi çeşitli başlıklar toplumsal yapımız ve kültürel özelliklerimiz de 
göz önünde tutularak ele alındı. Katılan Dernek Başkanlarımızın katkıları ile zenginleşen 
seminer 3 saatin sonunda farklı başlıklarda benzer seminerlerin düzenlenmesi dilekleri ile 
tamamlandı.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

21 Şubat 2021 tarihinde, Yönetim Kurulumuz 23 Şubat Çeçen-İnguş Sürgünü ’nün 77. 
Yılı nedeniyle yayınlanacak afiş ve metinleri gözden geçirerek bir canlı yayın planlaması 
yapıldı. Yönetim Kurulu üyesi Şahin Sayılgan konuyla ilgili yetkilendirildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için planlama yapıldı. Bir canlı yayın yapılması öne-
risi benimsendi. 

14 Mart Adıge Dil Günü için planlamalar yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Anadili Ko-
misyonu Koordinatörü Adnan Arslan bilgi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay koordinasyonunda 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve 
Sürgününün 157. Yılı için çalışacak komisyon görüşlerini aktardı.

KAFFED Tüzüğündeki yapılması gereken değişiklikler ile ilgili gelen öneriler hakkında bilgi 
veren yönetim kurulu üyesi Mustafa Aziz Özbek, 25 Şubat’ta öneri gönderme süresinin 
dolacağını, ilgili komisyonun gelen önerileri kendi içerisinde değerlendirerek Yönetim Ku-
rulu ve Başkanlar Kurulu’nun görüşüne sunacağını ifade etti.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

2 Mart 2021 tarihinde, toplanan yönetim kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü planlaması 
yaptı. Kadın Çalıştayına katılan kadınlar ile derneklerin bildirdiği isimlerin de yer aldığı bir 
iletişim grubu oluşturuldu. Öte yandan, KAFFED YouTube kanalından güçlü, mücadeleci 
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ve örnek kişiliğiyle öne çıkan Hayriye Melek Hunç konulu bir canlı yayın yapılması benim-
sendi.

Girişim İstihdam Komisyonu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi. KAFFED 
ve KAFİAD olarak, istihdam olanakları, işveren ve iş arayanların veri tabanı gibi çalışa-
cak yeni bir WEB sitesi çalışması yapılıyor. Bu konudaki gelişmeler KAFFED Girişim ve 
İstihdam Komisyonu’nun sosyal medya hesaplarından da (Twitter, Instagram, Facebook 
ve LinkedIn) takip edilebilir. Komisyon adına Sine Uysal Yönetim Kurulu toplantısının ilgili 
bölümüne katılarak bilgi verdi. 

Gençlik Komisyonu adına Dilru Genel dernek gençleri ile yapılan çevrimiçi toplantılar, 
hazırlanan Gençlik Meclisi Yönetmelik taslağı ve gençlerin talepleri konusunda bilgi verdi. 
Komisyon bir faaliyet raporu yazacak. Gençlerin beklentilerini içeren ayrı bir metin de Der-
nek Başkanları ile paylaşılacak. Tüm raporlamaların bir hafta içerisinde tamamlanması 
bekleniyor. Oluşturulacak Gençlik Meclisi yatay yapılanma biçiminde çalışacak. Gençlik 
Meclisi’ne 18-28 yaş arasından gençler 2 yıllığına seçilecekler.

Anadili Komisyonu adına Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan yaklaşan 14 Mart Adıge 
Dil Günü etkinlikleri hakkında bilgi verdi. 14 Mart tarihine kadar her gün Dernek Başkan-
larının anadiline ilişkin çektikleri farkındalık mesajı içeren videoları paylaşılacak.13 Mart 
akşamı anadili eğitmenlerinin katılımı ile bir YouTube canlı yayını yapılacak.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

31 Mart 2021 tarihinde, gündemindeki başlıkları görüşmek üzere çevrimiçi ortamda top-
lanan Yönetim Kurulumuz, Genel Başkan Yıldız Şekerci tarafından hafta sonunda yapılan 
Dünya Çerkes Birliği (DÇB) toplantısı hakkında bilgilendirildi. DÇB ile anadili, üniversiteler 
arası işbirliği programları gibi konularda birlikte çalışılacak.

Yönetim Kurulumuz 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ‘nün 157. Yılında uygulana-
cak anma programı üzerinde de görüş alışverişinde bulundu. 13 Mayıs 2021’de Ankara’da 
koşulacak KAFKASYA koşusu için hazırlıklar yapılacak.

Kanada CRO’nun organize ettiği, Suriye’de kalan Çerkeslerin genel durumu ve yapılabi-
leceklerin konuşulduğu ve diasporadan pek çok ismin katıldığı toplantı hakkında Genel 
Başkan Yıldız Şekerci yönetim kurulunu bilgilendirdi. Suriye’den sağlıklı bilgi ve veri alı-
namadığı vurgulandı.

KAFFED BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

11 Nisan 2021 tarihinde yapılan çevrimiçi Başkanlar Kurulu toplantısına Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mürsel Sabancı konuk oldu. Sabancı, illerde kent kon-
seylerine aktif katılım yolları ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kar-
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şılıklı görüş alışverişinden sonra Mürsel Sabancı, başkanların konuyla ilgili sorularını da 
yanıtladı.

Daha sonra Federasyonumuzun birlik çağırısına uyarak KAFFED’e katılan Silivri Kuzey 
Kafkas Kültür Derneği ve Ceyhan Kuzey Kafkas Kültür Eğitim Derneği ile genel kurullarını 
yapan ve yeni seçilen başkanlarımızla tanışma seremonisi yapıldı. 

Denetleme dönemi olması nedeni ile de KAFFED Mali Sekreteri Hakan Karuk dernek-
lerimizin dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili bilgi verdi. Denetim geçirmiş Başkanlar 
deneyimlerini paylaştı.

21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü programı başlığı ayrı bir gündem maddesi olarak 
ela alındı. KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay 21 
Mayıs hazırlıkları hakkında bilgi verdiler. Başkanlar da illerinde mahallî olarak yapmayı 
planladıkları etkinlikleri aktardılar. 

KAFFED Girişim İstihdam Komisyonunun mentörlük çalışması ve yeni hazırlanan www.
kafnet.biz sitesinin tanıtımını ise Komisyon Başkanı Turan Akın yaptı.

Genel Başkan Şekerci KBC Hatukşoko Gazi Adıge Dil Derneği ile yürütülmekte olan et-
kinlikler hakkında bilgi verdi. 

YÖNETİM KURULU: GÜNDEM GENÇLİK MECLİSİ, ÇERKES EL SANATLARI 
VE KAN BAĞIŞI

5 Nisan 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde KAFFED Yönetim Kurulu olağan toplantıla-
rını çevrimiçi ortamda yaptı.

Girişim ve İstihdam Komisyonu üyesi Pelin Fidan, kan ihtiyacına yönelik duyuruların daha 
etkin şekilde hedefine ulaşması için yapılabileceklere ilişkin bilgi verdi.

KAFFED Gençlik Meclisi Yönetmeliği hazırlığı yapan Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik 
Meclisi Komisyonu sorumlusu Dilru Genel ile Adil Emre Cankul, İbrahim Altan Sandıkçı ve 
Nart Yenem Atalay Yönetim Kuruluna yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hazırlanan 
yönetmelik taslağı Yönetim Kurulu üyelerine sunuldu, görüş ve öneriler alındı. Toplantıya 
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çalışmalara katkı sunan gençlerden Furkan Tolga Sevin ve Celalettin Onur Sevin de katıldı.

Daha sonra KAFFED Çerkes El Sanatları Komisyonu adına Şeneser Tokmak ve Esen Bal 
toplantıya dahil oldular. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Şeneser 
Tokmak, 105 üyesi olan bir grup kurduklarını, kademeli olarak grubu büyüttüklerini, oluş-
turulan platformun amacının Çerkes El Sanatları ile meşgul olan kadınların tamamını bir 
haberleşme ağı içerisinde toplamak, bilgi ve belge paylaşımı ortamı oluşturmak olduğunu 
söyledi.

Esen Bal ise, Çerkes El sanatları işleme tekniklerini kendi orijinal adları ile koruyarak, 
coğrafi işaret alma ve marka tescili konusunu araştırdıklarını belirterek, varılan noktayı 
Yönetim Kurulu ile paylaştı. Çerkes El Sanatlarını, somut olmayan kültürel miras olarak 
Birleşmiş Milletlere kabul ettirmeyi teklif etti. Bu çalışmalara anavatanı dahil etmenin daha 
doğru bir yol olacağı üzerinde duruldu ve konunun bir proje olarak DÇB ile paylaşılmasına 
karar verildi.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

19 Nisan 2021 tarihinde yapılan çevrimiçi toplantıda ilk olarak yaklaşan özel günlerden 
25 Nisan Adıge Bayrak Günü ve 25 Nisan Çeçen Dili Günü hazırlıkları konuşuldu.

Derneklerin bu etkinliklerde görünür kılınması, farkındalığın artırılması amacıyla ortak ça-
lışmalar yapılması görüşü öne çıktı. Konu Başkanlar ile paylaşılarak planlanmasına karar 
verildi. 

21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü dolayısıyla yerel yönetimlerle yürütülecek projeler 
hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi.

Pandemi koşullarına uygun konferans, mevlit, sergi gibi seçenekler ile Türkiye Jokey Ku-
lübünün resmi yarış programındaki “21 Mayıs Kafkasya Koşusu” değerlendirildi. Ankara 
Hipodrom ’da koşulacak yarış pandemi nedeniyle bu sene de seyirciye kapalı olacak.

Mali durum hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verildi, Başkanlar Kurulu ile tüm verilerin 
paylaşılması görüşü benimsendi.

KAFFED-KAFİAD ortak projesi KAFNET ve Mentör-Menti programı görüşüldü. Programa 
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75 Mentör ve 210 genç Mentilik için başvurdu. Başvuran Mentörler 3 grup halinde bilgilen-
dirme toplantısına alınıyor. Program Mayıs ayında başlayacak ve 6 ay sürecek.

KAFNET’in www.kafnet.biz web sayfasının bazı küçük teknik detaylar tamamlandıktan 
sonra kamuoyuna duyurusu yapılacak.

KAFFED Tüzük Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon birer ay arayla 3 Ça-
lıştay yaparak Tüzük çalışmasını sürdürmeyi planlıyor.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da fitre ve zekâtların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
için bir kampanya yapılmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULU TÜZÜK KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

27 Nisan 2021 tarihinde, yönetim kurulumuz, bir süredir Tüzük Komisyonu’nun üzerinde 
çalıştığı KAFFED Tüzük Değişikliği gündemi ile toplandı.

Yönetim Kurulu, Tüzük çalıştayı takvimi üzerinde çalıştı. Komisyona iletilmek üzere seçe-
nekler hazırlandı.

Tüzük Çalıştayından evvel, komisyonun üzerinde uzlaşı sağladığı değişikliklerin toplum 
nezdinde tartışılması için bölge toplantıları yapılmasına karar verildi.

Gençlerin görüşlerini toplamak üzere Meşe Altı ve Nart Akademi’nin Tüzüğü gündemine 
alması kabul edildi. Kadın Çalıştayı katılımcıları ile bir toplantı yapılması benimsendi. Yaz 
döneminde yapılacak toplam 18 toplantı ile tüzük değişikliği önerilerinin bileşenlerin görü-
şüne açılması kararlaştırıldı.

Eylül ayında yapılması düşünülen Tüzük Çalışta-
yına davet edilecek bileşenler tespit edildi. Buna 
göre; federasyona üye derneklerden ikişer kişi, 
Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, DÇB 
(Dünya Çerkes Birliği) delegasyonu, kurulmuş 
olursa Gençlik Meclisi üyelerinden temsilci isteni-
lecek.

Çalıştayın profesyonel ve tarafsız bir moderatör tarafından yönetilmesi görüşü Yönetim 
Kurulu tarafından benimsenerek, komisyona önerilmesi kararlaştırıldı.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

11 Mayıs 2021 tarihinde, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü dolayısıyla yapılan ha-
zırlıklar Yönetim Kurulu gündeminde görüşüldü. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu sene 
de 21 Mayıs’ta kamusal alanda anma programı yapılamayacağı öngörüldüğünden, sosyal 
medya çalışmaları ile gündem oluşturmanın alt yapısı hazırlandı.
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Çevrimiçi ortamda yapılacak Çerkes Soykırımı ve Sürgünü gündemli konferans hakkında 
yönetim kurulu bilgilendirildi.

Nart Akademi, Meşe Altı gençlerinin 21 Mayıs için hazırlıklarını yaptığı sosyal medya ça-
lışmalarına destek verilmesi benimsendi.

KAFFED’in hazırlayarak üye dernekler ve yerel yönetimlerle paylaştığı görsellerin 21 Ma-
yıs’ta Billboardlarda yer alması için yapılan çalışmalar hakkında Ünal Uluçay bilgi verdi. 
KAFFED tarafından daha önceki yıllarda da hazırlanan Çerkesler-Soykırım-Sürgün ve 
KAFFED’i anlatan broşürlerin yeniden basımı ve dağıtımı da Antalya-Konyaaltı Belediye-
si’nin desteği ile yapıldı. 

İstanbul ve Kahramanmaraş’ta bu sene iki 21 Mayıs Anıtı açılması için hazırlıklar son 
aşamaya geldi. 

Yönetim kurulumuz, “Çerkeslerin Demokratik Talepleri” arasında yer alan çifte vatandaşlık 
hakkı konusunda daha aktif çalışma yapacak.

Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca, Tüzük Komisyonu’nun çalışmaları, Gençlik Meclisi 
yönetmeliğinin son durumu, Suriye’deki Çerkesler ve geri dönüş hakları ile ilgili çalışmalar 
ile Ramazan ayında toplanan fitre-zekâtın dağıtımı da görüşüldü.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

29 Haziran 2021 tarihinde, KAFFED Yönetim Kurulu toplantısını bir kez daha çevrimiçi 
ortamda yaptık. KAFFED Genel Başkanı’nın Yönetim Kurulu’ndan bir heyetle yapacağı 
Anavatan ziyareti öncesi yaptığımız toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerimize ziyaretin gün-
demine ilişkin bilgi verildi.

Heyetimiz Adıgey’de yapılacak Dünya Çerkes Birliği (DÇB) toplantısına katılacak. Yöne-
tim Kurulu üyelerimizle DÇB’nin yaklaşan Genel Kurulu’na dönük çalışmalar, Anavatan 
Üniversiteleri ile planlanan uzaktan eğitim programları, vatandaşlık ile ilgili taleplerimize 
ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

KAFFED heyeti 2 Temmuz-9 Temmuz 2021 tarihlerinde Maykop ve Nalçik’te temaslarda 
bulunacak.

KAFFED BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

16 Temmuz 2021 tarihinde, KAFFED Başkanlar Kurulu, çevrimiçi platformda yapıldı.

Genel kurullarını tamamlayan derneklerimizin yeni Başkanları ile tanışıldıktan sonra Ge-
nel Başkan Yıldız Şekerci, Başkanlara, 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Adıgey Cumhuriye-
ti’nde yapılan Dünya Çerkes Birliği (DÇB) toplantısı hakkında bilgi verdi. Adıgey Başkanı 
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Kumpil Murat ve Adıgey’de yapılan öteki ikili görüşmeler hakkında da bilgi veren Yıldız 
Şekerci ve Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan, Anavatana yerleşmek ve vatandaşlık 
almak isteyen kişilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda yapılan görüşmeleri 
ayrıntıları ile Başkanlara aktardılar. Konuya ilişkin soruları yanıtladılar.

Yıldız Şekerci, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin 
başkenti Nalçik’te öldürülen kişiler ilgili KAFFED 
Heyetinin yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. İn-
san Hakları Derneği, Kabardey ’de kurulu Adıge 
Derneği ve Martin Koçeseko davasını takip eden 
avukatlardan alınan bilgileri Başkanlarla paylaştı.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

2 Ağustos 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Yıldız Şe-
kerci, anavatan görüşmelerine dair bir sunum yaptı. Ayrıntıları ile web sayfasında yer alan 
görüşmelere dair Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı.

19 Eylül’de toplanacak Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Genel Kurulu’na yönelik çalışmalar 
hakkında bilgi veren Yıldız Şekerci, DÇB Tüzüğünde istenilen bazı değişiklikler için çalış-
tıklarını kaydetti. Tüzük komisyonunda görevli olan Yönetim Kurulu üyesi Nesrin Alpan, 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

21 Mayıs Devam Ediyor Komisyonu’nun toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu üyesi Mustafa 
Aziz Özbek bilgi verdi. Alınan karara göre, vatandaşlık ve anavatana giriş çıkışlar konu-
sunda kolaylık sağlanması için bir metin yazılacak, Rusya Büyükelçiliği’ne de gönderile-
cek metin 19 Eylül’de toplanacak DÇB Genel Kurulu’nun gündemine taşınacak.

Uzun zamandır gündemde olan ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kabar-
dey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı Kokov Kazbek’in Türkiye’ye davet edilmesine ilişkin giri-
şimler yeniden başlatılacak.

Ayrıca, değerli yazarımız Meşbaşe İshak Türkiye’ye davet edilecek. Meşbaşe İshak’ın 
da katılacağı ortak bir kültür programı yapmak üzere Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile 
görüşülecek.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

14 Eylül 2021 tarihinde, Yönetim Kurulumuz Dünya Çerkes Birliği (DÇB)’nin Kabardey 
Balkar Cumhuriyetinin Başkenti Nalçık’ta yapılacak Genel Kurulu’na yönelik hazırlıkları 
görüştü. DÇB Tüzüğünde istenilen değişiklikler hakkında yapılan çalışmalar Yönetim Ku-
rulu ile paylaşıldı. Özellikle daha demokratik bir seçim sistemi için hazırlanan ve DÇB’ye 
de iletilen Tüzük değişikliği önerisi görüşüldü.



41

25-26 Eylül tarihlerinde Balıkesir Edremit’te yapılacak Gençlik Çalıştayı başlığı görüşüldü. 
Tümüyle Meşe Altı ve Nart Akademi gençleri tarafından programı oluşturulan Çalıştay 
hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi. 

25-28 Eylül 2021 tarihleri arasında Adıgey Cumhuriyeti’nin 30. Kuruluş yıldönümü için 
açılacak karma sergi hazırlıkları değerlendirildi. Sergiye Anavatandan Lovpaçe Nurbiy 
Azizoviç, Abredch Goshefizh Asfarovna ile Huvaj Ramazan Dovletbiyeviç katılacaklardı. 
Ancak bu sergi pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

KAFFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI

19 Ekim 2021 tarihinde, Yönetim Kurulu, yaklaşan Genel Kurul takvimini tespit etti. KAF-
FED Genel Kurulu’nun 27-28 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da toplanmasına karar verildi. 
Pandemi koşullarını göz önünde tutarak, Genel Kurul’un en sağlıklı biçimde gerçekleş-
mesi için her türlü önlemi görüşen Yönetim Kurulumuz, alınacak tedbirler üzerinde çalıştı. 
27 Kasım 2021 tarihinde yapılacak İstişare toplantısının, yarım gün olarak planlanmasına 
ve info@kaffed.org adresine gönderilecek konuşma talepleri doğrultusunda şekillendiril-
mesine karar verildi. 28 Kasım 2021 Pazar günü ise seçimli Genel Kurul yapılması be-
nimsendi. 

KAFFED BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

21 Ekim 2021 tarihinde, toplanan Başkanlar Kurulu güncel gelişmelerin ışığında Dünya 
Çerkes Birliği (DÇB) ile ilişkileri değerlendirdi. Genel Başkan Yıldız Şekerci, DÇB Genel 
Kurulundan bugüne süreci özetledi. Dünya Çerkes Birliği Genel Kurulunun ardından Baş-
kan Sohrokov Hauti’nin bir gazeteciye verdiği röportajdaki üslubu ve Rusya’da yapılacak 
nüfus sayımına ilişkin açıklamaları masaya yatırıldı. Genel Başkan Yıldız Şekerci ile DÇB 
delegesi ve KAFFED yönetim kurulu üyesi Nesrin Alpan ile Kahramanmaraş Kafkas Der-
neği Başkanı Bekir Sami Yavuz Genel Kurul sürecinde ve sonrasında KAFFED tarafın-
dan yapılan çalışmaları, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak Başkanların sorularını yanıtladı. 
DÇB ile ilgili iş ve işlemlerde izlenecek yol hakkında görüşleri sorulan Başkanlar, DÇB 
içerisinde mücadele etmenin doğru olacağı yönünde görüş bildirerek, ani tepkilerden ka-
çınmayı ancak etkili muhalefet etmeyi önerdiler. 
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BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ… 

Birlikteysek Güçlüyüz sloganı ile çalışan federasyonumuz bu dönem yeni katılımlarla 
daha da büyüdü. Aramıza katılan Ceyhan Kuzey Kafkas Kültür Eğitim Derneği, Silivri 
Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve Bodrum Çerkes Kültür Derneğini kucakladık.

Federasyonumuz, yerelde güçlü olmadan Merkezde güçlü olmanın mümkün olmadığı gö-
rüşünden hareketle bölgelerimiz ile sürekli iletişim içerisinde olmayı kendine ilke edindi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI

Federasyonumuza Genel Kurul ile verilen Tüzük Çalıştayı yapma görevi nedeniyle yöne-
tim kurulumuz ilk toplantısından itibaren çalışmaya başladı. İlk Yönetim Kurulu toplantısın-
da Tüzük Komisyonu kuruldu. 

Yönetim Kurulu üyelerimizden Hakan Karuk, Mustafa Aziz Özbek, Adil Emre Cankul tüzük 
çalışmalarını yürütmek üzere yetkilendirildi. 

Komisyon aşağıda adı geçen isimlerle bir grup oluşturarak çalışmaya başladı. Prof. Dr. 
Erol TAYMAZ, Nesij YANÇATORAL, Rahşan ERDOĞAN YILMAZ, Öner YILMAZ, Bekir 
Sami YAVUZ, Ümit DİNÇER, Selahatin CANTÜRK, Ziya ŞENVAR, Ömer ATALAR, Filiz 
ÇELİK, Murat CANLI

Başlatılan süreç pandemi nedeniyle sekteye uğramış olsa da Yönetim Kurulu dışından 
destek veren arkadaşların da çalışmaları doğrultusunda aşağıda özetlenen şekilde iler-
ledi. 

15 Ocak 2021 tarihinde, KAFFED Tüzüğü’nde önerilen değişikliklerin toplanmasına baş-
landı. Federasyonumuzun 24.11.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; genel ku-
rul tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tüzük değişikliği gündemli tüzük çalıştayı yapılması 
kararı alınmış, ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Pandeminin sona erme-
sinden sonra tüzük çalıştayı yapılması planlandı ancak bu süreçte federasyonumuz Tüzük 
Komisyonu çalışmalarını sürdürdü. 

Çalışma, Federasyonumuzun mevcut tüzüğünün; tanımlar, seçim sistemi, uluslararası ku-
ruluşlar, yönetim kurulu çalışma usul ve esasları, federasyon yönetimi ve üye dernek iliş-
kileri vb. çeşitli konularda gelen talepler doğrultusunda güncellenmesi ihtiyacından doğdu. 
Bu amaçla, üye derneklerimizden ve toplumun her kesiminden gelecek öneri ve isteklerin 
toplanmasına karar verildi.

Tanımlarda mutabakatın sağlandığı, ihtiyaçların karşılandığı, federasyonumuza ve halkı-
mıza yön verecek, gelecek perspektifi oluşturacak, işleyiş ve ilişkiler konusunda kuralların, 
standartların oluşturulduğu, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, demokratik bir 
tüzük için görüş ve önerilerin info@kaffed.org adresine yazılı olarak iletilmesi istenildi.
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Bu süreçte derneklerimiz ve toplumumuzdan isimlerle Tüzük Komisyonu çalışmaya baş-
ladı ve bir taslak ortaya çıkarıldı. 

26 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Tüzük çalıştayının programı tespit 
edildi. Tüm tabana yayılan bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflendi. Yaz döneminde 
8 bölgede ikişer toplantı, gençlerle, kadınlarla birer toplantı olmak üzere toplam 18 
toplantı yapılması planlandı. Plana göre 18 Haziran, 23 Temmuz, 1 Eylül 2021 tarihle-
rinde üç ayrı Tüzük çalıştayı yapılacaktı.

Ancak pandemi kısıtlamalarının gevşemesine karşın, olağan Genel Kurulun yaklaşma-
sı ve hazırlıklarına başlanılması, DÇB Seçim gündeminin yoğunlaşması, seçim sonrası 
gelişmeler gerek Çalıştayın çevrimiçi ve/veya yüz yüze yapılmasını gerekse olağanüstü 
Tüzük Kurultayı planlanması olanağını azaltmış ve zora sokmuştur.

Bu nedenle Tüzük Komisyonu çalışmaları raporlanarak ve YK onayıyla yeni seçilecek 
Yönetim Kurulu’nun takdirine bırakılmıştır.

GENÇLİK VE KADIN ÇALIŞMALARI

GENÇLİK: 

Federasyonumuz Stratejik Plan ile belirlenen hedefler doğrultusunda kadın ve gençlik ça-
lışmalarına özel bir önem vermiştir. 

GENÇLİK MECLİSİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI: 

Yönetim kurulumuzun gençlik çalışmalarını yapan komisyonu, ilk olarak KAFFED Gençlik 
Meclisi’nin kurulması için harekete geçti. Bu amaçla bir Gençlik Meclisi Yönetmeliği üze-
rinde çalışıldı. 

KAFFED ile gençlerimiz arasında etkili iletişim sağlamak, gençlerimizin ihtiyaçlarını tespit 
etmek ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan Gençlik Meclisi Komisyonu’nun yönet-
melik çalışmaları sürerken, daha önceki yıllarda gençler tarafından taslak olarak hazır-
lanan “KAFFED Gençlik Meclisi Yönetmeliği”, 6 Kasım 2020 tarihinde tüm gençlerimizin 
görüş ve önerilerine açıldı. 

Gençlik Meclisi’nin yapılanmasının ve çalışma usullerinin belirlenmesinde, diasporada 
yaşayan tüm gençlerimizin görüş ve önerileri bizler için çok önemliydi. Çalışmalarımızda, 
ortak akıldan yararlanmak ve katılımı en geniş tabana yaymak amacıyla, gençlerimizin 
bu çalışmaya katılmasında herhangi bir derneğe veya üniversitelerin KAF gruplarına üye 
olması şartı aranmadı. Ayrıca, Gençlik Komisyonu’na gönderilen görüş ve önerilerin, şef-
faf çerçevede ve katılımcıların yalnızca izin verdikleri bilgileriyle birlikte tüm kamuoyuna 
duyurulması planlandı. 
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Bu kapsamda, diasporada yaşayan ve çalışmalara destek vermek isteyen tüm gençleri-
mizin önerilerini, 31.12.2020 tarihine kadar yayınlanan link üzerinden doldurulacak form 
veya info@kaffed.org adresinden komisyona ulaştırmaları istenildi. 

Gençlik Komisyonumuz bu süreçte düzenli aralıklarla KAFFED Yönetim Kurulu’na ve za-
man zaman Başkanlar Kurulu toplantısına davet edilerek, Başkanlar Kurulu’na da bilgi 
verdiler. 

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ HAZIRLANDI: 

Gençlerden gelen önerileri ve görüşleri toplayan 
komisyon Gençlik Meclisi’nin kuruluşu için çalışma-
ları yürütürken, tüm bölgelerden gençlerle çevrimiçi 
toplantılar yaptı. Yoğun katılımlı çevrimiçi toplantılar-
da kurulacak Gençlik Meclisi ve meclisin yönetmeliği 
üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Gençlerin 
federasyondan beklentileri dile getirildi. Komisyonu-
muz bu kapsamda 2020 yılının Aralık ayında ve 
2021’in Ocak ve Şubat aylarında Güney Marmara ve 
İstanbul bölgelerindeki gençler, Doğu Akdeniz bölge 
derneklerimizin gençlik temsilcileri, Kayseri, Sivas, 
Ereğli, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Çorum, Sinop, To-
kat, Vezirköprü, Turhal, Eskişehir, Ankara, İzmir, 
Arıkbaşı, Denizli, Manisa ve Samsun Derneklerimi-
zin gençleriyle çevrimiçi toplantılarda buluştu.

Gençlerin talepleri doğrultusunda yürütülen çalış-
malar belli bir aşamaya kadar getirildi. Gençlerin 
hazırladığı Gençlik Meclisi Yönetmeliği Taslağı, 
Başkanlar Kurulu, Tüzük Komisyonu ve Yönetim 
Kurulu’na sunuldu. Süreç pandemi koşullarının da 
devreye girmesi ile ne yazık ki tamamlanamadı. 
(Bu görüşmelerin raporlarını ve hazırlanan Taslak 
Gençlik Meclisi Yönetmeliği’ni KAFFED Faaliyet ra-
porunun sonunda yer alan eklerden inceleyebilirsiniz.)
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KAFFED GENÇLİK ÇALIŞTAYININ İKİNCİSİ ANKARA’DA YAPILDI

1 Şubat 2020 tarihinde II. KAFFED Gençlik Çalıştayı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
üye derneklerimizin gençlik komisyonlarının ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızın 
(UNİKAF) temsilcileri ile Ankara’da yapıldı. Federasyon merkezinde yapılan toplantıya 85 
genç katıldı.

Federasyonumuzun Nart Akademi Komisyonu’nun organizasyonuyla yapılan toplantıda 
açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı Yıldız Şekerci, gençlerin özgür düşüncelerine 
önem verdiklerini, topluma ve kurumlarımıza katacaklarının farkında olduklarını, birlikte 
daha güzel çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.

Çalıştayda “Kurumlarımız ve Toplumumuz Akademik Araştırma Yarışması’na katılan 
gruplar alfabetik sırayla sunumlarını yaptılar. Gruplar araştırma çalışmalarının bulgularını 
ve bu bulgular çerçevesinde geliştirdikleri önerileri katılımcılarla paylaşarak, gelen soruları 
yanıtladılar.

Toplantıda Nart Akademi Komisyonu adına Prof. Dr. Erol Taymaz, gençlerin derlediği 
bilgilerden elde edilen verilerin genel analizini aktardı. Gençlerimizin bu çalışmalarının 
verileri, KAFFED Stratejik Plan Çalışmasında kullanılacağını belirtti.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde Nart Akademi planlama sunumunun ardından ya-
pılan forum ile Akademinin konu başlıklarına ve yöntemine dair kararlar katılımcılarla bir-
likte alındı. 

Çalıştayın ikinci kısmına katılan Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV) 
Başkanı ve KAFFED Kurucu Genel Başkanı Muhittin Ünal, KAFFED’in kuruluş süreci ve 
gençlerin kuruma katkıları hakkında bir konuşma yaptı.

Merkezi ilk örgütümüz olan Kafkas Derneği’nin (KAFDER) Kurucu Genel Başkanı Aslan 
Arı’nın hayatını konu olan biyografi kitabı “Zor Yıllar”ın yazarı Metin Bozkurt kitap hak-
kında bilgi vererek, katılımcılara KAFFED ve KAFDAV tarafından hediye edilen kitapları 
imzaladı. 

Katılımcı gençlerimiz, memnuniyetlerini belirterek toplantıların sürdürülmesi konusunda 
taleplerini dile getirdiler.
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III. GENÇLİK ÇALIŞTAYI İÇİN EDREMİTTE BULUŞTUK

25-26 Eylül 2021 hafta sonunda iki günlük planlı III. Gençlik Çalıştayı Federasyonumuz 
üyesi derneklerin gençlik komisyonlarından ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımız-
dan (ÜNİKAF) gençlerle Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı. Çalıştaya katılım için yaş 
sınırı maksimum 30 olarak ilan edilmişti. 

Çalıştay gündemi, gençlerimizin toplumsal mücadelemizde ve kurumlarımızda katılımının 
güçlendirilmesi, üniversite ile kurumlarımız arasında etkileşimin artırılması, toplumumuza 
ve kurumlarımıza pandemi süreci ve sonrasına ilişkin durum değerlendirmesi ile geleceğe 
dönük stratejiler olarak tespit edildi. Çalıştay bu gündemle yapıldı.

Derneklerimizin gençlik komisyonlarından ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızdan 
70 temsilci katıldı.

Öne çıkan başlıklar ve öneriler şöyle sıralandı: (Gençlerin hazırladığı rapordan alınmıştır.) 

Pandemi sürecinde aileler ve gençlerin derneklerden uzaklaştığı,  dernek gençlik komis-
yonları, ÜniKaflar ve dans ekiplerinin dağıldığı, uygulanan seyahat yasaklarının da etkisi 
ile anavatan ile ilişkilerin azaldığı vurgulandı. 

Kurumların, pandemi ile birlikte artan ekonomik sorunlarının çözümü için kaynak geliştir-
me çalışmaları yapılması, ortak vizyon, misyon ve amaç konusunda bilinçlenme gerektiği 
belirtildi. Kolektif bilinç oluşturulmasının önemine değinen gençler, örgütlülüğü ve örgüt-
çülüğü toplumda yaygınlaştırmak üzere STK’larımızda gençlik katılımının güçlendirilmesi 
ve gençlere daha fazla söz hakkı verilmesi gerektiğini vurguladılar. 

Anavatana eğitim için giden gençlere burs sağlanması ve uyum eğitimleri verilmesi de 
öneriler arasında yer aldı. KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonunun çalışmalarının ya-
rarlı olduğu özellikle Mentör-Menti programının katkısının önemli olduğu belirtildi. Kafnet.
biz üzerinden ekonomik dayanışmanın geliştirilmesine dair umutlarını dile getiren gençler, 
yabancı dil kursları, kariyer süreçlerine katkısı olacak sertifika programlar yapılmasını ta-
lep ettiler. Gençler köylerde kooperatifleşmenin önemine değindiler, siyasi ve bürokratik 
alanlarda lobi gücünün ileriye taşınması için derneklerin üye sayılarının artırılması, yerel 
yönetimlerden dernek etkinliklerine katkı alınması, bunun için yerel yönetimlerde ve kent 
konseylerinde daha aktif olunması gerektiğini de vurguladılar. Zayıf olduğumuz alanlardan 
biri olarak belirledikleri lobicilik faaliyetlerine KAFFED’in ağırlık vermesini istediler. Kimliği 
ile siyasette yer alan insanların desteklenmesini, siyasetin etkisi ile kendi toplumumuzda 
ayrışmalara sebep olunmamasını, demokratik talepler ile siyaseti etkilemek gerektiğini 
ifade ettiler. 

Dernek gençlik komisyonları ile ÜniKaflar arasındaki işbirliğinin artırılması, etkinliklerde 
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işbirliği yapılması, gençlerin fikir üretebileceği ortamlar oluşturulması, geleneksel yakla-
şımların ve çalışmaların ötesine geçilerek, örneğin eSpor takımları kurulması önerildi. 

Dijitalleşen dünyanın olanaklarından derneklerin daha fazla yararlanması gerektiğini belir-
ten gençler, TRT Çerkes talebinde ısrar edilirken, alternatif olanaklar üzerinde çalışılması, 
özel kanal konusunda girişimlerde bulunulması, sözlü tarih çalışmalarının kayıt altına alın-
ması, belgeseller ve filmler üretilmesi gerektiğini vurguladılar. 

Katılımcıların Çalıştay sonrası doldurdukları çevrimiçi değerlendirme anketinde verdikleri 
geri bildirimlerde şu başlıklar öne çıktı: 

• Memnuniyet düzeyi en yüksek Çalıştay oturumu %88,7 ile grup çalışmaları otu-
rumu olurken forum oturumu %54,5 memnuniyet düzeyi ile geliştirilmesi gere-
ken yönleri en fazla olan oturumdur.

• Katılımcılar diğer katılımcı gençleri %79,6 oranında geleceğimiz adına ümit ve-
rici nitelikte görmüştür.

• Çalıştayın katılımcıların beklentilerini karşılama düzeyi %75 olmuştur.

• Katılımcıların %56,8 gençlik çalıştaylarının 6 ayda bir yapılmasını isterken, 
%27,3 ü ise 3 ayda bir yapılmasını istiyor.

• Katılımcıların %75 i çalıştayların çevrimiçi değil yüz yüze olmasının daha yararlı 
olacağını düşünüyor.

• Çalıştayda sosyal etkinliklerin daha fazla olması ve daha iyi planlanması talep 
ediliyor.

• Çalıştayın gündeminin daha erken paylaşılması öneriliyor.

• Sorunların bolca konuşulmasına rağmen çözümü için “taşın altına elini koyan” 
insan sayısının azlığı vurgulanıyor. Sorunların çözülerek ilerlenmesi aynı sorun-
ların sürekli konuşulmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

• Çalıştayların otellerde değil köylerimizde yapılması öneriliyor.

• Çalıştayların farklı bölgelerde yapılmasının toplumla ilişkilerin güçlenmesi adına 
faydalı olacağı belirtiliyor.

• Çalıştayların katılımcı gençlerin birlikte hareket edip kaynaşabileceği Edremit 
gibi nispeten küçük yerleşim yerlerinde yapılması öneriliyor

• Geleneklerimizin aktarılabileceği oturumların Çalıştay programlarına eklenme-
sinin önemli olduğu dile getiriliyor.
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• Ceug ortamının daha iyi organize edilmesi ve sonrasında zehes için de hazırlık 
yapılması gerektiği vurgulanıyor.

• Katılımcıların ve organizasyon ekibinin Çalıştayın zaman akışına daha sıkı uy-
ması; programda sarkmaların olmaması gerektiği belirtiliyor.

GENÇLERLE GELECEK PROGRAMLARI

Kurumlarımızın geleceğinde önemli söz sahibi olacak gençleri bu dönemde her alanda 
yanımızda görmek, gençlerin kurumlara ilgisini çekmek için yürütülen bir dizi faaliyet ara-
sında Gençler ile Gelecek Programı da yer aldı. 

Geleceğe dönük bir vizyon çizmek üzere başlatılan canlı yayınlarda, gençler topluma, 
kurumlara ve gençliğe dair görüşlerinin yanı sıra kendi akademik çalışmalarını da pay-
laştılar. 

22 Mayıs 2020 I. Gençlerle Gelecek:  Ankara Üniversitesi Kuzey Kafkasya Halkları Top-
luluğundan (Ankara Kaf) Yakup Savaşı ve Yıldız Üniversitesi Kuzey Kafkasyalı Öğrenciler 
Topluluğundan (Yıldız Kaf) Gözde Duman

11 Haziran 2020 II. Gençlerle Gelecek: “Toplumumuz ve Kurumlarımız Araştırma Yarış-
ması’nda dereceye giren İzmir Çerkes Derneği Gençlik Komisyonu Grubu’ndan Selinay 
Arı ve Güney Marmara Gençlik Komisyonu Grubu’ndan Fatih Emir konuğumuz oldu.

25 Haziran 2020 III. Gençlerle Gelecek:  Bu programda “Toplumumuz ve Kurumlarımız 
Araştırma Yarışması’nda dereceye giren Samsun Çerkes Derneği Gençlik Komisyonu’n-
dan Aslı Acıoğlu ve Denizli Kafkas Kültür Derneği Gençlik Komisyonu’ndan Sinemis Buket 
İleri konuğumuz oldu.  Konuklarımızla hem yaptıkları araştırmanın sonuçlarını hem de 
toplumumuz, kurumlarımız ve gençliğimiz ile ilgili gözlem ve deneyimlerine dayalı düşün-
celerini ve gelecek perspektiflerini ele aldık.
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NART AKADEMİ YENİ DÖNEM

8 Kasım 2020 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu bünyesinde 2010 yılından itiba-
ren gençlere yönelik eğitim çalışmaları yürüten Nart Akademi’nin yeni dönme başlayacağı 
duyuruldu. 

Derneklerimizin gençlik komisyonlarından ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarından 
18-30 yaş arası gençlerimizin katılımı ile Haziran 2021 sonuna kadar sürecek olan bu 
dönem içerisinde farklı başlıklar altında uzman eğitmenlerin sunuşları ile interaktif bir or-
tamda çalışmaların sürdürülmesi planlandı.

Eğitim başlıkları “Kimlik Politikaları, Kültür ve Asimilasyon, Milliyetçilik, Diaspora, İnsan 
Hakları, Örgütlenme, Dönüş Politikaları, Tarih ev Kültür, Kişisel Gelişim” olarak belirlendi. 

Eğitimlere katılım için gerekli prosedür gençler ile paylaşıldı. Seminerlere katılım 30 kişi 
ile sınırlandırıldı. 

26 Kasım 2020 tarihinde, Nart Akademi 2020-2021 dönemi pandemi önlemleri çerçeve-
sinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen açılış eğitimi ile başladı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Filiz Çelik tarafından yapılan sunuş konuşmasından sonra; Nart 
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Akademinin kuruluş çalışmalarını Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürü-
ten Şamil Jane açılış dersini verdi. Eğitimde toplumsal ve kurumsal yapılarımızdaki rolü, 
dünden bugüne Nart Akademi ve gençliğimizin örgütlülüğümüzdeki yeri konuları ele alındı.

Katılımcıların soru ve katkıları ile program tamamlandı. 

NART AKADEMİDE HAKLARIMIZ TARTIŞILDI

10 Aralık 2020 tarihinde, Nart Akademi, 2020-2021 dönemi ikinci dersi “10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Dr. Elçin Aktoprak öncülüğünde gerçekleştirildi.

Dr. Elçin Aktoprak tarafından “Kimlik, Azınlıklar ve Haklar” konulu sunum yapıldı. Konu-
nun teorik ve pratik boyutları ile ülkemiz ve dünyadaki durum detaylı bir şekilde ele alındı. 
Katılımcıların soru ve katkıları ile program tamamlandı. 

Nart Akademi: Kültür ve Kimlik Atölyesi 

24 Aralık 2020 tarihinde, Nart Akademi 2020-2021 dönemi üçüncü atölyesi Öğretim Gö-
revlisi Mehmet Eser öncülüğünde gerçekleşti. 

Mehmet Eser, ilk bölümde Kültür ve Kimlik başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. İkinci 
yarı ise katılımcıların soru ve katkılarıyla atölye sona erdi. 

NART AKADEMİ 2021 1.DÖNEM PROGRAMI

8 Ocak 2021 tarihinde, üye Derneklerimiz ile birlikte hazırlamış olduğumuz KAFFED 
2020-2021 Stratejik Planı kapsamında Derneklerimizin gençlik komisyonları ve üniver-
sitelerdeki öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) gençlerimizin katılımları ile yürütmekte 
olduğumuz Nart Akademi 2021 yılı seminerlerinin programını yayınladık.

Pandemi şartları nedeni ile planlandığı gibi yüz yüze yapılamayan ve çevrimiçi platformda 
sürdürülen çalışmalar, 2021 yılında kimliğimiz, kültürümüz, tarihimiz, haklarımız ve örgütlü 
mücadelemize ilişkin seminerler ile devam etti. 

İlk 3 aylık döneme ilişkin program aşağıdaki şekilde ilan edilerek, hocalarımızın programı-
na uygun bazı düzenlemeler yapılarak uygulandı. 

• 14 Ocak 2021 Prof. Dr. Erol Taymaz, Türkiye’de Kimlik Mücadelesi ve Örgüt-
lenme Geçmişi

• Ocak 2021 Doç. Dr. Cahit Aslan, Kimlik ve Etnisite

• 11 Şubat 2021 Prof. Dr. Suavi aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik

• 25 Şubat 2021 Prof. Dr. Sevda Alankuş, İletişim ve Medyadaki Ayrımcı Dil

• 11 Mart 2021 Tuğba Erdem, Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekânları

• 25 Mart 2021 Prof. Dr. Ayhan Kaya, Diaspora Çerkeslerinin Kimlik İnşası
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• 8 Nisan 2021 Dr. Öğrt. Üyesi Murat Topçu, 1864 Sonrası Rusya’nın İskân Po-
litikası

• 22 Nisan 2021 Özcan Atıcıer, 1864 Sonrası Osmanlı’nın İskân Politikası
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MEŞE ALTI TOPLANTILARI 

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Nart Akademi Komisyonu bünyesinde; genç-
lerimizin bilgi, görüş ve önerilerini, toplumsal dinamizme ve kurumsal çalışmalara yan-
sıtmak, gençlik katılımını güçlendirmek, gençlerimizin kendi aralarındaki iletişimi ve iş-
birliğini artırmak amacıyla “Meşe Altı Toplantıları” çevrimiçi ortamda yeniden planlandı. 
Kafkasya’da savaş ve barış gibi önemli toplumsal konuların, kutsal meşe ağacının altında 
toplanan toplumun önderleri tarafından konuşulması geleneğine atıf yapılarak, toplumsal 
sorumlulukları yaşamları boyunca pratiğe dökecek olan gençlerle yapılacak toplantılara 
“Meşe Altı Toplantıları” adı verildi. 

Meşe Altı Toplantıları, etkileşimli niteliği sağlamak için en fazla 30 katılımcı ile düzenlen-
di. Katılımcılarda 30 yaş sınırı arandı. Katılımcılar, cinsiyet dengesine özen gösterilerek, 
başvuru sırası dikkate alınarak kabul edildi. 

7 Şubat 2021 tarihinde, Meşe Altı Toplantılarının yeni döneminin ilk toplantısı yapıldı. İlk 
toplantının konusu toplumsal ve kurumsal çalışmalarımızda kadın katılımı ve toplumsal 
cinsiyet algısı olarak tespit edildi. Toplantının moderatörlüğünü Meşe Altı Toplantıları or-
ganizasyon ekibinden Feyza Önal yürüttü. Pandemi koşulları nedeni ile toplantı çevrimiçi 
(çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Kadın kimliği, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet algısına ilişkin kurumlarımızın ve toplu-
mumuzun değerlendirilmesine yönelik konuşmalarda farklı görüşler, karşılıklı saygı çerçe-
vesinde açıklıkla dile getirildi. Toplumumuzda birlikte yaşadığımız halklara oranla fiziksel 
şiddet nispeten az olsa da psikolojik ve ekonomik şiddet gibi alanların da hesaba katılma-
sı ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve bu konuda toplumumuzda bilincin artırılması ko-
nusunda kurumlarımızın çalışmalar yapması gerektiği vurgulandı. Katılımcıların bir kısmı 
kadın kimliği ve katılımına ilişkin sorunların kültürel kökenlerine vurgu yaparken diğer bazı 
katılımcılar ise diaspora şartlarında sorunlardan kültürü başat sorumlu tutmanın hakkani-
yetli olmayacağını dile getirdiler. Sorunların çözümünde eğitimin rolünün önemi dile getir-
diler. Kadınlarımızın kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer alması gerektiğini 
belirten katılımcılar, katılımın önünde engel olan “cam tavan” etkisinin ortadan kaldırılma-
sına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirttiler. Konunun sadece farklı platformlar-
da tartışılması ile yetinilmemesi 
icraata dönük adımlar atılması ge-
rektiğini de vurguladılar. KAF-
FED’in bu konuda yazılı bir politi-
ka belgesinin olması gerektiğini, 
KAFFED Tüzüğüne eklenen cinsi-
yet kotasının derneklerin tüzükle-
rine de yaygınlaştırılmasının ya-
rarlı olacağını belirttiler. 
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MEŞE ALTINDA GÜNDEM GENÇLİĞİMİZ VE ANADİLİMİZ

7 Mart 2021 “Meşe Altı Toplantıları’nın ikincisi yapıldı. Mart ayı toplantısının konusu genç-
lerin ana dilimizin yaşatılmasına ilişkin rolü ve önerileri  oldu. Toplantının moderatörlüğünü 
Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Halil İbrahim Akyol yürüttü. Pandemi koşul-
ları nedeni ile toplantı çevrimiçi (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (Uni Kaf) 
gençlerimiz, anadilinin korunmasına gençliğin rolüne ve önerilerine ilişkin görüş ve öneri-
lerini dile getirdiler. Toplantı açılışında 30 yıl sonrası anadiline ilişkin durumu nasıl gördük-
lerine ilişkin görüşleri sorulan gençlerimiz genellikle konuşan sayısında azalma görülse 
de varlığını sürdüreceği konusunda görüş birliği içerisinde idiler. Bu konuda diasporanın 
anavatana göre daha dezavantajlı olduğu da belirtildi. Gençlerin teknolojiyi anadili ko-
nusunda daha etkili kullanabileceği, anadili bilincinin geliştirilmesine ve anadili eğitimine 
ilişkin daha kaliteli içerikler üreterek internet araçları ile geniş kitlelere ulaştırabilecekleri 
vurgulandı. Örneğin anadilinde seslendirilecek hikâyelerin kurlara göre organize edilerek 
podcast şeklinde spotify gibi platformlarda yayınlanabileceği dile getirildi. Bu çalışmaların 
iyi organize olmuş girişimci gençler tarafından özel sektör mantığı ile de hayata geçirile-
bileceği belirtildi.

Online ortamlarda konuşma kulüplerinin de katkısının çok olduğu vurgulanarak yaygın-
laştırılması konusunda KAFFED in gençlere destek vermesi, konuşma kulüplerine anava-
tandan katılımın sağlanması gerektiği belirtildi. Konuşma kulüplerinin gençlerin bir arada 
oldukları, formel eğitim kalıpları dışında daha eğlenceli bir ortam oluşturduğu, gençlerin 
sıkılmadan dillerini geliştirme fırsatı yakaladıkları söylendi. 

Derneklerimizin düzenledikleri anadili eğitimlerini geri bildirim yöntemleri ile veri toplayarak 
değerlendirmeleri, bu değerlendirmelerde ortaya çıkan geliştirilmesi gereken noktaların 
gözden geçirilerek her dönem daha da iyileştirilmiş kurslar düzenlenebileceği belirtildi. Bu 
geri dönüşler ile aynı zamanda kursiyerlerle iletişimin güçleneceği ve daha fazla insana 
ulaşma imkânlarının ortaya çıkacağı vurgulandı. KAFFED’in dil kurslarında toplanan geri 
bildirim verilerinden de yararlanarak bazı standartları oluşturması gerektiğinin altı çizildi. 
Ayrıca, dernek faaliyetlerinde anadili kullanımının önemli olduğu vurgulandı. 

Dil bilme ile kimlik bilinci arasındaki ilişki de toplantıda detaylı şekilde tartışıldı. Dil bilen 
büyüklerin bir kısmının güçlü bir kimlik bilincine sahip olmadıkları için dili yeni nesillere 
aktarma konusunda yeterince duyarlı olmadıkları tespiti yapıldı. Ancak kimlik bilinci güçle-
nen gençlerin dil öğrenme konusunda da duyarlılıklarının arttığı, dolayısıyla anadili çalış-
malarının kimlik bilincini artırıcı çalışmalar ile ortaklaşa sürdürülmesi gerektiği dile getirildi.

GENÇLER MEŞE ALTINDA DİASPORANIN GELECEĞİNİ TARTIŞTI

4 Nisan 2021 tarihinde, düzenlenen Nisan ayı Meşe Altı Toplantısının konusu global-
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leşen dünya ile birlikte diasporanın varlığını sürdürme olanakları oldu.  Toplantının mo-
deratörlüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Ömer Yenal Yıldız yürüttü. 
Pandemi koşulları nedeni ile toplantı çevrimiçi (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) 
gençlerimiz, diasporada yaşayan halklarımızın durumuna ilişkin görüş, değerlendirme ve 
önerilerini paylaştılar. Toplantı açılışında diasporanın globalleşen dünyada varlığını sür-
dürüp sürdüremeyeceği konusunda görüşleri sorulan gençlerin bir kısmı sürdüremeye-
ceğine ilişkin görüş belirtirken sürdürebileceğine inanan gençler ise genellikle çeşitli ön 
koşullara bağlı olarak olumlu görüşlerini belirttiler. Özellikle anavatan ile ilişki, toplumun 
globalleşen dünyanın getirdiği fırsatları iyi değerlendirmesi, iletişim teknolojilerini iyi kul-
lanması gibi unsurların altı çizildi. Ulusal kimlik, Xabze, dil ve vatan bilinci olursa globalleş-
menin olumsuz etkilerine rağmen varlığımızı koruyabileceğimiz belirtildi.

Tarihin nasıl akacağının öngörülemeyeceğini dile getiren gençler, toplum olarak üstümüze 
düşeni bugünden yapmamız gerektiğini, 10 yıl, 50 yıl sonra bir değişim olacak diye o günü 
hiçbir şey yapmadan beklemenin doğru olmayacağını, çalışmamız gerektiğini vurguladılar.

Düzeyli bir şekilde farklı yaklaşımların tartışıldığı toplantıda, her insanımızın farklı bir dün-
ya görüşünün, maruz kaldığı farklı olayların olduğu gerçeğinden hareketle farklı yaklaşım-
lara sahip kişilere yargılayıcı şekilde yaklaşmamız gerektiğinin de altı çizildi.

MEŞE ALTI: 21 MAYIS’A DOĞRU GENÇLER GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİ

2 Mayıs 2021 tarihinde, Mayıs ayı Meşe Altı Toplantısı,  21 Mayıs Çerkes Soykırımı 
ve Sürgünü başlığına ayrıldı. Konu güncel ve gelecek boyutları ön plana çıkartılarak ele 
alındı.  Toplantının moderatörlüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Elif-
nur Demirhan yürüttü. Pandemi koşulları nedeni ile toplantı çevrimiçi (çevrimiçi) olarak 
gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) 
gençlerimiz, tanışma bölümünde moderatörün yönelttiği soruya cevaben Çerkes Soykırı-
mı ve Sürgünü ‘nün bir ölçüde “başarılı” olduğunu, halkımızın dilini, kültürünü ve kimliğini 
korumakta zorlandığını ancak umutsuz olunmaması ve mücadeleye yeni araçlar ve yön-
temlerle devam edilmesi yönünde görüşlerini paylaştılar.

Toplantının başlangıcında Gönen-Manyas Sürgünü konusu da ele alındı. Özellikle ilk kö-
yün sürgün kararına yeterli tepki verilmemesi ile diğer köylerin de sürgüne tabi tutulduğu-
na dikkat çekildi. 

Soykırım ve sürgüne ilişkin taleplerimizin içinde yaşadığımız ülkelere ve dünyaya daha iyi 
anlatılması gerektiği konusunda katılımcılar arasında genel bir mutabakat oluştu. Soykı-
rımın tanınması ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin taleplerimize karşı bir tutu-
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mun Rusya Federasyonunun da çıkarına olmadığının etkili şekilde anlatılması gerektiği 
vurgulandı. 

21 Mayıs anmalarının dünyaya sesimizi duyurabileceğimiz mekânlarda ve yöntemlerle 
düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu bağlamda 2021 yılı anmalarında pandemi ko-
şulları nedeni ile özellikle sosyal medyanın daha etkin kullanımına ilişkin bir çalışma ya-
pılması gerektiği vurgulandı. Toplantı katılımcısı gençler özellikle Twitter platformunda 
toplumumuzun sesinin daha etkili şekilde duyulmasının önemini vurgulayarak, bu konuda 
Meşe Altı Gençleri olarak bir çalışma başlatma kararı aldılar. 

Toplantı katılımcısı gençler 21 Mayıs etkinlikleri kapsamında 23 Mayıs 2021 Pazar günü 
canlı yayınlanacak çevrimiçi bir “Meşe Altı Özel” programı yapılması konusunda mutabık 
kaldılar.

Toplantıya anavatandan katılan gençlerimiz hem anavatandaki anmalara ilişkin hem de 
genel durum hakkında bilgiler paylaştılar.

KADIN KATILIMI ÇALIŞTAYI

KAFFED Stratejik Planının kurumsal vizyonları arasında “kadınların karar alma süreçleri-
ne aktif katılımının artırılması” yer almıştı. Stratejik Plan hazırlık sürecinde yapılan analiz-
lerde katılımcılar “anaerkil toplum yapımıza rağmen kadınlarımızın geride kalmasını” zayıf 
yanlarımız arasında zikretmiş, “kadınlarımızın örgütlerimizde öne çıkmaya başlamasını” 
da güçlü yanlarımız arasında belirtmişlerdi. Katılımcıların görüşleri ve talepleri doğrultu-
sunda “Kadın katılımının artırılması” bir stratejik hedef olarak plana dahil edildi.

Bu stratejik hedef doğrultusunda geniş katılımlı bir Çalıştayın Eylül 2020 de bir konaklama 
tesisinde 2 gün olarak gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar pandemi önlemleri nede-
ni ile sekteye uğradığından, çevrimiçi bir toplantı organize edildi. Kadınlarımızın karar 
mekanizmalarımızda, kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer almasını teşvik 
edecek politikaları oluşturmak üzere düzenlediğimiz Kadın Katılımı Çalıştayımızı 13-14 
Şubat 2021 tarihlerinde internet ortamında YouTube kanalımızdan gerçekleştirdik. Çalış-
tay oturumları canlı olarak yayınlandı.
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Kadın Katılımını Artırma Çalıştayında siyasetçiler, akademisyenler, sanatçılar, farklı sivil 
toplum örgütlerinde görev alan kadınlar tecrübe paylaşımı yaptılar.

KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Stratejik Plan 
çalışmasında kadın katılımının güçlendirilmesinin toplumun genel bir talebi olarak ortaya 
çıktığını hatırlatarak; bu talepler sonucu “kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının 
artırılması” nın kurumsal bir vizyona dönüştüğünü belirtti.

2017 yılında KAFFED Genel Kurulunun, Federasyon tüzüğünde değişikliğe giderek üçte 
bir cinsiyet kotası hükmü koyduğunu hatırlatan Şekerci, ancak kurumların üye ve delege 
listelerinde kadın oranının artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Şekerci; “Tüm alanlarda olduğu gibi kadın katılımı konusunda da, kimliğimizin temel di-
rekleri arasında yer alan Xabzemize uygun şekilde karşılıklı saygı ve düzgün bir üslup ile 
konuyu ele alıp sorunları analiz ederek akılcı ve toplum yararına çözümler geliştirmeye 
çalışacağız. Toplumsal yaşamımızın anayasası olan Xabzemizin kadın katılımına ilişkin 
geliştirilmesi gereken yönleri varsa, tıpkı anayasaların nasıl değiştirileceğinin yolunun yine 
anayasalarda belirtildiği gibi, bu hususların da Xabze çerçevesinde ele alınması gerek-
mektedir. Başta genç kızlarımız olmak üzere kadını-erkeği ile tüm toplumumuzun çalış-
taydan güçlenerek ve fikren zenginleşerek çıkmasını diliyorum. Kadınlarımız, bir ayakları 
kendi derneklerimizde bir ayakları ise hayatın her alanında, toplumumuza ve dünyamıza 
katkı vermeye devam edeceklerdir. Dil, kültür, kimlik, yaşam, barış ve huzur kadın katılımı 
olmaksızın tam anlamıyla ne korunabilir ne de geliştirilebilir. Genç kızlarımıza ve kadın-
larımıza da bir çağrıda bulunuyorum: hem derneklerimizde hem de hayatın her alanında 
daha aktif olun” çağırısıyla konuşmasını tamamladı.

Dört oturum halinde gerçekleştirilen Çalıştayın birinci gününde ilk oturumda “Mitolojide 
Çerkes Kadını” konulu sunumu Nart Destanlarının çevirisini yaparak Türkçe ’ye kazan-
dıran Emel Bezek yaptı. “Tarihten Günümüze Anavatanımızda Kadının Toplumsal Rolü” 
konulu sunumu Adıgey Üniversitesi Adıge Dili ve Edebiyatı Bölümü hocalarından Doç. 
Unarokova Mira, “Diasporada Çerkes Kadını ve Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” konu-
lu sunumu ise akademisyen Zeynep Elmas Aslan yaptı.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen “Örgütlenmemizde Kadın Katılımı” başlıklı ikinci 
oturumuna 2011 yılında 29 kadın ile yapılan ilk KAFFED Kadın Çalıştayının organizatörle-
rinden Handan Demiröz’ün hitabı ile başlandı. Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı iken 
2017 yılında gerçekleştirdikleri “Sosyal, Ekonomik ve Politik Yaşamda Çerkes Kadınları” 
Çalıştayına ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini Aysel Ateş aktardı. Daha sonra Sivas 
Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, Samsun Çerkes Derneği Başkanı 
Rahşan Erdoğan Yılmaz ve Bursa Kafkas Kültür derneği Eski Başkanı Filiz Çelik tecrü-
belerini paylaştı. Kadınların haklarını aramaları ve talepkar olmaları gerektiği vurgulandı. 
Oturumun Forum bölümüne ise derneklerde emektar kadınlar alfabetik sırayla, kadın kim-
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likleri ile karşılaştıkları olumlu ve olumsuz gözlemlerini paylaştılar. Bu bölüme toplam 54 
kadın katıldı.

İlk günkü programın sonunda Ankara, İstanbul ve Kayseri Derneklerinin KAFFED organi-
zasyonu ile gerçekleştirdiği Nartların Mirası El Sanatları Sergisi çevrimiçi yayınlandı.

Çalıştayın ikinci gününde ilk oturum “Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk” başlığı ile 
yapıldı. Prof. Dr. Sevda Alankuş’un kolaylaştırıcı olarak bulunduğu oturumda Prof. Dr. 
Sima Nart,  Dr. Jade Cemre Erciyes ve Av. Ferit Atalay çalışmalarını paylaştılar ve izleyi-
cilerden gelen soruları yanıtladılar. Katılımcılar programda anavatanlarda ve Türkiye’de 
kadın gerçeğine dair araştırma sonuçlarını paylaştılar. Kadın meselesini toplumsal cin-
siyet ve eşitlik kavramı bağlamında tartıştılar. Kadına yönelik şiddeti önlemede İstanbul 
Sözleşmesi ve hukuken yapılabilecekleri aktardılar.

Öğleden sonra yapılan son oturumda ise Av. Nejan Nart Ünver’in kolaylaştırıcılığında 
“Kadınlarımızın Siyasete Katılımı” konusu işlendi. Kadınların karar mekanizmalarına ve 
özellikle siyasal mekanizmalara katılımı alanında Türkiye’nin STK’ları arasında yer alan 
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu, TBMM Kadın Er-
kek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Hülya Atçı Nergis ile yerel yönetimlerde kimliği-
mizi başarı ile taşıyan KAFFED Yönetim Kurulu üyesi Sevinç Baykan Özden tecrübelerini 
paylaşarak, soruları yanıtladılar.  

Çalıştay ’da Ürdün, Amerika, Almanya, İsrail’in yanında anavatan Kuzey Kafkasya ve Ab-
hazya’dan katılımcıların gönderdikleri 9 video mesaj yayınlandı.

Çalıştayın sonunda geniş katılımlı bir Forum yapıldı. Forumda Çerkes kimliğinden ödün 
vermeden kendi alanında başarılı olan kadınlar söz aldı. Forum katılımcıları kurumların, 
örgütlerin temsilcisi olarak değil, bireysel başarıları dikkate alınarak davet edildiler. Bir 
kadın olarak kariyerlerinde karşılaştıkları sorunlar ve engelleri, Sivil Toplum Örgütlerinde 
kendilerine ve diğer kadınlarına dair yaşadıkları engelleri, Çerkes örgütlerinde kadın katı-
lımını artırma konusunda önerilerini dile getirdiler. 

Forumun başlangıcında Suzan Arı, bir video mesaj ile izleyicilere seslendi. Daha sonra 
örgütlerdeki çalışmaları ile öne çıkan kadınlardan Günsel Avcı, Afitap Altan ve 25 kadın 
görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.  Bu bölüme 38 kadın davet edilmişti ancak bazı teknik 
sorunlar nedeniyle tüm davetliler katılamadı.   

Çalıştayın kapanış konuşmasını KAFFED Kadın Katılımı Komisyonu Koordinatörü Sevinç 
Baykan Özden yaptı. Sevinç Baykan Özden, iki gün boyunca çalıştayı takip edenlere, 
görüş ve önerileri ile katkı veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kadın katılımının bir lütuf değil hak olduğunu vurgulayan Sevinç Baykan Özden, “Kür-
sülerden salonlarımıza her bakışımızda kadın katılımının daha da arttığını göreceğimiz; 



58

salonlarımızın kürsülerinde ise daha çok kadınımızı görebileceğimiz; bunun bir lütuf değil 
hak olduğuna; olması gerekenin bu olduğuna ilişkin toplumsal mutabakatımızın genişle-
yeceği bir geleceğe doğru daha önce atılan adımlara güçlü adımlar eklemiş olduk bu hafta 
sonunda” dedi.

İki günlük çevrimiçi Kadın Katılımı Çalıştayı Şinah’o Betül Bilgin’in konseri ile sona erdi.

ÇALIŞTAY SONRASI KADIN YÖNETİCİLERİMİZ BULUŞMAYA DEVAM ETTİ

Federasyonumuzun 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği kadın katılımı Çalış-
tayına katılan kadın yöneticilerimizin önerisi ile 53 derneğimizin ve Federasyonumuzun 
120 kadın yöneticisinden oluşan bir Çalışma Grubu oluşturuldu. Bu grubun üyeleri 3 Mart 
2021 tarihinde yine çevrimiçi ortamda bir toplantı yaptılar. Toplantıda, Kadın Katılımı Ko-
misyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sevinç Baykan Özden yerel yönetimlerle 
yapılabilecek çalışmalar ve kent konseyleri konusunda bilgilendirme yaptı. 

8 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantıya  Türkiye Kent Konseyleri Birliği 9. Dönem Baş-
kanı ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy katıldı.

Kent konseyleri ile ilgili bilgi veren Nuray Akçasoy, derneklerimizin kent konseylerine aktif 
katılımı ve yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüşlerini paylaştı. Katılımcıların 
sorularını da yanıtlayan Nuray Akçasoy, derneklerimizin ve kadınların kent konseylerinde 



59

yer almak konusunda talepkar olması gerektiğini vurguladı.

Toplantının ikinci bölümünde Federasyonumuz 
Yönetim Kurulu üyesi ve Girişimcilik ve İstihdam 
Komisyonu sorumlusu Turan Akın, Komisyon hak-
kında bilgi vererek kadın girişimcilerle ve gençlerle 
ilgili planlanan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

KAFFED KADIN KATILIMI KOMİSYONU MAYIS TOPLANTISI 

7 Mayıs 2021 tarihinde KAFFED Kadın Katılımı 
Komisyonu toplantısında konusunda uzman Eğit-
menimiz Necla Çakıcı Aşan, Genetik Altın Miras, 
Benlikler, Çerkesler, Pozitif Psikolojik Sermaye Ol-
gusu konusunda eğitim verdi. Verimli ve İnteraktif 
geçen eğitimin farklı başlıklarda da yapılması ko-
nusunda görüş birliğine varıldı.

GİRİŞİM VE İSTİHTAM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 

KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu, Turan Akın liderliğinde çeşitli faaliyetler yürüttü. 
KAFFED-KAFİAD ortak projesi KafNet ve Mentör-Menti programı çok olumlu geri dönüş-
ler aldı. 

Proje Danışmanlarımız; Prof. Dr. Berat BİR, Janberd DİNÇER, Necla Çakıcı AŞAN ile 
Yönetim Kurul üyemiz Turan AKIN tarafından uygulanan programa 224 Menti başvurusu 
geldi. Başvuranlardan 207’si 90 Mentörümüzle eşleşti ve program devam etmekte. 

Mentör-Menti programı dışında Girişim ve İstihdam Komisyonumuz gençlere yönelik eği-
tim ve girişimcilik çalışmaları başlattı. Çevrimiçi yapılan çalışmalar aşağıda listelendi.

GENÇLERİMİZ İLETİŞİM VE KARİYER DONANIMI KONUSUNDA ÇALIŞ-
MAYA BAŞLADI

21 Kasım 2020 tarihinde, “İş Dünyasında Etkili İletişim ve Yeni Nesil Kariyer Yönetimi” 
konulu 5 haftalık Sertifika programının ilk modülü uygulamaya konuldu. 

Üniversite son sınıf öğrencileri ve 30 yaş altı gençlere yönelik hazırlanan ve konusunda 
uzman eğitmenimiz Sayın Necla Çakıcı Aşan tarafından verilen eğitimde, gençlerin kari-
yer gelişimine katkı verilmesi ve daha etkili iletişim becerileri kazanmaları hedeflendi. 

İlk modül oturumlarında interaktif bir ortamda katılımcılar fikirlerini, duygu ve düşüncelerini 
paylaşarak eğitimin kalitesine katkıda bulundular.
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Programda; gençler kendini ve kişileri tanıma ve yeni nesil iletişime giriş, iletişimin te-
mel unsurları ve kuşaklar, duygusal zekâ ve pozitif psikolojik sermaye, stratejik planlama 
(zamanı efektif kullanma-yaşam çarkı), etkili konuşma ve sunum teknikleri (beden dili) 
konularında bilgi edindiler. 

Üçer saatlik 5 modülden oluşan eğitimlere katılım 
için yaklaşık 2 kat talep geldi. İlk grupta 20 genci-
miz eğitime katıldı. 

28 Kasım 2020 tarihinde, KAFFED Girişim & İstihdam Komisyonu’nun gençlere yönelik 
eğitim ve girişimcilik çalışmaları kapsamında “İş Dünyasında Etkili İletişim ve Yeni Nesil 
Kariyer Yönetimi” adlı 5 haftalık Sertifika programı ikinci modül ile devam etti. 

Programda; gençler kendini ve kişileri tanıma ve yeni nesil iletişime giriş, iletişimin te-
mel unsurları ve kuşaklar, duygusal zekâ ve pozitif psikolojik sermaye, stratejik planlama 
(zamanı efektif kullanma-yaşam çarkı), etkili konuşma ve sunum teknikleri (beden dili) 
konularında eğitimler aldılar.

19 Aralık 2020 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu bünyesindeki Girişim & İstih-
dam Komisyonu tarafından gençlerimize yönelik eğitim ve girişimcilik çalışmaları kapsa-
mında organize edilen “İş Dünyasında Etkili İletişim ve Yeni Nesil Kariyer Planlaması” 
isimli 5 haftalık sertifika programı tamamlandı.

Üniversite son sınıf öğrencileri ve 30 yaş altı gençlere yönelik hazırlanan ve konusunda 
uzman eğitmenimiz Sayın Necla ÇAKICI AŞAN tarafından verilen eğitimde, gençlerin ka-
riyer gelişimine katkı verilmesi ve daha etkili iletişim becerileri kazanmaları hedeflendi. 
Eğitime katılan gençlerimizin son oturumda paylaştıkları geri bildirimler, katılımcıların bu 
konuda kendilerini geliştirdikleri ve eğitimden yüksek ölçüde verim aldıklarını vurguladı.

5 modülden oluşan eğitimin her anında, interaktif bir ortam yaratıldı. Böylece katılımcıların 
fikir ve görüşleri dinlendi ve eğitimin kalitesine katkıda bulunuldu.

Gençlerin kendilerini tanımaları, yeni nesil iletişime giriş sağlamaları, iletişimin temel un-
surları, kuşaklar, duygusal zekâ, pozitif psikolojik sermaye, stratejik planlama, sunum tek-
nikleri gibi konular üzerinden işlenen program sayesinde gençler kendi kariyer yollarına 
ışık tutmuş oldular. 

Son modülde, gençlerin her birine bu programdan neler edindikleri soruldu. Gelen cevap-
lara göre hedeflenen noktalara ulaşıldığı anlaşıldı. Gençler, eğitimin onlar için ne kadar 
değerli olduğunu ve bu 5 haftalık modülün her birine zevk alarak katıldıklarını da belirttiler.
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13 Aralık 2020 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu’nun öncülüğünde ve 
MSC Gemi Acenteliği IK Müdürü ve İzmir Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi 
Serap Tosun’un eğitmenliğinde gençlere İnsan Kaynakları Sistemi anlatıldı.

Yoğun ilgi gösterilen seminer, Zoom üzerinden gerçekleştirildiğinden kişi sayısı kısıtı ya-
şandı ve seminere 96 kişi katıldı. Katılamayanlar için seminerin tekrarlanması planlandı.  
 
İki buçuk saat süren seminere ilgi gösterenler, yeni mezunlar, öğrenciler, işverenler ve hâ-
lihazırda çalışan gençlerimiz oldu. “İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi, CV hazırlama, Mü-
lakatlara hazırlanma, değişen iş dünyası ve yeni dinamiklere adaptasyon” konuları islendi. 

Dijital dünyanın getirdiği yeniliklerin iş dünyasına katacakları ile ilgili merakta olanlar, iş 
mülakatlarının aşamaları, dikkat çekici bir CV hazırlamanın yolları, kendimizi tanımanın 
bize ve iş hayatımıza katacakları gibi önemli konulara ilişkin sorular bu seminerde cevap 
buldu. Seminer sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümü de katılımcılar için pekiştirici 
oldu.

2 Ocak 2021 tarihinde, KAFFED bünyesindeki Girişim & İstihdam Komisyonu tarafından 
gençlerimize ve üyelerimize yönelik eğitim ve girişimcilik çalışmaları kapsamında organize 
edilen ”Dış Ticaret” isimli 3 modülden oluşan sertifika programının ilk oturumu konusunda 
uzman eğitmenimiz ve Yönetim Kurulu üyemiz Turan Akın tarafından verildi. 

Yoğun ilgi gösterilen eğitime 130 kişi katıldı. İki saat süren seminere ilgi gösterenler, ça-
lışanlar, yeni mezunlar, öğrenciler ve işverenlerimiz oldu. “İhracat Kavramları, Mikro İhra-
cat, Temel Müşteri Bulma Yöntemleri, Dış Ticarette Sözleşmenin Önemi” konuları işlendi. 
Eğitim, katılımcıların deneyim paylaşımı ile interaktif bir şekilde tamamlandı. 

KAFFED PANDEMİ ZAMANI İÇ EKONOMİK DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK 
ÜZERE HAREKETE GEÇTİ

7 Ocak 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu olarak KAFFED’e bağlı 
bütün derneklerdeki üyelerimizin mesleklerini, belirli bir sistem içerisinde sektörel olarak 
gruplara ayırmayı planladık. 

Buradaki öncelikli amacımız; verilerin düzenli bir şekilde yer aldığı sistem içerisinde, her-
hangi bir meslek grubuna ait soydaşımızın, Türkiye’nin neresinde olursa olsun ihtiyacı 
doğrultusunda kendi mesleğindekilerle ve/veya diğerleri ile tanışması ve hızlıca iletişime 
geçmesiyle ekonomik ve sosyal fayda altyapısının oluşturulmasıdır. Ayrıca sektör deneyi-
mi olan büyüklerimizin gençlere mentörlük yapması da hedeflenmektedir.

Bu amaçla yayınlanan bir link ile çalışmaya katılmak isteyenlerin başvurma sürecini baş-
lattık. 
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DİJİTAL DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK

10 Ocak 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu “Girişimciler Anlatıyor” 
dizisini başlattı. 

KAFFED’in YouTube kanalı ve Facebook sayfasından canlı planlanan yayınlarda fark-
lı sektörlerde başarılı olmuş girişimcileri gençlerle buluşturmayı amaçladık. Yayınlarda, 
genç ve kadın girişimcilere öncelik verdik. 

ilk konuğumuz girişimci, yatırımcı ve Mentör Kaan Gülten oldu.  

Moderatörümüz Elifnur Demirhan sohbetin ardından konuğumuza interaktif ortamda ge-
len soruları yöneltti.

GELECEĞİN DIŞ TİCARET ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

19 Ocak 2021 tarihinde, Dış Ticaret Sertifika Programı tamamlandı.

Dış Ticaret Sertifika Programı, KAFFED Girişim & İstihdam Komisyonu tarafından eği-
tim & girişimcilik çalışmaları kapsamında gençlerimize ve iş insanlarımıza katkı sağlamak 
amacı ile düzenlendi. Turan AKIN ile temel ihracat kavramları, ödeme yöntemleri, genç-
lerin global ticaretin değişkenlerine adapte olması ve katkı sunması, güvenli dış ticaretin 
yolları ve ihracatın geliştirilmesi konularında 3 haftalık interaktif bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim ile ilgili düzenlenen yarışmada soruların tamamına doğru cevap veren Ayça Deniz, 
Alper Eker, Nesren Bal ve Kübra Köse’nin adreslerine KAFDAV Yayıncılıktan seçilen ki-
taplar ulaştırıldı. 

Katılımcıların soru ve katkıları ile tamamla-
nan eğitime yüzde 90 katılım gösterenler 
sertifika almaya hak kazandı. Eğitime 130 
kişi kayıt olmuştu.

KAFFED GİRİŞİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU EKİBİ BÜYÜDÜ

24 Ocak 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu, çalışmalarına artık 
daha kalabalık bir ekip ile devam etme kararı aldı.

Başta İstanbul olmak üzere üniversitelerin Kafkas topluluklarında yer alan arkadaşlarımız 
KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu’na katkı sağlayacaklarına inanarak ekibe katıl-
dılar. Yeni katılımcıların da katacağı enerji ile gelecekte keyifli ve yararlı birçok çalışmaya 
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imza atılması hedeflendi.

Girişim ve İstihdam Komisyonu’nun 24.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi top-
lantısında tanışmanın ardından, yapılan ve yapılması öngörülen tüm projeler hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu. Komisyonumuzun 3 oturum şeklinde gerçekleştirdiği ve 20 
kişinin katıldığı toplantıda şimdiden projeler ve bu projelerde gönüllü şekilde çalışacak 
olan isimler tespit edildi.

MİKRO İHRACAT EĞİTİMİ

Girişim ve İstihdam Komisyonu gençlere ve iş insanlarımıza yönelik eğitim programları 
kapsamında farklı sektörlerde uzmanlaşmış eğitimcilerimizi gençlerle buluşturdu.

16 Şubat 2021 tarihinde, Zoom programı üzerinden gerçekleşen eğitimin, konuğu AliExp-
ress Türkiye & MENA Ülke Müdürü Yaman ALPATA oldu. Alpata, kendi deneyimlerini ve 
“Mikro İhracat” başlığını paylaştı.

Eğitim programı eş zamanlı olarak KAFFED YouTube kanalından canlı yayınlandı. 

KURUMSALDAN GİRİŞİMCİLİĞE

17 Şubat 2021 tarihinde, Girişim ve İstihdam Komisyonu “Girişimciler Anlatıyor” seri-
sinde Kahvegibikahve markası ile kurumsal çalışma hayatından girişimciliğe adım atan 
Ubeydullah Güngör konuk edildi.

Güngör, marka serüvenini meraklıları ile paylaştı. 

DAVRANIŞSAL SATIŞ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 

21 Şubat 2021 tarihinde, Girişimsel ve İstihdam Komisyonu, “Davranışsal Satış ve Müş-
teri İlişkileri Yönetimi” eğitimi verdi. Eğitimin konuğu Uzman Eğitmen Tülay Ercenk oldu. 
Zoom üzerinden ve interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 50 kişi katıldı.

Eğitim sonunda konuyla ilgili beş sorudan oluşan 
kısa sınav yapıldı. Puanlamaya göre ilk üçe giren 
katılımcılar Pelin Kıraç, Nesren Bal ve Mert Galip’e 
eğitmen Fırat Çapkın’ın Buz ve Kazak kitabı hediye 
edildi.

KARAR ALMA EĞİTİMİ

27 Şubat 2021 Girişim ve İstihdam Komisyonunun her hafta düzenlediği eğitim serisinin 
konuğu eğitimci, yazar ve konuşmacı Fırat Çapkın oldu. 
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Kolaylaştırıcılığını Merve Berkhan’ın üstlendiği 
eğitimde, ‘Karar Alma’ konusu işlendi. İnteraktif 
gerçekleşen eğitime yaklaşık 70 kişi katıldı.

Sunum sonunda gelen soruları yanıtlayan eğit-
men, katılımcılara çeşitli kitaplar önerdi. 

GÜNDEM: 21. YÜZYILDA İNSAN PROFİLİ VE LİDERLİK  

6 Mart 2021 tarihinde, Girişim ve İstihdam Komisyonunun her hafta düzenlediği eğitim 
serisi kapsamında Prof. Dr. Berat Bir konuk edildi. 

Kolaylaştırıcılığını Ahmet Yuşa Kuş’un üstlendiği eğitim de, “21. Yüzyılda İnsan Profili ve 
Liderlik” konusu işlendi. İnteraktif gerçekleşen eğitime yaklaşık 40 kişi katıldı.

21.yüzyıl liderdik mottosu “Zamanın Ruhunu Anla” sloganından hareketle, iyi bir liderin 
özelliklerinin ve liderlikte başarıyı etkileyen faktörlerin paylaşıldığı eğitimde, örnek lider 
profilleri incelendi.

X, Y ve Z kuşaklarının özelliklerini anlatan ve ara-
larındaki farklılıkların, günümüz koşullarında de-
ğerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. 
Berat Bir, son yıllarda yaşanan gelişmeler ile ha-
yatımıza giren yeni meslek gruplarından bahsetti. 
Duygusal zekâya sahip olmanın önemi ve duygu-
sal zekâya sahip bir kişide bulunan özelliklerin de 

açıklandığı eğitimin sonunda, katılımcıların soruları yanıtlandı.

KAFFED GİRİŞİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU KAFLAR İLE BULUŞTU

10 Mart 2021 tarihinde KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu rekor bir katılım ile üni-
versitelerin Kaf gruplarından başkan veya temsilcilerle görüştü. 

Komisyonun bu zamana kadar gerçekleştirdiği projeler, eğitimler, canlı yayınlar katılım-
cılara hazırlanan görsel sunum desteği ile anlatıldı. Toplantının temel amacı katılan Kaf 
gruplarına, komisyonun amaçlarının, vizyon ve misyonunun anlatılması ve gelecek soru-
ların yanıtlanmasıydı.

Teker teker aranarak davet edilen Kaf gruplarından yüksek bir katılım oldu. Toplamda 54 
kişinin katıldığı görüşme, tanışma işe başlayıp, soru ve cevaplar ile son buldu. Toplantı 
başında yapılan tanışma ile sıcak bir ortam da yaratılmış oldu.
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KAFFED GİRİŞİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU GENÇLİK KOMİSYONLA-
RI İLE BULUŞTU

21 Mart 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu, Federasyona bağlı 
derneklerin gençlik komisyonları ile buluştu.

Kolaylaştırıcılığını Berkant Akalan ’nın üstlendiği toplantı da komisyonun bu zamana ka-
dar gerçekleştirdiği projeler, eğitimler ve canlı yayınlar; komisyonun misyonu, vizyonu ve 
ilkeleri doğrultusunda paylaşıldı.

Gençlere ve girişimcilere yönelik çeşitli faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği girişim ve istihdam komisyonunun; 
yenilikçi, yaratıcı ve öncü hedefler ile hayata geçirile-
cek projelerine vurgu yapıldı.

Toplantının sonunda ise katılımcılardan gelen so-
rular ve eleştiriler, komisyon üyelerince yanıtlandı.

GÜNDEM: DEVLET KURUMLARINDA ÜST YÖNETİM YAPILANMASI VE 
İŞLEYİŞ DİNAMİĞİ

28 Mart 2021 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Girişim ve İstihdam 
Komisyonunun düzenlediği eğitim serisinin konuğu Büyükelçi (E) Ali Rıza Çolak oldu.

Kolaylaştırıcılığını Fatih Ekim’in üstlendiği eğitimde, ‘Devlet Kurumlarında Üst Yönetim 
Yapılanması ve İşleyiş Dinamiği’ başlığı işlendi. İnteraktif gerçekleşen eğitime yaklaşık 
55 kişi katıldı.

MENTÖR MENTİ PROGRAMI “BİRLİKTE ÖĞRENME ORTAKLIĞI”

Girişim İstihdam Komisyonumuzun Mentör Menti projesi ile Üniversite öğrencisi, yeni me-
zun ve kariyerinin başında olan gençlerimizin, kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağ-
lamayı, yetkinliklerini arttırmayı, hayatın her alanında daha başarılı ve mutlu olmalarını 
hedefledik. Bu amaçla Mentör-Menti “Birlikte Öğrenme Ortaklığı” projesini hayata geçirdik. 
Sürece, öğrenenin yani Menti ‘nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine 
ve kişisel ihtiyaçlarına göre her Menti ‘nin bir Mentörle eşleştirilmesi ile başladık. 

10 Nisan 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstih-
dam Komisyonu’nun düzenlediği “Mentör Menti 
Projesi” için ilk toplantı gerçekleştirildi. 76 kişilik 
yüksek bir katılımın olduğu toplantıda, katılım for-
munu dolduran ve projeye destek vermek isteyen 
Mentörler ile buluşuldu ve projenin amaçları ve iş-
leyişi aktarıldı. 
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YENİ PROJELER GENÇLER İLE PAYLAŞILDI

11 Nisan 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu, KAFFED’e bağlı der-
neklerin gençlik komisyonları ile bir kez daha buluştu. Kolaylaştırıcılığını Girişim ve İstih-
dam Komisyonu üyesi Mert Galip’in üstlendiği toplantıya 50 kişi katıldı. Komisyonun bu 
zamana kadar gerçekleştirdiği projeler, eğitimler ve canlı yayınlar komisyon üyeleri Merve 
Berkhan ve Yuşa Kuş tarafından özet halinde katılımcılarla paylaşıldı.

Yeni projelerden www.kafnet.biz  İnternet sitesinin amacı ve hedefleri komisyon üyesi 
Sine Uysal’ın anlatımıyla detayları ile aktarıldı. Konuyla ilgili katılımcıların önerileri alındı.

Ardından hayata geçirilmesi planlanan en önemli projelerden birisi olan Mentör-Menti Pro-
jesi komisyon üyesi Pelin Fidan tarafından katılımcılara görseller ve videolar eşliğinde 
anlatıldı. Katılımcıların bu projeye dahil olmalarının kariyer yolculuklarına olası katkısının 
altı çizildi.

Toplantının sonunda ise katılımcılardan gelen 
sorular komisyon üyeleri tarafından cevaplan-
dırıldı. Katılımcıların öneri ve eleştirileri din-
lendi.

GÜNDEM: BİREY OLMAK VE FİNANSAL OKURYAZARLIK

18 nisan 2021 tarihinde KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonunun düzenlediği eğitim 
serisinin konuğu Doç. Dr. Şevket Sayılgan oldu. .

Farklı sektörlerden alanında uzmanlaşmış eğitimcilerle buluşma imkânı sunan eğitim seri-
sinde Doç. Dr. Şevket Sayılgan, “Birey Olmak ve Finansal Okuryazarlık” konulu sunumu-
nu katılımcılarla paylaştı. 

GİRİŞİMCİLER ANLATIYOR: YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İYİ BİR GE-
LECEK

22 Nisan 2021 tarihinde KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu “Girişimciler Anlatıyor” 
serisinin Deveci Tech kurucu ortağı Kerem Deveci oldu. Deveci, Ar-Ge çalışmalarının 
devam ettiği ve dünya üzerinde büyük ses getiren ENLIL Dikey Eksenli Rüzgar Türbini 
Projesini ve kariyer yolculuğunu izleyiciler ile paylaştı.

KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILMAK  

6 Mayıs 2021 tarihinde, KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu “Girişimciler Anlatıyor” 
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serisinde, Arkhe Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Sahibi ve Ege İş Kadınları Der-
neği Başkanı Emre Pınar Kılıç konuk oldu. Kılıç, kendi şirketini başarılı yerlere taşımış 
bir girişimci olmasının yanı sıra kadınların toplumdaki yerini daha iyi yerlere getirmek için 
çalışan bir toplum gönüllüsü.

KAFKAS GİRİŞİM VE İŞ AĞI (KAFNET) KURULDU

Kafkasya, Türkiye ve diğer diaspora ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve 
güçlendirmek, gençleri istek ve yeteneklerine uygun iş alanlarına yönlendirmek ve tüketi-
cilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla, Kafkas Dernekleri Fede-
rasyonu (KAFFED) ve Kafkas İşadamları Derneği (KAFİAD) işbirliği ile Kafkas Girişim ve 
İş Ağı (KAFNET) adında bir platform kuruldu. 

Platform www.kafnet.biz adresi üzerinde hizmet veriyor. 

KAFNET.BİZ : DÜNYAYA AÇILDI

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Kafkas İş Adamları Derneği (KAFİAD) giri-
şimleri ile faaliyete geçirilen kafnet.biz web sitesini dünyaya açmak üzere harekete geçildi. 

Web sitesi için aralarında KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, KAFİAD Başkanı Yusuf 
Taymaz, kafnet.biz kurucusu Prof. Dr. Erol Taymaz, KAFFED Yönetim kurulu üyesi Turan 
Akın ve Girişim İstihdam Komisyonu üyesi Şahin Nayır’ın bulunduğu ABD, Almanya, İsrail, 
Kanada, İsveç gibi Çerkesce ve İngilizce konuşulan ülke diaspora dernek başkanları ile 
toplantı yapıldı.

Toplantıya Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Zati Sönmez, Almanya 
Nürnberg Derneği Başkanı Dr. Faidi Mahmoud, İsveç Derneği Başkanı Nehal Habej Bek, 
Kanada’da bulunan Çerkes Geri Dönüş Derneği (CRO) Başkanı Orfan Stash Shouakar, 
New Jersey Derneği başkanı Qasbeck Kaghado ve İsrail Kfar Kama’yı temsilen Haron 
Shugan katıldı. KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Turan Akın ve KAFFED Girişim ve İs-
tihdam Komisyonu üyesi Şahin Nayır’ın Çerkesçe ve İngilizce sunumları ile yapılan top-
lantıda dünyanın dört bir yanından temsilcilere https://kafnet.biz/tr/ web sitesi, amacı ve 
hedefleri anlatıldı. Türkiye ile diğer Diaspora ülkeleri arasında köprü kuracak olan projenin 
önemine değinildi.

KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonunun Mentör ve Menti programının da konuşuldu-
ğu toplantıda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

KafNet web sayfası, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter ve Telegram bağlantılı olarak 
duyuru ve haber paylaşımı yapıyor.
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ÇERKES EL SANATLARI ÇALIŞMA GRUBU:

13 Haziran 2020 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu bünyesinde, Yönetim Kurulu 
kararı ile Çerkes el sanatlarını araştırmak, yaşatmak, geliştirmek amacıyla, ÇERKES EL 
SANATLARI ÇALIŞMA GRUBU kuruldu. 

 M.Ö 5000  yıllarına kadar dayanan kadim kültürümüzün objelerinin ve özgün değerlerinin 
yok olmaması, gelecek nesillere aktarılması kültürümüzün gelişerek devamı için yaşamsal 
önem taşıdığından yalnızca yaşamak değil, kimliğimiz ile var olmak savaşı verdiğimiz di-
asporalarda etnik kültürüne sahip çıkmak konusundaki eksikliğimiz elimizdeki değerlerimi-
zin zamanla önemli ölçüde yitip gitmesine yol açtığından hareketle bir çalışma başlatıldı.

 Kendi kültürümüzü öncelikle kendimiz koruyabilir ve gelecek nesillere taşıyabiliriz düşün-
cesi ile Çalışma Grubumuz, Türkiye’de değişik yörelerde yaşayan, Çerkes toplumunun 
sahip olduğu anavatandan getirilmiş veya orijinal tekniklerle üretilmiş Çerkes el sanatları 
objelerinin derlenerek, fotoğraflarının ve koruyan kişilerin isimleri ile sülale isimlerinin yer 
aldığı bir arşiv oluşturulmasını amaçladı. 

Bu bağlamda tarihi değer taşıyan Çerkes El Sanatları objelerine sahip kişi ve ailelerin obje 
fotoğrafı ve bilgilerini çalışma grubuna ulaştırması için çağrı yapıldı.

Kültürel mirasımızın korunması amacı ile Türkiye de değişik yörelerde yaşayan Çerkes 
halkının geçmişe dayalı orijinal Çerkes El Sanatları ürünlerinin fotoğraflanarak, koruyan 
kişi ve aile bilgileriyle arşiv oluşturma projesi ile ilgili konuda saha çalışmaları devam et-
mektedir.

Çalışma Grubunun faaliyetleri şöyle sıralanabilir: 

4 Temmuz 2020 tarihinde, yönetim kurulu üyesi Nesrin Alpan yönetiminde Çerkes el sa-
natları ustası,  eğitmeni Melekhan Atalay’la Çerkes el sanatları tanıtımı canlı yayın prog-
ramı gerçekleştirildi.
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23 Ağustos 2020 tarihinde, Adığey Kültür Bakanlığınca sosyal medya üzerinden düzen-
lenen ‘’SETENEY GUAŞE ADIĞE DİŞEYIDE’’ etkinliğine katılındı.

04 Eylül 2020 tarihinde, Adığey-Türkiye sanatsal ve sosyokültürel analizi projesi kapsa-
mında araştırma yapmak üzere; Adığey Devlet Üniversitesi akademisyen ve Doğu Halkla-
rı Müzesi yöneticilerinden oluşan araştırmacılarla, Çerkes El Sanatları çalışma gurubunda 
ve Türkiye de yürütülen Çerkes El Sanatları çalışmaları hakkında bilgi verildi. Korunan ve 
yeni üretilen el sanatları ürünlerinden örnekler araştırmacılarla paylaşıldı.

2021 yılı Şubat ayından itibaren, 15 Ekim 2018 tarihinde Adığey Cumhuriyet kutlamaları 
kapsamında KAFFED organizasyonu ile Çerkes el sanatları çalışmaları yürüten Ankara 
Çerkes Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin katılımıyla Maykop da gerçekleşen 
sergi fotoğrafları KAFFED Youtube kanalında video formatında yayınlandı. 

Çerkes el sanatlarının, temel tekniklerinin korunması ve bilgi paylaşım amaçlı sosyal med-
ya üzerinden, Türkiye genelinde bu çalışmaları yürüten 100 kadının katılımı ile KAFFED 
Çerkes el Sanatları Topluluğu kuruldu.  Konu ile ilgili bilgi paylaşımları yapıldı.

23 Şubat 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında sosyal medya üzerinden ADIĞE DIŞEYI-
DE paylaşım etkinliği gerçekleştirildi.

24 Şubat 2021 de Adığe kadınları Anavatandan sürülürken yanlarında getirdikleri Adığe 
aşağe, araç gereçleri korumuşlar, bu kendilerini özgü teknikleri kızlarına torunlarına ulaş-
tırmışlardır. Bu değerleri bizlere ulaştıran emektar büyüklerimizin tanıtıldığı GEÇMİŞDEN 
GÜNÜMÜZE ÇERKES EL SANATLARI videosu Melekhan Atalay tarafından hazırlanarak 
KAFFED YouTube kanalında yayınlandı.

20 Mart 2021  tarihinde KAFFED youtube kanalında, Çerkes el sanatlarının kültürel var-
lığın korunmasındaki önemi,  grubun amacı, faaliyetleri ve derneklerde geçmişten günü-
müze yürütülen çalışmaları konu alan canlı yayın programı yapıldı.       

24.10. 2021 tarihinde Somut  olmayan kültürel miras, Türkiye Ulusal Envanteri  kapsamın-
da Kafkas Dernekleri Federasyonu El sanatları Çalışma Grubu Adıge-Çerkes El Sanatları 
ve nakışları ile ilgili;

Bidanukophu  Melekhan Atalay, Kucbartıp-
ha Esen Bal, Thatsphu Şeneser Tokmak 
On Yedi (17) ayrı  dosya hazırlayarak An-
kara Turizm Kültür İl Müdürlüğüne sun-
muşlardır. Ayrıca; Adıge-Çerkes El Sanat-
ları Yaşayan İnsan Hazineleri İçin, 
Bidanukophu Melekhan Atalay kendi adı-
na, Kucbartıpha  Esen Bal, Elmas Eşsiz ve 
Ayşe Eşsiz adına dosya sunmuştur.



ANAVATAN İLE İLİŞKİLER
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ANAVATAN İLE İLİŞKİLER
Federasyonumuz bu dönemde de Anavatan ülkeleri ile diyaloğunu sistemli ve kararlı bir 
şekilde sürdürdü. Bu ilişkilerde diasporadan daha çok kişinin anavatana dönüş yapması 
için gerekli her türlü bürokratik destek ve kolaylaştırıcı uygulama için öncülük ettik. Adı-
gey’e dönmek isteyenlere KAFFED tarafından “soydaşlık” belgesi verilmesi ve bu belge-
nin önemli bir kolaylaştırıcı unsur haline gelmesi bu dönemde oldu. Ancak, anavatana 
girişte pozitif ayrımcılık uygulanması için talep edilen tanıtıcı kimlik kartı konusundaki giri-
şimlerimiz henüz çok yavaş ilerlemekte. Bu talep konusunda KAFFED gerek DÇB nezdin-
de gerek ise Cumhuriyetlerimizin en üst düzey kurumlarında ısrarcı olmayı sürdürmekte.  

Bu süreçte Cumhuriyetlerimizdeki gelişmeler de yakından izlenmiştir. Aşağıda tarih sıra-
sıyla Anavatan ile ilişkilere yönelik çalışmalarımız listelenmiştir. 

10 Ocak 2020 tarihinde Abhazya’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrasında gelişen sü-
reçte, şiddet içeren gösterilerin gerçekleşmesinden ve sonrasında oluşabilecek kaostan 
duyulan endişeyi dile getiren bir açıklama yayınladık.  

Açıklamada; Bölgesel ve küresel çalkantıların sarsıcı etkilerini de hesaba katarak Abhaz-
ya toplumunun ve Devletinin içinde bulunduğu hassas durumu tüm tarafların göz önünde 
bulundurması gerektiğinin altını bir kez daha çizerek, Abhazya Cumhuriyeti’nin demok-
ratik kurumlarını, sorunların hukuk ve demokrasi çerçevesinde çözülmesi için etkin bir 
şekilde görevlerini yapmaya davet ettik. 

22 Ocak 2020 tarihinde DÇB ile askıya alınan ilişkiler hakkında bir açıklama yayınladık.

Açıklamada, DÇB ile ilişkilerde yaşanan süreci hatırlattık: 

“2000 yılı sonrası DÇB’nin kuruluş amaçlarından kademe kademe uzaklaşması ve özel-
likle de son dönemlerdeki yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlar nedeniyle 18 Aralık 
2016 tarihinde Federasyonumuzun DÇB ile ilişkilerinin askıya alınmasına karar verilmişti. 

Konuyla ilgili tartışmaları Federasyonumuzun en üst organında nihai karara bağlamak ve 
Federasyonumuzun DÇB üyeliğini değerlendirmek üzere, Başkanlar Kurulu’nun tavsiyesi 
ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile 7 Nisan 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmış-
tır. Genel Kurul’da konu tekrar detaylı bir şekilde tartışılmış; genel kurul sonucunda karar 
için yeterli çoğunluk sağlanamamış olsa da yapılan eğilim yoklamasında DÇB’den ayrılma 
yönünde bir irade oluşmamıştır. 

Federasyonumuzun 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu son-
rasında oluşan yeni Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu’nun da görüşünü alarak, 5 Ocak 
2020 tarihli toplantısında, DÇB ile ilgili demokratik işleyiş, şeffaf yönetim, Çerkes halkının 
haklarını koruyan anlayışa ilişkin talepler konusunda çekincelerini koruyarak, Anavatan ile 
ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, askıya alma kararının kaldırılmasına 
karar vermiştir.
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Daha önce olduğu gibi bundan sonra da DÇB’nin kuruluş amaçları doğrultusunda; demok-
ratik, şeffaf, katılımcı yönetim anlayışı içerisinde Çerkes halkının haklarını savunan bir ya-
pıda toplumumuzun çıkarına çalıştırılması Federasyonumuzun temel önceliği olacaktır.”

KAFFED HEYETİ KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİNDE

11 Mart 2020 tarihinde, Genel Başkan Yıldız Şekerci, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kabar-
dey-Balkar Çalışma Grubu Üyeleri çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Kabardey-Balkar 
Cumhuriyeti başkenti Nalçık’a gitti.

Ziyaret çerçevesinde Kabardey-Balkar Cumhur-
başkanı Kokov Kazbek ile görüşülmesi, Genel 
Başkan Yıldız Şekerci’nin Dünya Çerkes Birliği 
(DÇB) toplantısına katılması, ayrıca diğer ilgili 
kamu kurumları ve sivil toplum kurluşları ile ortak 
projeler ve çalışmalar konusunda görüşmeler ya-
pılması ve üniversite öğrencileri ile bir araya ge-
linmesi planlandı.

KABARDEY BALKAR CUMHURİYETİ’NDE 14 MART ADIGE DİLİ GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ 

13 Mart 20221 tarihinde, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nalçık’ta bulunan KAFFED 
heyeti Baksan bölgesine gitti.

Genel Başkan Yıldız Şekerci, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kabardey Balkar Çalışma Grubu 
Üyeleri ilk olarak Hakeşey köyünü ziyaret ettiler.

Buradaki kreş ve ilköğretim okulunda geleneksel olarak her Perşembe düzenlenen anadili 
özel programı bu defa 14 Mart Adıge Dili Günü ve heyetimizin ziyareti vesilesiyle daha 
renkli geçti. Anadilinde tiyatro ve şiirler sunuldu. Hahpaşe köyünde ise yine kreş, ilköğre-
tim ve sanat okulu ortak bir etkinlik yaptı. Okulda, sanata yeteneği olan çocuklar ayrılarak 
yetenekleri doğrultusunda eğitiliyor.
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DÇB YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

14 Mart 2020 tarihinde, DÇB Yönetim Kurulu toplandı. 

Genel Başkan Yıldız Şekerci başkanlığında, KAFFED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kabar-
dey Balkar Çalışma Grubu Üyelerinden oluşan heyetimiz, daha evvel alınan karar gereği, 
DÇB (Dünya Çerkes Birliği) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Yıldız Şekerci, toplantıda Rusya Federasyonu Yurt Dışındaki Yurttaşlara Yönelik Devlet 
Politikası Hakkındaki Federal Kanun’da yer alan, tarihi bağları olanların geri dönüş hak-
kına ilişkin maddeyi okuyarak, (maddenin ayrıntısı aşağıdadır) bu konunun değerlendiril-
mesini talep etti.

Madde 1. Yurttaş Kavramı

1. Yurttaşlar; bir ülkede doğan, orada ikamet eden veya ikamet etmekte olan ve ortak 
bir dil, tarih, kültürel miras, gelenekler ve örf adetlerin belirtilerini taşıyan kişiler, ayrı-
ca bu kişilerle doğrudan alt soy bağı bulunan kişilerdir.

2. Yurt dışındaki yurttaşlar (bundan sonra yurttaş olarak anılacaktır), Rusya Federasyonu 
toprakları dışında devamlı olarak ikamet eden Rusya Federasyonu vatandaşlarıdır.

3. Ayrıca Rusya Federasyonu toprakları dışında ikamet etmekte olan ve genellikle Rus-
ya Federasyonu topraklarında tarihsel olarak ikamet eden halklarla bağlantılı olan 
kişiler, bunun dışında üst soy bağından olan akrabaları daha önce Rusya Federas-
yonu topraklarında yaşayan ve Rusya Federasyonu ile manevi, kültürel ve hukuki bir 
ilişki lehine özgürce seçim yapan kişiler de yurttaş sayılır, şunlar dahil:

• SSCB vatandaşı olan, SSCB’ye üye olan ülkelerde ikamet eden, bu ülkelerin vatan-
daşlığını alan veya vatansız olan kişiler;

• Rus devleti, Rusya Cumhuriyeti, RSFSC, SSCB ve Rusya Federasyonundan giden 
(göçmen olan) ve uygun yurttaşlık aidiyeti bulunan ve yabancı bir ülkenin vatandaş-
lığını alan veya vatansız olan kişiler.

DÇB Başkanı Sohrokov Hauti, ilgili madde kapsamında daha evvelde benzer çalışmalar 
yapıldığını ancak yeterli sayıda dönüşçü olmadığından bu hakkın verimli kullanılamadığını 
belirterek, Dönüş yapmak isteyenler için bu madde kapsamında kolaylık sağlanabilece-
ğini, söyledi.

KAFFED’in, DÇB’nin bu konuda yeni bir çalışma yapması için yazılı bir başvuru yapması 
benimsendi.

Genel Başkan Yıldız Şekerci, KAFFED olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi 
Aleksey Yerhov’dan 13 Şubat 2020 tarihli Çerkes toplumunu infiale sürükleyen sözlerini 
izah ve telafi etmesini istediğimizi hatırlatarak, Büyükelçi Yerhov ile yapılan görüşmenin 
içeriği hakkında bilgi verdi.
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Dünya Çerkes Birliği Başkanı Sohrokov Hauti, süreci memnuniyetle takip ettiklerini, Büyü-
kelçi tarafından verilen röportajın içeriğinin kendilerini de çok rahatsız ettiğini söyledi. Bu 
nedenle kendisinin de bizzat Büyükelçi Yerhov’u arayarak rahatsızlıklarını dile getirdiğini 
belirtti. DÇB’nin bu konuda bir yazı kaleme alması, KAFFED’in de yapacağı katkılar ile il-
gili metnin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi hususunda mutabık kalındı

Toplantıda, Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklik öngören (22 Nisan 2020’de 
halk oyuna sunulması beklenen) düzenlemeler gündeme getirildi. 

Genel Başkan Yıldız Şekerci, bu düzenlemeler konusunda diasporada oluşan hassasiyeti 
dile getirerek, kaygıları iletti. Şekerci, “Nerede yaşarsak yaşayalım,  yüzümüz yüreğimiz 
Anavatan’dan yana. Buralarda yaşamasak da bizim topraklarımız burası,  tüm gelişmeleri 
yakından izlememiz bu yüzden. Burada (Anavatan) yaşanan her gelişme bizi çok yakın-
dan ilgilendiriyor. Anavatanın dili, kültürü ve her tür özelliği ile ayakta olması için çaba 
harcamamız da, Anayasa değişiklikleri gibi konularda bu kadar hassas olmamız da bun-
dan” dedi.

Tüm Çerkes Cumhuriyetlerinden Xase temsilcilerinin katıldığı DÇB Yönetim Kurulu’nda 
KAFFED heyeti, bu sürecin asimilasyonu hızlandırma riskini dile getirdi. Anayasada ya-
pılacak değişikliklerin anadillerin statüsü ve federatif yapıda değişikliğe neden olmaması 
gerektiği vurgulandı. Rusya Federasyonu’nu oluşturan tüm halkların kurucu olduğu, ana-
dillerinin Rusça ile birlikte resmi dil olarak korunması gerektiği, bu yaklaşımın tüm halklar 
kadar Rusya için de yararlı olacağı vurgulandı. Program boyunca pek çok farklı kurum 
ve kişinin görüşü alındı. Köyler, Üniversite ve derneklerin yanında halkta meseleye farklı 
yaklaşımlar gözlendi. 

KAFFED’in Anayasa Değişiklikleri hakkındaki görüş ve kaygılarını içeren bir metin hazır-
layarak, DÇB’ye ve ilgili kurumlara iletmesi benimsendi. 

Anadili başlığı görüşülürken, Rusya Federasyonu Merkezi hükûmetinin özellikle anadil-
lerin ve kültürlerin korunmasına yönelik çalışmalara fon ayırdığı, desteklediği, bu fonların 
her sene artarak sürdüğü vurgulandı. Anadili çalışmalarında (kitap, doküman ve internet 
tabanlı eğitim gibi başlıklarda) görevlendirilen Murat Tabish ve Aminat Şojen ile birlikte ça-
lışmak üzere KAFFED’den de iki isim istenildi.

Öte yandan, 2020 sonbaharında yapılacak nüfus sayımı da görüşüldü. Toplantıda, nüfus 
sayımında etnik kökenin Adıge-Çerkes olarak yazdırılması önerisi yapıldı. DÇB Başkanı 
Sohrokov Hauti bu önerilerin detaylı çalışılıp ele alınması gerektiğini belirtti. Yönetim Ku-
rulu konunun hukuki boyutunu araştırmak üzere 6 Xace başkanından oluşan bir komisyon 
görevlendirdi. Komisyon 1 ay sonunda bir rapor sunacak. Rapor, DÇB Yönetim Kuru-
lu’nun onayına sunulacak.

Toplantıda, savaşın hakim olduğu coğrafyalardan kaçarak anavatana dönmek isteyen ai-
lelerin durumu da görüşüldü. KAFFED’e ulaşan bu aileler ilgili ayrıntılar DÇB ile paylaşıla-
rak, isteyenlerin dönüşleri sağlanacak.
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KAFFED, DÇB’ye uluslararası bir dil konferansı düzenlemeyi teklif etti.

Ayrıca çeşitli kültür, sanat etkinliklerinde de işbirliği yapılmasına karar verildi.

Nalçik’te okuyan öğrencilerle yapılan toplantıda dile getirilen talepler de DÇB Yönetim 
Kurulu’na sunuldu. Yönetim Kurulu bu talepleri de incelemek üzere görevlendirme yaptı.

Toplantıda KAFFED’e 6 yönetim kurulu üyeliği tanındı.

Öte yandan, daha evvel KAFFED hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle çeşitli tepkilere 
neden olan Hafıtza Muhammed’in toplantıya katılmasına bu defa da sert muhalefet eden 
Genel Başkan Yıldız Şekerci, Türkiye’nin özür beklediğini dile getirdi. DÇB Başkanı Soh-
rokov Hauti, bu konuda heyet önünde bir açıklama yaptı.

KAFFED heyeti Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’n-
deki program boyunca Perit xase, Hatoksokho 
Gazi Adıge Dil Derneği, Kabardey-Balkar İnsan 
Hakları Derneği Başkanı Hatajuko Valeri ve İbra-
him Yağan, Üniversite temsilcileri ve benzeri ku-
rum ve kişilerle gündeme ilişkin görüşmeler yaptı.

KAFFED KABARDEY-BALKAR BAŞKANI KAZBEK KOKOV İLE GÖRÜŞTÜ

16 Mart 2020 tarihinde, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve beraberindeki heyet 
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı Kazbek Kokov ile görüştü. Genel Başkan Yıldız 
Şekerci, görüşmede KAFFED’in tarihi, yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Toplantıda, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ile Türkiye arasında daha etkin ve verimli işbirli-
ği imkânları konuşuldu. İş insanlarının da müdahil olacağı bir program üzerinde çalışıldığı-
nı belirten Genel Başkan Yıldız Şekerci, KAFFED VE KAFİAD işbirliği ile Cumhurbaşkanı 
Kazbek Kokov’u resmi bir program kapsamında Türkiye’de ağırlamak üzere, davet etti.

Cumhurbaşkanı Kazbek Kokov; “Sizin Murat Kumpil ile yaptığınız program hakkında bil-
gi sahibi oldum ve beğendim” diyerek, davete memnuniyetle icabet edeceğini vurguladı. 
Kazbek Kokov, birlikte hareket etmeyi önemsediklerini, bundan sonra pek çok başlıkta 
ortak çalışmalar yürütülebileceğini söyledi.

Görüşmede, öğrenci değişimi, Anadili ile il-
gili internet tabanlı eğitim programı, Çerkes 
el sanatları gibi kültürel ve sanatsal projeler 
üzerinde görüş alışverişi yapıldı.  Başkan 
Kazbek Kokov,  tüm projelere sıcak baktığı-
nı ifade ederek Dış ilişkilerden sorumlu Ba-
kan Kuraşın Anzor’u KAFFED ile iletişim ve 
işbirliği için görevlendirdi.
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KORONA GÜNLERİNDE ANAVATANDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZ

6 Nisan 2020: Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Anavatanda da tespit edildiği 
bilgisinin alınmasından itibaren öğrencilerimizle temasımız hiç kopmadı. 

Genel Başkanımız Yıldız Şekerci ve heyetimiz, 15 Mart 2020 tarihinde Nalçik’teki temas-
larını tamamlayarak Türkiye’ye dönmüşler, oradayken öğrencilerle bir araya gelmişlerdi. 
O günlerde henüz Anavatan’da salgın ile ilgili bir bulgu yoktu.

İlk vakadan şüphelenildiğinden itibaren, Kabardey-Balkar Çalışma Grubu Başkanı Samit 
Tokmak başkanlığında, KAFFED  Nalçik Öğrenci Temsilcisi Atilla Halit Özdemir,  May-
kop Öğrenci Temsilcisi Ceyhun Gümüş ve diğer öğrenciler ile sürekli bilgi alışverişinde 
bulunduk. Barınma gibi temel ihtiyaçları konusunda DÇB ile birlikte hareket ettik. Talep 
ederlerse, (Rusya Federasyonu kanun ve kuralları dahilinde)  sanatoryumlardan birine 
geçişlerinin sağlanabileceğini; sürecin daha kötüye gitmesi ve olumsuz şartların oluşması 
durumunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile görüşülerek yurtdışında okuyan öğrencilerin ül-
keye getirilmesi ile ilgili prosedürün uygulanmasının talep edilebileceğimizi bildirdik. 

KORONAVİRÜS YARDIMLARI 

3 Mayıs 2020 tarihinde, Kuzey Osetya/
Alania Cumhurbaşkanlığından doktor-
lar için talep edilen koruyucu tulum ve 
maskeler gönderildi. 

Kuzey Osetya’ya doğru yolan çıkan mal-
zemeler içerisinde 4 bin adet doktor tulu-
mu, 3 bin adet doktor maskesi ile halkın 
kullanımına uygun 10 bin adet maske 
bulunuyordu. Organizasyon Alan Kültür 
ve Yardım Vakfı tarafından yapılmıştır.

ADIGEY’İN YILDIZLARI BELLİ OLDU

7 Temmuz 2020 tarihinde, Adıgey’in 
Yıldızları Yarışmasını sonuçlarını ka-
muoyu ile paylaştık.

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının 
Düzenlediği 2020 yılı Adıge Yıldızları 
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat 
Festivali/Yarışması bu sene Kovid-19 
Pandemisi nedeniyle sanal olarak yapıldı.

Yarışmaya KAFFED’e bağlı 2 derneği-
miz katıldı.
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Halk Dansları Kategorisinde K. Maraş “GİLAKSTENEY” Grubumuz 2’nci, Enstrümantal 
Müzik Kategorisinde ise Ankara Çerkes Derneği “BZEPS” Keman Grubu 3’ncü oldu.

ULUSLARARASI ADIGE KÜLTÜR FESTİVALİ DİJİTAL ORTAMDA

15 Ağustos 2020 tarihinde, Uluslararası Adıge Kültür Festivali’nin katılım koşulları ya-
yınlandı. 

Başvuru tarihi Federasyonumuzun isteği üzerine 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Halk Kültürü Merkezi, Adıgey Cumhuriyetinin Kül-
tür Geliştirme Resmi Programı Uygulama Planı uyarınca Adıgey Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 27-29 Eylül 2020 tarihlerinde Uluslara-
rası Adıge Kültür Festivali düzenleneceği duyurularak, küresel Covid19 Pandemisi nedeni 
ile festivalin dijital ortamda gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. 

ADIGE KÜLTÜR FESTİVALİ’NE TÜRKİYE’DEN BEŞ GRUP KATILIYOR

3 Eylül 2020 tarihinde, Uluslararası Adıge Kültür Festivali’ne katılacak gruplar açıklan-
dı. Festivale Türkiye diasporasından, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği  “Fitzemaq 
Müzik Grubu”,Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği “Mezdeug Müzik Grubu”, 
Samsun Çerkes Derneği “Şıble Halk Dansları Topluluğu” Ketenciler Çerkes Kültür Derne-
ği “Ketenciler Wored Kup-Ketenciler Müzik Topluluğu” ve Kafkas Çerkes Derneği “Mafe 
Müzik Grubu” nun katılacağı duyuruldu.

ADIGEY HEYETİ KÜLTÜREL İNCELEMELERDE BULUNDU

4 Eylül 2020 tarihinde, Rusya Federasyonu Merkezi İdaresinin finansal desteği ile “Adı-
gey, Türkiye ve Rusya Kültürel Diffüzyonları; Sanatsal ve Sosyokültürel Analizi” Projesi 
kapsamında bir araştırma yapmak üzere, Doğu Halkları Müzesi yöneticileri Türkiye’de 
çeşitli görüşmeler yaptılar.

İstanbul Kafkas Kültür Derneğimizin katkıları ile 
İstanbul’da temaslarda bulunan Adıgey Devlet 
Üniversitesi’nden Etnomüzikolog Prof. Dr. Alla 
Sakova, Doğu Halkları Müzesi Müdür Yardım-
cıları Janna Kuyok, Fatıma Suleymanova, 
Müze görevlisi Larissa Houko’dan oluşan he-
yet, Ankara’da ilk olarak KAFFED Genel Baş-
kanı Yıldız Şekerci ile bir araya geldi. Konuklar, 
anavatan ve diasporada yaşayan Çerkesler 
arasındaki kültür etkileşimini desteklemeyi ve 

sanatsal çalışmaları karşılaştırmayı amaçladıklarını ifade ettiler.
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Yıldız Şekerci heyeti, KAFFED Çerkes El Sanatları Çalışma Grubu ile buluşturdu. Çalış-
ma Grubu adına Şeneser Tokmak, Hülya Kızılkaya ve Tijen Hatam; Türkiye’de yürütülen 
Çerkes El Sanatları çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Korunan ve yeniden üretilen el 
sanatları ürünlerinden örnekleri araştırmacılar ile paylaştılar. 

Araştırmacılar, İstanbul, Ankara ve Düzce’de incelemelerde bulunduktan sonra ülkemiz-
den ayrıldılar.

ADIGEY CUMHURİYETİ’NE DÖNÜŞ İŞLEMLERİNDE KAFFED BELGESİ

13 Eylül 2020 tarihinde, Adıgey’de dönüş işlemlerinde soydaşlık belgesinin federasyo-
numuz tarafından verileceğine dair bilgi aşağıdaki bilgilendirme yazısı ve dilekçe örneği 
kamuoyu ile paylaşıldı.

Adıgey Cumhuriyeti Halklar, Yurttaşlar ve Medya İlişkileri Komitesi ile yürütülen görüşme-
ler sonucu, Türkiye diasporasından Rusya Federasyonu vatandaşlığı için Adıgey Cum-
huriyetimizin yetkili mercilerine başvuru yapacakların soydaş olduklarına ilişkin belgenin 
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından verilmesi hususunda mutabık ka-
lınmıştır.

Yurt Dışında Yaşayan Soydaşların Adıgey Cumhuriyetine Yeniden Yerleşmesine Des-
tek Devlet Programına katılmak (oturum izni) için katılımcının, vatandaşı olduğu ülkede-
ki kayıtlı sivil toplum kuruluşundan (KAFFED) alınan ve yabancı ülkenin (Türkiye) yetkili 
kurumu tarafından onaylanan (Noter ve Valilik) ve katılımcının   Çerkes/Adıge olduğunu 
gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuyla ilgili Yurttaşlar ve Medya İlişkileri Komitesi Başkanı Şhalaho Asker ile yapılan top-
lantıda alınan karar gereği, başvuru sahibi, üye olduğu dernekten aldığı yazı ile KAFFED e 
başvuracak, KAFFED belgenin doğruluğunu onaylayarak şahsa verecektir. Ancak belge-
nin Rusça tercümesi yapılmayacak olup (burada yapılan tercümelerde bir harf değişikliği 
halinde bile orada sorun teşkil ettiğinden) verdiğimiz belge noter onayı ve Valilik apostili 
yapıldıktan sonra Adıgey’deki ilgili makama verilecek ve tercümesi orada yapılacaktır.

Söz konusu yazıya istinaden gerek Adıgey Cumhuriyetinde yaşayan, gerek Türkiye’de 
yaşayan ve Rusya Federasyonu vatandaşlığı için müracaat etmek isteyen soydaşları-
mız (Adıgey Cumhuriyetimiz resmi makamlarına müracaat için), hangi derneğimize üye 
ise o derneğimizden alacakları üyeliklerini gösteren yazı ile KAFFED’ e başvuracaklar ve 
KAFFED tarafından onaylanan (şahsın Çerkes/Adıge olduğu, X sülaleye mensup olduğu 
şeklinde) belgenin noter imza tasdiki ve valilik apostil işlemlerinden sonra Adıgey Cumhu-
riyetimizdeki ilgili vatandaşlık kurumuna başvuracaklardır.

Derneklerimiz tarafından verilen ve müracaatçının dernek üyesi olduğunu gösteren bel-
geyle Adıgey Cumhuriyetindeki ilgili kuruma direk başvurusu ise kabul edilmeyecek olup; 
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KAFFED onayı aranacaktır.

Bu süreçte federasonumuz 35 kişiye belge vermiştir. Bunların arasında 4 kişinin vatandaş-
lık işlemleri tamamlanmıştır. Başvuran 31 kişinin vatandaşlık süreçleri devam etmektedir. 

ADIGEY’İN ÇOCUK YILDIZLARI YARIŞMASI SONUÇLANDI

25 Haziran 2021 tarihinde KAFFED Adıgey Çalışma 
Grubu organizasyonu ile çocuklarımızın katıldığı Adı-
geyin Çocuk Yıldızları Yarışmasının sonuçlarını duyur-
duk.  18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 
yarışmaya katılan çocuklar yaş gruplarına göre farklı 
kategorilerde enstrümental müzik dalında yarıştılar.

Yarışmaya Ankara’dan katılan Yusuf KAYA kendi 
kategorisinde 1’nci olurken, yine Ankara’dan katılan 
Muhammed Metkan Bora 2’ncilik aldı. Yarışmaya Düz-
ce’den katılan Ceyda DUYGULU ve İrem ATEŞ ile 
Mersin’den katılan Hakan SAVRUM’da kendi katego-
rilerinde 3’ncülük aldılar.

ABHAZYA İÇİN KAMPANYA: KORONA İLE MÜCADELENDE YALNIZ  
DEĞİLSİN ABHAZYA’M!

28 Ekim 2020 tarihinde, orantısız bir güçle pandemiye karşı mücadele eden Abhazya 
için harekete geçtik. 

KAFFED bünyesinde faaliyet gösteren Abhaz Çalışma Grubu ve Abhazya’da bulunan Aİ-
DGLARA ATSHA VAKFI’nın organizasyonu ile Abhazya’yı bu zor günlerinde yalnız bırak-
mamak için bağış kampanyası başlattık. 

“Koronavirüsle Mücadelende Yalnız Değilsin Abhazya’m” sloganıyla 28 Ekim 2020 tarihin-
de başlatılan bu insani yardım girişiminin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam etti. 

Bağışların yardım malzemesine dönüşmesi çalışmasında, önce Gudauta Hastanesi, So-
hum tedavi merkezi ve Agudzera askeri hastanesinin doktorlarıyla görüşmeler yapıldı, 
kovid hastalarının tedavisi için gerekli olan tıbbi ekipman, ilaç ve koruyucu malzemelerin 
listesi hazırlandı, toplanan bağış miktarı ile orantılı olarak derlendi, gerekli belgelerin dü-
zenlenerek siparişler gerçekleştirildi ve sınırdan teslim alma işlemlerinden sonra kargo 
hastaneye ulaştırıldı.

Yapılan çalışmalar sonunda Moskova’dan gelen ilk grup tıbbi ekipman kargosu, 18 Ara-
lık Cuma akşamı geç saatlerde Gudauta Hastanesi başhekimi Hajarat Şamba’ya teslim 
edildi. Ekipman, 10 litre kapasiteli iki oksijen konsantratörü-solunum cihazı, iki nabız ok-
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simetre sensörlü yatak başı monitörü ve 10 tıbbi nabız oksimetresinden oluşuyor (toplam 
maliyeti 429 bin ruble). Teslim alınan tüm ekipman aynı gece kuruldu ve acil hastaların 
tedavisi için hemen kullanılmaya başlandı.  

Sipariş verilen ikinci grup tıbbi ekipman kargosunun da önümüzdeki hafta sonunda Guda-
uta pandemi hastanesine ulaşması bekleniyor. Bu malzemelerin tıbbi ağız ve burun mas-
keleri (diğer adıyla CPAP’ler) ile acil ihtiyaç duyulan bazı tıbbi materyallerden oluştuğu 
bildirildi (toplam maliyeti 452 bin ruble).

Toplanan bağışlarla geçtiğimiz günlerde So-
hum tedavi merkezine acil gerekli olan ilaçlar, 
koruyucu ekipman ve yatak malzemeleri yar-
dımı sağlandığı da gelen bilgiler arasında 
(toplam maliyeti 61 bin ruble).

Diğer yandan, koronavirüs hastalarının gün-
düz test ve tedavilerinin yapıldığı Agudzera 
askeri hastanesi için ihtiyaç olan monitörler, 
oksijen konsantratörleri, bir elektrokardiyog-
raf ve diğer tıbbi ürünlerden oluşan ekipma-
nın siparişi de 21 Aralık 2020 verildi. 

ANAVATANA DÖNÜŞ İÇİN DEVLET DESTEK PROGRAMI

11 Ocak 2021 tarihinde, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) tarafından gönderilen yurt dışında 
yaşayan yurttaşların Rusya Federasyonu’na gönüllü olarak yeniden yerleştirme devlet 
destek programı hakkında ki kitapçık yayınlandı.

Rusça dilinden Türkçeye çevrilerek yayınlanan kitapçık, Devlet Destek Programı’ndan ya-
rarlanma koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor.

ÖĞRENCİ KONTENJANI SORUNUNA DAİR AÇIKLAMA

21 Nisan 2021 tarihli bilgilendirme notumuz: 

Federasyonumuz, kuruluşundan bu yana “yüzü anavatana dönük olma” temel ilkesi çer-
çevesinde, anavatan köprülerinin önemli bir unsuru olarak, anavatan üniversitelerinde öğ-
rencilerimizin eğitim alması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. KAFFED, Dünya 
Çerkes Birliği’nin de katkıları ile 1990’lı yılların sonlarından itibaren üniversitelere burslu 
öğrenci göndermiştir. 2013 yılında Rusya Federasyonu tarafından yapılan bir düzenleme 
(08 Ekim 2013 tarih ve 891 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı) ile üniversitelere 
burslu öğrenci alımı merkezileştirilmiş, süreç Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudni-
çestvo) adlı bir kuruluş tarafından yönetilmeye başlanmıştır.
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Anavatan üniversitelerine doğrudan burslu öğrenci gönderme imkânımızın bu şekilde or-
tadan kalkması üzerine Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği nezdinde yaptığımız 
girişimler sonucu Türkiye’ye ayrılan burs kotasının bir bölümünün Federasyonumuz refe-
ransı ile başvuran öğrencilere kullandırılması konusunda sözlü bir mutabakat sağlanmıştı. 
2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve minimum 8 öğrenci olarak belirlenen 
öğrenci sayımız bazı yıllarda bu sınırın üstüne de çıkmıştır.

Geçtiğimiz yıl 8 öğrencimizden 4’ü ilk etapta alınmış, aradan geçen süre içerisinde kalan 
4 öğrencimizin yerleştirilmeleriyle ilgili yaptığımız tüm girişimler ise pandemi gerekçe gös-
terilerek, sonuçsuz kalmıştır.

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Ankara Temsilciliği’ni ziyaret ederek 2020 yılında kullanı-
lamayan bu 4 kontenjanında dahil edilerek bu yıl için 15 öğrenci kontenjanının öğrenci-
lerimize tahsis edilmesi talebimizi ilettik. Merkez yetkilileri; Türkiye’ye toplam 56 konten-
jan tanındığını, 25 kontenjanın Akkuyu Nükleer Santralinde çalışacaklar için, geri kalan 
31 kontenjanın ise genel başvurular için kullanıldığını hatırlattılar. Ancak; Büyükelçinin 
Çerkes Sürgünü ile ilgili basına verdiği demeç sonrası Federasyonumuzun yaptığı basın 
açıklamasından, Martin Koçesoko davasına ilişkin Federasyonumuzun tutumundan ra-
hatsız olduğunu; KAFFED’e tanınan kontenjanın Büyükelçinin yetkisinde olduğunu, kon-
tenjan artış talebinin Büyükelçiliğe yapılması gerektiğini belirttiler. KAFFED olarak biz de, 
bu konulara ilişkin toplumumuzun ve kurumumuzun tutumunu tekrar hatırlattık. Görüşme 
sonrası 06.02.2021 tarihinde kontenjanımızın yeniden 15’e çıkartılması için resmi bir yazı 
ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’ne başvurduk. Ancak bu yazımıza olumlu ya 
da olumsuz bir yanıt verilmemiştir.

2021-2022 Öğretim Yılı burslarına gençlerimiz yoğun ilgi göstermiş ve başvuranların liste-
si her yıl olduğu gibi Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen mü-
lakatların sonucu 30 Mart 2021 tarihinde açıklanmıştır. Üzülerek ifade ediyoruz ki, sadece 
1 öğrencimizin başvurusu kabul edilmiş olup; Konuya ilişkin bilgi almak için 31 Mart 2021 
tarihinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğine resmi bir yazı yazılmış, RF. Dışişleri 
Bakanlığı, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uluslararası İnsani İşbirliği İşlerinden Sorumlu 
Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğince 02.04.2021 günü 
gönderilen cevabi yazıyla; “Hali hazırda yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat uyarınca, 
Rusya Federasyonu üniversitelerinde burslu eğitim görme hakkı, başvuru sahibi adayların 
birbirleriyle rekabet halinde oldukları bilimsel yarışma temelli bir eleme süreci sonucunda 
elde edilmektedir. Buna göre adaylar, www.education-in-russia.com resmi internet sitesi 
üzerinde bulunan kişisel sayfalarına başvuru için gerekli olan belgeleri yükledikten sonra, 
söz konusu başvuru sahiplerinin burs hakkı elde edip edemeyecekleri Rusya Federasyo-
nu Büyükelçiliği, Rusya Uluslararası Federal İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye 
Temsilciliği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Devlet Nükleer 
Enerji Şirketi (Rosatom) temsilcilerinden teşkil karma bir komisyon tarafından karara bağ-
lanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen mevcut değerlendirme süreci sonunda nihai olarak 
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belirlenen hak sahibi kontenjanlarının dışında herhangi bir başka kontenjan bulunmamak-
tadır.” denmiştir.

Konu Dünya Çerkes Birliği nezdinde gündeme getirilmiş; öğrencilerimizin anavatan üni-
versitelerinde burslu eğitiminin sağlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı 
belirtilmiştir. Mülakata girip burslu eğitim hakkı tanınmayan öğrencilerimizin bilgileri bu 
çerçevede Dünya Çerkes Birliği’ne iletilmiştir.

Konuyla ilgili süreci kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da önceliğimiz olacaktır.     

KAFFED HEYETİ ANAVATANA GİTTİ

1 Temmuz 2021 tarihinde, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Genel Başkan Yardımcı-
sı Adnan Arslan, Genel Sekreter Serpil Dizdarlar ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği 
Başkanı ve Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Yönetim Kurulu üyesi Bekir Sami Yavuz’dan oluşan 
Heyetimiz Adıgey’de yapılacak DÇB Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere yola çıktı.

DÇB toplantısının gündem maddelerinden biri, Eylül ayında gerçekleşecek DÇB Olağan 
Genel Kurulu’na hazırlık çalışmaları olup, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci de Ge-
nel Kurul hazırlık komisyonunda görev almıştı.

KAFFED heyeti, Anavatandaki üniversitelerle yapılması planlanan çalışmalar doğrultu-
sunda Adıgey ve Kabardey Balkar Cumhuriyetleri’nde Üniversite Rektörleri, STK’lar ve 
öğrenilerimiz ile görüşmeler planladı.

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ (DÇB) KONSEY (SOVYET) TOPLANTISI MAY-
KOP’TA

Dünya Çerkes Birliği (DÇB)’nin 3 Temmuz’da yapılacak Konsey (Sovyet) toplantısının 
hazırlık çalışmaları 2 Temmuz 2021 Cuma günü Adıgey’in Başkenti Maykop’ta değer-
lendirildi.
Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Kumpil Murat’ın çağrısı üzerine Maykop’ta bir araya gelen 
DÇB Konseyi, ilk olarak 3 Temmuz Cumartesi yapılacak toplantının gündemini tartıştı. 
Yönetim Kurulunun görüş ve önerileri istişare edilerek, gündem oluşturuldu. 
DÇB’nin yaklaşan 13. Kongresi hazırlıkları ilk gündem maddesi oldu.

Tüzükte yapılacak değişiklik ile Onur Kurulu oluşturulması, faaliyet raporunun tamamla-
narak delegeasyona sunulması, üyelerden faaliyet raporuna ilişkin görüş ve önerilerinin 
toplanması, diaspora derneklerinin kendi çalışmaları ve DÇB ile ortak programlarına ilişkin 
sunum yapmaları, ögrencilerle ilgili KAFFED Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan ve 
DÇB Genel Başkan Yardımcısı Barsık Arfan’ın bir çalışma yapması kararlaştırıldı. Gençlik 
kamplarıyla ilgili çalışmalar görüşüldü; pandemi nedeniyle yapılamayan kamplara dönüş-
çü ailelerin çocukları davet edilecek.
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Diasporadaki Çerkeslere vatandaşlık konusunda DÇB ve tüm bileşenlerinden destek iste-
nildi. Bu konuda birlikte hareket edilmesine karar verildi.

Anavatan’la Üniversiteler ile KAFFED’ in planladığı uzaktan eğitim çalışmaları görüşüldü.

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ (DÇB) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ADI-
GEY’DE YAPILDI

Adıgey Başkanı Kumpıl Murat’ın daveti üzerine DÇB Yönetim Kurulu Maykop’ta toplandı.

3 Temmuz 2021 tarihinde yapılan toplantının açılışına, Adıgey Başkanı Kumpıl Murat 
katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kumpıl Murat, “Allah’tan; nerede yaşarsa yaşasın, han-
gi dine mensup olursa olsun tüm insanlığa sağlık diliyorum. Hepimize bu Kovid-19’dan 
kurtulmayı temenni ediyorum. Çerkeslik adına yaptığınız tüm çalışmaları kıymetli buluyor 
teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Kumpil Murat, DÇB Yönetimine çalışmalarında başarılar 
dileyerek toplantıdan ayrıldı.

DÇB Yönetim Kurulu toplantısı Maykop’ta yapıldığından, Adıge Xace Başkanı Tlemeshok 
Ramazan, kendi derneğinin faaliyet raporunu katılımcılarla paylaştıktan sonra Genel Kurul 
Hazırlık çalışmaları maddesinin görüşülmesine geçildi.

DÇB Genel Kurulu 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacağından, bu tarihe kadar katılacak de-
legasyonun iş ve işlemlerinin tamamlanması, Genel Kurul’da konuşma yapacak kişilerin 
tespit edilerek bildirilmesi istenildi.

Genel Kurul öncesi 18 Eylül 2021’de bir istişare toplantısı yapılması kararlaştırıldı.13’ncü 
Genel Kurul hazırlık komisyonunun talepleri doğrultusunda çalışmaları Barsık Arfan’ın yü-
rütmesine karar verildi.

Zati Sönmez, DÇB Başkan seçimi yöntemi konusunda bir öneri sundu. Ge-
nel Kurulda başkan seçimi oylamasının kapalı usulde yapılmasını önerdi. 
DÇB tüzüğü buna cevaz verdiğinden, Genel Kurul’da hazerunun alacağı karar doğrultusunda 
açık veya kapalı usûl oylama yapılması hususunun delegelerin oyuna sunulması benimsendi.

Yönetim Kurulu, DÇB için bir Onur Kurulu kurulmasına karar verdi. Meşbaşhe İshak’ın 
onur kurulu başkanı olması önerisi, Genel Kurul’da delegelerin oyuna sunulacak. Onur 
Kurulu, diaspora ve anavatanda Çerkes kültürüne emek vermiş insanlardan oluşturulacak.

Genel Kurul tarihine kadar DÇB faaliyet raporu, bağlı federasyon ve derneklerin çalışma-
larını da içerecek biçimde hazırlanacak.

Anavatanda okuyan gençlerle ilgili DÇB bileşenleri birlikte hareket etmeyi benimsedi.

Pandemi nedeniyle yapılamayan çocuk ve gençlik kamplarına dönüşçülerin çocuklarının 
davet edilmesi kararlaştırıldı.

KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci, çifte vatandaşlık ile ilgili çalışmalar için DÇB ve bileşen-
lerinden destek istedi. Bu konuda ortak bir yöntem tespit edilmesini ve birlikte hareket 
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edilmesini önerdi.

DÇB Başkanı Sohrokhov Hauti, Rusya Federasyonu’nun son zamanlarda yükselen şid-
det olayları nedeniyle çifte vatandaşlık konusunun kısa bir zaman içerisinde çözülmesinin 
mümkün görünmediğini söyledi.

Söz alan Meşbaşhe İshak bu konularda kararlı olunması gerektiğini, kavga ile bir şey elde 
edilemeyeceğini ama Çerkes söyleminin yükseltilmesinin yararlı olacağını söyledi. “Ben 
bir yazar olarak Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in elinden çok az insana takdim edi-
len bir madalya aldım. Çerkeslerin tarihi hakkında bütün detayları içeren kitaplar yazdım. 
Bu romanların beşi daha önce sadece Kafkas savaşı olduğu iddia edilen “Kafkas-Rus” 
savaşını içeriyordu” diye hatırlatarak, her şeyin usulünce konuşulabileceğini belirtti. Mos-
kova’da halkların sorunlarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantılarının yapıldığını, orada 
çalışmak üzere birilerinin görevlendirilmesinin, Çerkeslerin seslerinin duyurulmasına fay-
da sağlayacağını söyledi. Bu öneri değenlendirilerek, Moskova’daki Yuvarlık Masa çalış-
malarına katılmak üzere DÇB tarafından 6 kişilik bir komisyon kuruldu.

DÇB üyelerinin katılımı ile Avrupa’da bir “Çerkes Kültür Festivali düzenlenmesi kararlaş-
tırıldı. Organizasyonun gerçekleştirilmesi ile ilgili görev Avrupa Çerkes Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanı Verouqa Zati Sönmez ve Adıgey Cumhuriyeti Adıge Xase Başkanı Tle-
meşok Ramazan’a verildi.

KAFFED’ in pandemi döneminde başlattığı ve DÇB  ile birlikte yürüttüğü anadili çalışma-
ları hakkında bilgi verildi ve Federasyonumuza teşekkür edildi.

Toplantıda; Çerkes kültürüne ve edebiyatına katkılarından dolayı Meşbaşhe İshak’a te-
şekkür edilerek, kendisine hediyeler takdim edildi.

Bu kapsamda Dünya Çerkes Birliği içerisinde yer alarak Çerkes Kültürü’ne katkı veren 
Çerkes atlarının tanıtımı konusunda çalışmalar yapan ve Saint Petersburg’daki Uluslara-
rası At Festivali’nde ikincilik derecesi alan Thapşeko Albert’e de berat verildi.

Yarışmaya DÇB ve Adıgey Cumhuriyeti’nin sponsorluğunda katılan Thapşeko Albert, Ka-
bardey cinsi Nalmes adlı atı, geleneksel at koşumları ve Çerkes kıyafetleri ile büyük etki 
yaratmış, aralarında İngiliz ve Arap atlarının da bulunduğu 200 at arasından ikinci seçilmişti.
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MAYKOP’TA KUMPIL MURAT İLE GÖRÜŞME

4 Temmuz 2021 tarihinde Adıgey’de yapılan DÇB toplantisı için 
Maykop’ta bulunan KAFFED heyeti Başkan Kumpıl Murat ile gö-
rüştü.

Flarmoni’deki çalışmalar sırasında bir araya gelen heyetimiz 
Kumpıl Murat ile samimi bir sohbetin ardından kendisine hediye 
takdim etti.

Kumpıl Murat’a KAFFED’in üniversitelerle uzaktan eğitim projesi 
ve çifte vatandaşlık konusundaki talepleri de bu vesileyle aktarıla-
rak, desteği istenildi.

ADIGEY’DE ÇOCUK VE GENÇLİK FAALİYETLERİ

5 Temmuz 2021 tarihinde, Adıgey Cumhuriyeti’nde çocuk ve gençler ile buluştuk. 

Adıgey’de aileler ve çocuklar okul dışı sosyal-kültürel faaliyetlere büyük ilgi gösteriyor. 
Maykop’ta faaliyet gösteren Adığe Xase de bu faaliyetleri destekliyor.

Maykop’ta bulunan KAFFED heyeti bu faaliyetleri yapan kişi ve gruplarla bir araya geldi. 
Adıgey’in Işıkları, Abrekler ve Şğajiy Tiyatro Grubu ile buluşan KAFFED Genel Başkanı 
Yıldız Şekerci ve heyetimiz grupların faaliyetleri hakkında bilgi aldı, çalışmalarını izledi.

Okullar tatil olduğundan, genç ve çocuklar aileleri ile birlikte şehirdeki sosyal tesislerde 
buluşarak bir yandan eğleniyor, piknik yapıyor, oyunlar oynuyor bir yandan da halk dans-
larını tekrar ederek, çalışıyorlardı.

Tiyatro grubu Şğajiy ise hocaları Wucukh Mariet ile Adıge Xase’de buluşarak anadilinde 
tiyatro yapıyor.
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ANAVATAN ÜNİVERSİTELERİ İLE PROJELER

6 Temmuz 2021 tarihinde, KAFFED, Adıgey - Adıge Xace ile birlikte Adıgey Cumhuriyeti 
Devlet Üniversiteleri ile ortak projeler yapmak için buluştu.

Genel Başkan Yıldız Şekerci, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan, Genel Sekreter 
Serpil Yılmaz Dizdarlar ile KAFFED-Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı ve 
DÇB Yönetim Kurulu üyesi Bekir Sami Yavuz’dan oluşan heyetimiz, Adıgey Cumhuriyeti 
Devlet Üniversiteleri Yabancı Öğrenciler Fakülteleri Dekanları Susanne Tlexatuk, Dekan-
lar Pafava Fatima Abrekovna ve Aslan Şhaguatse ile görüştü.

Pandemi sürecinde edinilen tecrübeye dayanarak, uzaktan eğitim ile sertifikalı anadili ve 
Rusça eğitimi imkanları tartışıldı. Ayrıca, uzaktan eğitim ile Üniversite’nin Floloji Bölümü-
nün okunması projesi de gündeme taşındı.

KAFFED ve Adıgey - Adıge Xace bu konularda 
birlikte alt yapı çalışmalarını başlatmayı taah-
hüt etti.

ADIGEY’DE KUZEY KAFKASYA MÜZESİNE GİTTİK

6 Temmuz 2021 tarihinde, Rusya Federasyonu, Doğu Halkları Kuzey Kafkasya Sanat 
Müzesi ve Sergi Sarayı’nı ziyaret ettik.

Maykop ziyareti sırasında, Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve beraberindeki heyet, May-
kop’ta Çerkes tarihine ait antik eserler ile günümüz  sanatçılarının eserlerini barındıran 
Müze ve Sergi Sarayını ziyaret etti.

Müze Müdürü Soobtskova Aminat ile birlikte Müze’yi gezen Genel Başkan Yıldız Şekerci, 
Başkan Yardımcısı Adnan Arslan, Genel Sekreter Serpil Yılmaz Dizdarlar ile Kahraman-
maraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı ve DÇB Yönetim Kurulu üyesi Bekir Sami Yavuz, 
yaşayan hazine olarak bilinen sanatçı ve tasarımcı Stash Yura ile birlikte, eserlerinin yer 
aldığı bölümü de gezdi ve sohbet etti.

Müze Müdürü Soobtskova Aminat, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci’ye yaptıkları 
çalışmalar ile Çerkes El Sanatları’nın canlanmasına verdiği katkı için teşekkür eden Ami-
nat; “ Yıldız, yıllar evvel Çerkes El Sanatları ile meşgul olan bir grup ile buraya geldi ve 
müzede eserlerini sergilediler. Bu sayede biz de unutulmuş olan Dışayidağa’yı yeniden 
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canlandırdık. Şimdi bizim kadınlarımız bu çalışmalara devam ediyorlar” dedi.

Yıldız Şekerci de, KAFFED Çerkes El Sanatları Grubunun, el sanatları çalışmalarını çok 
ilerlettiğini, anavatan ile birlikte çalışmanın yol ve yöntemlerinin de arandığını ifade etti.

Soobtskova Aminat, Çerkes El Sanatlarını uy-
gulayan  gençlerin hazırladığı fuları Yıldız Şe-
kerci’ye hediye etti.

El sanatları dalında üretilecek Çerkes motifleri 
ile ilgili eserlerin tescili ve patenti konusunda 
Müze ve KAFFED - Çerkes El Sanatları Ko-
misyonu’nun birlikte adım atması ve işbirliği 
yapması konusunda görüş alış verişinde bulu-
nuldu.

EFSANE YAZARIMIZ MEŞBAŞE İSHAK’I ZİYARET ETTİK

8 Temmuz 2021 tarihinde, Maykop’ta Adıgey Cumhuriyeti’nin ve toplumumuzun en önemli 
yazar ve şairlerinden, özellikle Rus-Kafkas savaşına dair tarihi romanları ile bilinen Meşbaşe 
İshak’ı ziyaret ettik. Heyetimiz, Rusya Federasyonu’nun verdiği en yüksek dereceli ödül olan 
“Rusya Federasyonu Çalışma Kahramanı Nişanı” almasından dolayı kendisini tebrik etti. 
Meşbaşe İshak, tarihi ve toplumsal konularda görüş alışverişinde bulunduğu KAFFED 
heyetine, kitaplarını imzalayarak hediye etti. 

Yazarlığının yanı sıra sivil toplum alanındaki çalışma-
larıyla da, halkımızın adını birçok platformda duyuran 
Meşbaşe İshak, heyetimiz ile görüşmesinde dünyada 
Çerkes adının duyulması, tarihinin bilinmesi, talepleri-
nin dile getirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. 
Meşbaşe İshak, gerçek bir hayat hikâyesine dayanan, 
İstanbul’a sürgün edildikten sonra kaderin kendisini 
Fransa’ya sürüklediği Ayşet’in hayatının anlatıldığı ki-

tabının yeni çekilen filmini de heyetimiz ile birlikte izledi. Filmin Çerkes, Fransız, Rus oyun-
cuları hakkında bilgiler aktardı. 80’den fazla eseri ile Çerkes Edebiyatı’nın en önemli isim-
lerinden olan Meşbaşe İshak, büyük bir özveri ile tarihsel ve kültürel mirasımızın 
korunması çalışmalarını sürdürmektedir. 

ADIGEY CUMHURİYETİ’NE YERLEŞMEK

8 Temmuz 2021 tarihinde, Adıgey Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurt Dışında Yaşayan Soy-
daşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı Şhalaho Asker ve Adıge Xase Başkanı Tle-
mişok Ramazan ile görüştük. Görüşmede, Anavatan’a dönmek isteyenlerin sorunları ve 
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yerleşenlerin koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Şhalaho Asker, görüşmede, 12 Mart 2019 tarih ve 61 sayılı Adıgey Cumhuriye-
ti Bakanlar Kurulu kararı ile 2019-2021 yılları için “Yurt Dışında İkamet Eden Soy-
daşların Adıgey Cumhuriyeti’ne Gönüllü Olarak Yerleştirilmesine Yardım” Adıgey 
Cumhuriyeti Devlet Programı hakkında bilgi verdi; “Yasada sayılan ve Adıgey’e dönü-
şüne pozitif ayrımcılık uygulanan meslek kriterlerini karşılayan soydaşlarımıza taleple-
ri halinde kurum olarak her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi. 
Şhaloho Asker bazı istatistiki bilgileri de paylaştı. 
Buna göre, söz konusu yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye’den başvurarak dönüş 
yapan soydaşlarımızın dağılımı şöyle:

• 2012 yılında 33 kişi,

• 2013 yılında 33 kişi,

• 2014 yılında 14 kişi,

• 2015 yılında 15 kişi,

• 2016 yılında 13 kişi,

• 2017 yılında 20 kişi,

• 2018 yılında 31 kişi.

Yurt Dışında İkamet Eden Soydaşların Adıgey Cumhuriyeti’ne Gönüllü Olarak Yerleşti-
rilmesine Yardım Programının yürürlüğe girdiği tarihten sonraki istatistiki bilgi ise şöyle:

• 2019 yılında 15 kişi,

• 2020 yılında 7 kişi,

• 2021 yılının ilk 6 ayı itibariyle 3 kişi olmak üzere toplam 184 kişiye vatandaşlık 
verildi.

Şhalaho Asker, bu yasanın halen yürürlükte olduğunu, 
ayrıca 2019 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren “Kolaylaş-
tırılmış Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Hakkında” 
yasa ile ilgili de bilgi vererek, meslek kriterlerine uygun 
kişilerin başvurmaları halinde her türlü yardım ve deste-
ğin yapılacağını ifade etti. KAFFED web sayfasında 
daha önce yayınlanmış olan her iki yasa ile ilgili ayrıntı-
ları hatırlattık.
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KAFFED KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİ’NDE 

8 Temmuz 2021 tarihinde, KAFFED heyeti, Adıgey Cumhuriyetindeki temaslarını ta-
mamlayarak Kabardey Balkar Cumhuriyetine geçti.

Anavatan temasları kapsamında Nalçık’ta bulunan KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci 
ve beraberindeki heyetimiz Nalçık ve köylerinde çocuklarla anadili projeleri yürüten Adıge 
Dil Derneği yetkilileri Kip Gupse Aydemir, Khatsuk Rae ve Tabış Murat ile görüştü.

Hatukşoko Gazi Adıge Dil Derneği, KAFFED Başkanı 
Yıldız Şekerci’ye teşekkür beratı verdi. Berat, KAF-
FED’in Hatukşoko Gazi Adıge Dil Derneği ile birlikte yü-
rüttüğü anadili çalışmaları dolayısıyla dil eğiticisi ve Der-
nek yöneticisi Tabış Murat takdim etti.

KAFFED’İN KABARDEY BALKAR CUMHURİYETİ PROGRAMI

8 Temmuz 2021 tarihinde, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde KAFFED Genel Başkanı 
Yıldız Şekerci ve beraberindeki heyet, DÇB Başkanı Sohroko Hauti, DÇB Başkan Yardım-
cısı Barsık Arfan ve Kozoko Anatole ile bir araya geldi.

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, DÇB’den beklentileri gündeme getirerek, dün-
yadaki Çerkeslerin temsilcisi gibi düşünülmesi gereken DÇB’nin karşılaşılan sorunların 
çözüm merkezi olması gerektiğini vurguladı.

Yıldız Şekerci, vatandaşlık, yüksek öğretim için anavatana gönderilen gençlerin karşılaş-
tığı sorunlar ve anadili eğitimi gibi başlıklarda yaşanılan sıkıntılarda DÇB’nin çözüm ortağı 
olmasının beklendiğini ifade etti.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, DÇB ve KAFFED’in işbirliği ile düzenlenen 
çevrimçi Çerkesçe ve Rusça kurslarının büyük ilgi gördüğünü, bu ilgi ve talepler sonucu 
ikincisinin de açıldığının altı çizilerek bu kursların Üniversitelerin de katkısı ile bir online 
yüksek öğretim programına dönüşme imkânı konuşuldu.

2-3 Temmuz’da Maykop’ta yapılan Dünya Çerkes Birliği toplantısında gündeme gelen Yu-
varlak Masa Toplantılarına ilişkin KAFFED’in önerileri de konuşuldu. DÇB; Rusya Fede-
rasyonu’nda tüm halkların katılarak, sorunlarını dile getirdiği ve Çerkesleri bugüne kadar 
Meşbaşe İshak’ın temsil ettiği Yuvarlak Masa Toplantılarına yeni isimler önerilmesi için bir 
komisyon oluşturdu.
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KAFFED; Yuvarlak Masa Toplantılarında Moskova’ya, çifte vatandaşlık ve Rusya Fe-
derasyonu’na girişleri kolaylaştıracak çözüm önerilerinin dile getirilmesi konusunda aktif 
olunmasını istedi. Konu Eylül ayında DÇB Olağan Genel Kurulu’nda karara bağlanacak.

DÇB Başkanı Sohroko Hauti, yaptıkları çalışmalar neticesinde Moskova’dan ek bütçe 
sağladıklarını, bu bütçe ile anadili kitaplarının yenilenerek basıldığını ifade etti. Ayrıca, 
yeni edinilen bilgiler ve belgeler ışığında Çerkes tarihinin yeniden yazılarak okullardaki 
ilgili müfredatın geliştirilmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

HATKO ASLAN ARI VE AİLESİNİ ANAVATANA UĞURLADIK

4 Ağustos 2021 tarihinde, Türkiye diasporamızın ilk merkezi örgütü olan Kafkas Derneği 
Genel Merkezi (KAFDER) Kurucu Başkanı, KAFFED Onur Kurulu üyesi, kıymetli büyüğü-
müz Aslan Arı ve değerli eşi Suzan Arı anavatana kesin dönüş yaptılar.

Uzun zamandır planlanan bu dönüşün ilham verici olmasını umarak Ankara’dan Genel 
Başkan Yardımcımız Adnan Arslan başkanlığındaki bir heyetle uğurladık.

ADIGEY’DEN ANKARA’YA SANAT KÖPRÜSÜ

31 Ağustos 2021 tarihinde, Adıgey Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 30. Yılına özel bir kar-
ma sergi hazırlığını ilan ettik. 

Adıgey’in değerli sanatçıları Ramazan Khuazhev, Goshefizh Abredzh ve Khatu Lovpa-
che’nin davetli olduğu sergimiz 25-28 eylül 2021 tarihleri için organize edilmişti. Ancak 
pandemi koşulları sanatçılarımızın seyahat izni almasına mani oldu. Bu durum, son anda 
organizasyonun iptal edilmesine neden oldu.

ANAVATAN ÜNİVERSİTELERİ İLE ORTAK PROJELER

16 Eylül tarihinde, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci anavatan üniversiteleri ile or-
tak projeleri görüşmek üzere bir kez daha Adıgey’e gitti. Adıgey - Adıge Xase ile birlikte 
Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniversiteleri ile yürütülecek dil eğitimi projesi  değerlendirildi.

Genel Başkan Yıldız Şekerci, Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniversiteleri Yabancı Öğrenci-
ler Fakülteleri Dekanı Susanne Tlexatuk ve Pafava Fatima Abrekovna ile biraraya geldi. 
Daha evvel uzaktan eğitim ile sertifikalı anadili ve Rusça eğitimi imkanları konusunda 
geliştirilen projenin ayrıntıları görüşüldü.

Proje, KAFFED, Yurt Dışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı 
Şhalaho Asker ve Adıge Xase Başkanı Tlemişok Ramazan ile birlikte hayata geçirildi.
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18 Eylül 2021 tarihinde Kabardey Balkar Cumhu-
riyet’ine giden KAFFED heyeti, Adıgey ile yürütü-
len çalışmanın bir benzeri için Kabardey Balkar 
Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi yetkilileri ile bir 
araya geldi. Rektör Yardımcısı Kuşha Husen ile 
Adıge Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Vunafeş 
Tımıj Hamışe ile görüşüldü.

Görüşmede, KAFFED’in planladığı uzaktan eri-
şimli anadili eğitimi projesi detayları ele alındı. 

KAFFED’in, Adıgey ile birlikte yürüttüğü proje, Kabardey Balkar Cumhuriyeti ile de hayata 
geçirilecek.

KAFFED KAZBEK KOKOV İLE GÖRÜŞTÜ

18 Eylül 2021 tarihinde Kabardey Balkar Cum-
hurbaşkanı Kazbek Kokov, KAFFED Genel Baş-
kanı Yıldız Şekerci ile Dünya Çerkes Birliği Ge-
nel Kurulu’na katılan diaspora başkanlarını kabul 
etti.

Görüşmede, Genel Başkan Yıldız Şekerci Dün-
ya Çerkes Birliği Genel Kurulu ve seçimleri, ana-
vatan üniversiteleri ile KAFFED arasında hayata 

geçirilecek projeleri dile getirdi, kendisinden destek istedi. Yıldız Şekerci, Kazbek Kokov’u 
Türkiye’ye davet etti.

KAFFED BAŞKANINA ADIGEY’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ

18 Eylül 2021 tarihinde, Adıge Cumhuriyeti 
Başkanı Kumpıl Murat, diasporada yaşayan soy-
daşların birbirleriyle iletişim ve işbirliğini geliştir-
meye katkılarından dolayı Kafkas Dernekleri Fe-
derasyonu (KAFFED) Başkanı Yıldız Şekerci’ye 
teşekkür belgesi sundu.

Belgeyi Kumpıl Murat adına Yurt Dışında Ya-
şayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite 

Başkanı Şhalaho Asker anavatan ziyareti sırasında takdim etti.

XIII. Dünya Çerkes Birliği Kongresi

19 Eylül 2021 tarihinde, Dünya Çerkes Birliği’nin (DÇB) XIII. Kongresi Kabardey-Balkar 
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Cumhuriyetinin Başkenti Nalçik’te yapıldı. Tek adayla gidilen başkanlık seçiminde Sohro-
kue Hauti tekrar 3 yıllığına göreve getirildi.

Kongreye KAFFED’i temsilen Genel Başkan Yıldız Şekerci, aşağıda isimleri yazılı dele-
gasyonla katılmıştır.

• Adnan Özdemir – Delege

• Atilla Mutlu Alkış - YK Üyesi 

• Bekir Sami Yavuz - YK Üyesi

• Bilge Eken - Delege-YK Üyesi

• Cengiz Atalar – Delege

• Demir Kızılkaya – Delege

• Erhan Savkaf – Delege

• Ferit Domaniç - YK Üyesi

• Fethi Kanşat – Delege

• Lisan Alkış – Delege

• Nesrin Alpan - Delege-YK Üyesi

• Servet Apiş – Delege

• Yunus Sevimli – Delege

• Yusuf K. Taymaz - Delege

• Vacit Kadıoğlu -  Delege

DÇB Yönetim Kurulu kararı üzerine tüm üye derneklerden, gelecekte topluma katkı sağla-
ması beklenen bir veya iki kişilik misafir davet edilmiş, bunun üzerine Yaşar Aşkın misafi-
rimiz olarak aramızda yer almıştır. 

Oluşturulan yeni dönem DÇB yönetim kadrosu, 
üye derneklerin Kongrede önerdikleri isimleri 
(maddi hataya düşmemek amacıyla) yazılı olarak 
beyan etmelerinden sonra açıklanacaktır.

2021-2024 dönemi için DÇB’de KAFFED’i temsil 
edecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldız Şe-
kerci, Nesrin Alpan, Bilge Eken, Bekir Sami Ya-
vuz, Atilla Mutlu Alkış olarak belirlenmiştir.

Öncelikle KAFFED; DÇB içerisinde öncü ve oyun kurucu bir rol yüklenmektedir. En yoğun 
diasporayı kapsayan Türkiye’de KAFFED, tüm eleştirilere açık olmakla birlikte tarihi ge-



93

lişim 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 çalışılmıştır.

Daha rekabetçi, daha demokratik bir seçim atmosferi için verilen mücadelelere rağmen ne 
yazık ki DÇB Başkanlığı seçimi yine tek adayla gerçekleştirilmiştir.

KAFFED yönetimince “birden fazla adayla seçime gidilmesi” konusu, Cumhurbaşkanlığı 
ziyareti dahil her ortamda dile getirilmiştir. STK’larda, birden fazla adayın rol aldığı bir 
seçim sisteminin tercih edilmesi durumunda hem toplumun iradesinin yönetime daha iyi 
yansıtılabileceği hem seçilen başkanın daha güçlü kılınmış olacağı hem de geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizin DÇB’de kendilerine bir gelecek görmeleri sağlanmış olacağı 
konusunda her platformda açıklamalar yapılmasına rağmen Anavatan ve diğer üye der-
nek temsilcilerinden yeterli destek alınamamıştır.

Gerek devletlerin yapılanmalarındaki farklılıklar gerekse sosyolojik yapı ve görüş fark-
lılıkları vb. nedenlerle Anavatan ve diğer diaspora delegelerinin, bu demokratik hakkın 
kullanılmasında fevkalade çekince içinde olduklarına tanıklık edilmiştir.

DÇB Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan ancak seçim sürecinde yeterli aktivi-
teyi gösteremediği, yönetime hakkını veremeyeceği konularında eleştiriler alan Hağajey 
Beslan’ın adaylığı, bu açıklamanın peşi sıra tamamlaması gereken süreçleri tamamlaya-
maması nedeniyle olgunlaşamamış ve başarıya ulaşamamıştır. Hağajey Beslan’ın son 
gün, bir arkadaşının yakınının cenazesi gerekçesiyle Kongreye katılmamış olması da işin 
ciddiyet boyutunu sorgulatmaktadır.

KAFFED’in Hağajey Beslan’a destek sözü verip yarı yolda bıraktığını iddia etmek, hayatın 
olağan akışına aykırı, spekülatif bir iddiadır. Hağajey Beslan’ın sosyal medyaya yansıyan 
açıklamalarında; Sohrokue Hauti’nin aday olmayacağını açıklaması sonrası, kendisinin 
DÇB Genel Başkanlığı’na aday olacağını, bu iradesini Sohrokue Hauti ve kendisini des-
tekleyecek kurum çalışanları, aktivistler ve yurt dışındaki dostları ile de paylaştığını açık-
lamaktadır. Açıklamaların devamında; kendisini kimin aday göstereceğini düşündüğünü 
belirtmekte olup, bu durum; mevcut düşüncenin düşünce aşamasından kadro hareketi 
oluşturma yönünde bir eylem planına dönüşemediğini de ortaya koymaktadır. Bu noktada; 
kadro hareketine dönüşemeyen bir niyetin, üstelik yerel hiçbir destek çabası da görülmek-
sizin, ayrıca; Ürdün, İsrail, Almanya Xaselerinin de aynı gerekçelerle destekleyemeyecek-
lerini belirttikleri bir noktada kurumsal olarak desteklenmesi mümkün olamamıştır. 

Ayrıca kimilerince sosyal medya üzerinden yürütülen KAFFED’in DÇB üyeliğinin bulun-
madığı yönündeki iddialar da spekülatif, sanal dedikoduların ötesine geçmemektedir. 
KAFFED’in DÇB üyesi olmadığına ilişkin bir beyanın doğru olmayacağı ve KAFFED’in 
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DÇB’nin ana bileşenlerinden biri olduğu bizzat Hağajey Beslan tarafından dile getirilmiştir. 
Aksi durumda DÇB’nin bileşeni olarak KAFFED’den adaylık desteği talebinde bulunması 
da teknik olarak mümkün değildir.

Delegasyonumuz toplumun kendilerine yüklediği sorumluluğun farkındalığıyla sürekli is-
tişare halinde, akıl birliğiyle bu süreci olabilecek en iyi şekliyle yönetmiştir. Hağajey Bes-
lan’ın saygın bir şahış olmasının dışında, DÇB yönetimini başarıyla yürütebileceğine dair 
yeterli güven sağlayamaması, sonucu olumsuz kılmıştır. 

KAFFED’in, çeşitliliğe ve pozitif değişime olan inancıyla DÇB yönetiminden, devasa 
toplumsal sorunlarımıza çareler üretmesi, daha iyi kurumsal yapılanma sağlaması gibi 
beklentileri bulunmaktadır. Amacımız şahıslar üzerinden yön belirlemek değil, halkımızın 
insani, kültürel, siyasi vb. konularda sisteme dayalı hak arayışlarını kolaylaştırmak, güce 
karşı güçsüze destek olmaktır.

Yakın gelecekte Çerkes toplumunun misyonu, vizyonu olan, bilimsel ve demokratik alt 
yapısı ile kurumlarımızı yeniden inşa edecek yeterlikte, topluma değer katacak genç ve 
dinamik liderler çıkaracağına inanıyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun kendi halkı için samimiyetle çalışan herkese saygı du-
yuyor, demokratik kurallar çerçevesinde halkına hizmet yarışında, seçimlere özgürce ka-
tılma hakkını kutsuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunar, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileriz.

KAFFED GENEL BAŞKANI YILDIZ ŞEKERCİ'NİN DÇB XIII KONGRESİN-
DEKİ KONUŞMASI

KAFFED olarak DÇB’nin varlığını önemsiyoruz,

DÇB Nalçik’te yerel bir dernek değildir. DÇB’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 çalış-
malıdır. Özellikle Dünyadaki tüm Çerkeslerin yarıdan fazlasının yaşadığı Türkiye diaspo-
rası ile ilişkilerin daha hassasiyetle sürdürülmesi, geçmişte yaşanan sorunların tekrarlan-
masını önleyecektir.

Biz diasporadaki Çerkesler DÇB’yi Anavatanımızdaki elçimiz gibi görmek istiyoruz. Özel-
likle kuruluş döneminde yaptığı çalışmalarla haklı bir saygınlık kazanmıştı. Bu saygınlığını 
tekrar canlandırıp korumalıyız. Bu bağlamda ilk dönemlerde DÇB ve Rodina Derneğinin 
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katkıları ile anavatan üniversitelerine öğrenci gönderdiğimiz gibi; DÇB tarafından Rossot-
rudniçestvo 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 ta-
raflar 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 içe-
risinde, anadilimizi ve kültürümüzü koruyarak demokratik bir ortamda yaşamalarını istiyo-
ruz.

Hem Diasporada hem Anavatanımızda, aynı zamanda temel insan hakları olan demokra-
tik 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 uyuş-
turucu tuzağı kurulması gibi konularda daha aktif tutum almasını beklemiştik. Gelecekte 
benzer gelişmeler olduğunda yeni DÇB yönetimlerinin daha aktif rol alması dünya Çerkes-
lerinin 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.

Diyaspora Çerkeslerinin çoğu eğitimli olup kamusal ve toplumsal alanda önemli tecrübe-
lere sahiptir. Dünyanın farklı ülkelerinde edindikleri her ne varsa, onları anavatanları için 
kullanmak ve karşılıksız olarak anavatana aktarmak istiyorlar.

Bu çerçevede Rusya Federasyonundan beklediğimiz; Çerkes diasporasına vatandaşlık 
hakkının tanınmasıdır. Birçok ülkeden insanlara soydaşlık çerçevesinde Rusya Federas-
yonu pasaportunun verildiğini biliyoruz. Diaspora Çerkesleri de Rusya Federasyonu yurt-
taşlarının soydaşları olarak bu haktan kolaylaştırılmış şekilde yararlandırılmalıdır.
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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 kap-
sayacak şekilde genişletilip uygulandığı takdirde bu talebimize bir ölçüde karşılık verilmiş 
olacaktır.

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

Bu konuda hepinizden çabalarımıza destek vermenizi bekliyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19.09.2021

KAFFED Genel Başkanı

Yıldız Şekerci

EMEKTAR GENÇLERİMİZ VATANDA

3 Ekim 2021 tarihinde, Federasyonumuzun Nart 
Akademi, Meşealtı Toplantıları ve Gençlik Çalış-
tayları çalışmalarında aktif görev alan gençlerimiz 
Feyza Önal, Elifnur Demirhan ve Ömer Yenal Yıl-
dız’ın da dahil olduğu grubu Anavatana yolcula-
dık.

Genel Başkan Yardımcımız Ünal Uluçay’ın sahibi 
olduğu Yamçı Turizm tarafından düzenlenen ve 
Genel Başkan Yardımcımız Adnan Arslan’ın ko-

ordinesinde organize edilen ziyarette Adıgey, Karaçay Çerkes ve Kabardey Balkar Cum-
huriyetlerimizin ziyaret edilmesi ve 5 Ekim Adıgey Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü 
Etkinliklerine de katılması planlandı.



ANADİLİ ve EĞİTİM 
ÇALIŞMALARI
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ANADİLİ ve EĞİTİM ÇALIŞMALARI
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK İLE GÖRÜŞTÜK

19 Aralık 2019 tarihinde Anadili eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi 
paylaşmak üzere Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’u ziyaret ettik.

DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ - BU METNİ KİMSE ANLAMAYACAK!

20 Şubat 2020 tarihinde, Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) 21 
Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle İstanbul’da bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantı-
sı; “Bu Metni Kimse Anlamayacak” başlığıyla, Ubıhça bir metin ile başladı.

Aralarında KAFFED’in de bulunduğu, Türkiye’deki farklı dillerde veya dilsel çoğulluk alan-
larında faaliyet gösteren ve anadilinin önemi konusunda duyarlı 40 bileşenin oluşturduğu 

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama 
Ağı (DHİBRA) Ubıhça bir metin ile dikkatleri 
kaybolmakta olan dillere çekmeyi amaçladı. 
Ubıhça metni, çevirmen Meral Çare okudu.

Ardından açıklamanın Türkçesi okundu ve 
açıklamaya imza atan bileşenlerden 12’si  ken-
di anadillerinde  “Tüm dünya dillerinin ‘Anadili 
Günü’ kutlu olsun!” mesajı verdi. Toplantıda, 
Türkiye’nin farklı dillerinde söylenen 40’ın üze-
rinde şarkıdan oluşan bir müzik listesi de payla-

şıldı. Ayrıca DHİBRA, 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Abazaca, Adıgece (Batı 
ve Doğu Lehçeleri), Çeçence ve Osetçe dahil Türkiye'de konuşulan 19 anadilinde bir açık-
lama yayımladı.  Türkiye’nin zenginliği olan tüm anadillerinin ve dilsel çoğulluğun sahip-
lenilmesi, desteklenmesi ve demokrasinin olmazsa olmazı olarak nitelendirilen dil hakları 
önündeki engellerin ortadan kaldırılması çağrısı yapılan ve anadillerinin korunması ve 
desteklenmesi konusunda talepler içeren bildiri, KAFFED Yönetim Kurulu ve KAFFED'e 
bağlı 38 dernek tarafından imzalandı.

ANAVATANDA BURSLU OKUYACAK ÖĞRENCİLER MÜLAKATA GİRDİ

25 Şubat 2020 tarihinde, Rusya Federasyonu Bursları kapsamında Federasyonumuz 
aracılığı ile Anavatan üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimi almak isteyen genç-
lerimiz Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nde mülakata girdiler. Mülakat sonrası gençlerimiz 
Federasyonumuzda Genel Başkan Yıldız Şekerci ile görüştüler.

ÇERKESÇE DİKTE ETKİNLİĞİ

7 Mart 2020 tarihinde, Anavatan ile eş zamanlı dikte etkinlikleri yapıldı. Aynı tarihte Stra-
tejik Plan hazırlık toplantısı için Kayseri’de bulunan KAFFED heyeti de Kayseri Kafkas 
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Derneği tarafından düzenlenen Çerkesce Dikte etkinliğine katıldı.

14 MART ADIGE DİLİ VE EDEBİYATI GÜNÜ 

Federasyonumuz ve üye derneklerimiz tarafından 14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı Günü 
kutlandı. 

KAFFED yayınladığı açıklamada, geçmişte soykırım, etnik temizlik, dağınık iskan ve asi-
milasyon politikalarının olumsuz etkisine maruz kalan dilimiz ve kültürümüzün, bugün de 
kentleşme ve popüler kültür karşısında okullarda dil eğitiminin hala yeterli güvenceye alı-
namamış olması nedeniyle, ciddi risk altında olduğunu hatırlattı. 

ÇERKESCE DİKTE ETKİNLİKLERİ (АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ) 

14 Mart 2020 tarihinde, Adıge Dili ve Edebiyatı 
Günü kutlamaları kapsamında Düzce Üniversite-
si’nde ve Federasyonumuza bağlı birçok dernek-
te Adıge Dikte Etkinliği (АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ) 
gerçekleştirildi.

 

ONLİNE EDEBİYAT DERGİSİ “DİYANE” YAYINDA!

27 Ekim 2020 tarihinde, Yok olma tehlikesi altında olan anadillerimize hayatımızda daha 
fazla yer açmak için hazırladığımız yazılı ve sözlü Online Edebiyat Dergisi Diyane yayına girdi. 

Adını, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti 
tarafından 1920 yılında yayınlanan ilk Çer-
kesçe dergi Diyane’den ödünç aldığımız 
çalışmamızda özenle seçilerek anadilleri-
mizde seslendirilen metinler Türkçe çeviri-
leriyle birlikte yer alıyor. İçeriği düzenli ola-
rak güncellenecek dergimiz dilbilgisi 
çalışmaları, bilimsel makaleler, sözlükler 
gibi materyallere de erişim sağlamayı 
amaçlıyor.

Diyane, anadillerimizle ilgilenen herkesin 
katkılarıyla zengin bir arşive ve başvuru 
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kaynağına dönüşecektir. Bu sebeple, anadillerimiz üzerinde çalışan; anadillerimizde ko-
nuşan, seslendirme, derleme veya çeviri yapan kısacası anadillerimize ilgi duyan herkesi 
yazılı ve sözlü kültür ürünlerimizi göndererek çalışmamıza ortak olmaya davet ediyoruz.

Diyane’yi https://diyane.kaffed.org adresinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. 

KAFFED DİL KURSLARI

29 Ekim 2020 tarihinde pandemiyi fırsata çevirerek, çevrimiçi ortamda anadili kursları başlattık. 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ile yapılan görüşmeler neticesinde haftada üç akşam Çer-
kesçe (Doğu diyalekti) dersini Nalçik’ten Tabiş Murat, Rusça dersini ise Şowcen Aminat 
verdi. Doğu Diyalektinde ayrıca bir kurs da Kayseri Kafkas Derneğimizin organizasyonu 
ile Nazar Hamit Yüksel tarafından verildi.

Çerkesçe (Batı diyalekti) dersini ise hocalarımız Bram Alaattin ve Şowcen Muhammet 
Yaşar verdiler. 

Hafta içi her akşam uygulanan anadili kursları ile yaklaşık 500 kişi Adığabze (Çerkesce) 
ve 100 kişi de Rusça okuma yazma öğrendi.

Kurslara Ürdünden, Afrikaya, Almanya’dan ABD’ye hemen tüm diasporadan katılım oldu.

ANAVATANDAN HOCALARIMIZLA DİL DERSLERİ BİRİNCİ AYINI TA-
MAMLADI

17 Kasım 2020 tarihinde, Kabardey Balkar Cumhuriyeti Halklarla İlişkiler ve Etkileşim 
Bakanlığı’nın düzenlediği ve Dünya Çerkes Birliği ile Federasyonumuzun katkılarıyla ha-
yata geçen sertifikalı, online Çerkesçe ve Rusça dersleri birinci ayını tamamladı.

Sanal ortamda ilk kez dünyadaki tüm Çerkeslere açık olarak gerçekleştirilen derslerden Çer-
kesçe (Doğu Lehçesi) dersini Murat Tabish, Rusça dersini ise (Karenaşhe) Aminat Shogen 
veriyordu. Dersler üç akşam Çerkesçe ve üç akşam Rusça olmak üzere haftanın altı günü 
Zoom programı üzerinden saat 20.00 - 22.00 arasında yapıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinin 
yanı sıra Almanya, Ürdün, Sudan gibi ülkelerde yaşayan ve Suriye’den Anavatan’a dönüş 
yapan soydaşlarımızın da aralarında bulunduğu çeşitli yaşlarda öğrenciler katıldı. 

ABHAZCA DİL KURSUMUZ BAŞLADI

25 Kasım 2020 tarihinde, Federasyonu-
muzun Abhazya Çalışma Grubu ve Ana-
dili Komisyonunun birlikte düzenlediği 
giriş düzeyinde online Abhazca Dil Kursu 
için ilana çıktık.

4 Aralık 2020’de başlayan kursumuz, 
değerli eğitmenlerimiz Ahocba İrfan Oku-
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yucu ve Violetta Persheliya-Pha tarafından verildi. Zoom programı üzerinden yapılan ilk 
kurs Haziran 2020 tarihinde tamamlandı. İkinci kursumuz ise Kasım 2021’de tamamlandı. 

ANADİLİMİZİ SEÇİYORUZ

3 Ocak 2021 tarihinde, Seçmeli anadili derslerinin tercih döneminin gelmesi vesilesiyle 
yürüttüğümüz çalışmaları kamuoyu ile paylaştık. Ders kitaplarının ve müfredatının hazır-
lanması, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan okullarda öğretmen temini konu-
larında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. 

Velilerimizin takip etmesi gereken süreci ayrıntılı bir şekilde web sayfamızda yayınladığı-
mız duyuru ile izah ettik. 

Halkımızdan, süreç içerisinde her konuda bilgi ve destek talepleri için Federasyonumuz 
Genel Başkan Yardımcısı ve Anadili Komisyonu sorumlusu Adnan Arslan ve ilgili şehirde-
ki derneklerimizle irtibatlanmalarını istedik.

Arzu edilen sayıda olmasa da açılan anadili sınıflarına ilişkin veriler aşağıdadır: 

2020-2021 ANADİLİ SINIFLARI:

• Kayseri 4 sınıf - 51 öğrenci, 

• Kahramanmaraş Göksun 2 sınıf - 23 öğrenci, 

• Düzce 1 sınıf - 12 öğrenci, 

• İzmir - Ödemiş 1 sınıf 11 öğrenci.
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YENİ YIL KUTLAMA VİDEOLARI YARIŞMASI (ХЪОХЪУ/ХЪУЭХЪУ)

15 Ocak 2021 tarihinde, Çerkes Geri Dönüş Örgütü (CRO) ve Kafkas Dernekleri Fede-
rasyonu (KAFFED) Çerkes Yeni Yılını kutlamak üzere diasporadaki genç Çerkesler için 
bir video yarışması ilan etti.

Yarışmaya katılmak için Çerkes Yeni Yılının gelişini Çerkesçe olarak kutlayan bir 
“Хъохъу/Хъуэхъу” (kutlama konuşması) videosu istendi.

Yarışma koşullarına uygun videoların dünyadaki tüm Çerkesler ile paylaşılacağı ve yarış-
manın kazananların ödüllendirileceği duyurularak, yarışma koşulları ilan edildi.

ONLİNE ÇERKESÇE DERSLERİ TAMAMLANDI

24 Ocak 2021 tarihinde, Kabardey Balkar Cumhuriyeti Halklarla İlişkiler ve Etkileşim Ba-
kanlığı, Dünya Çerkes Birliği ve KAFFED’in ortaklaşa düzenlediği ve Murat Tabish tarafın-
dan verilen online Çerkesçe dersleri tamamlandı.

Ekim ayında başlayan ve sanal ortamda ilk kez dünyadaki tüm Çerkeslere açık olarak 
gerçekleştirilen Çerkesçe (Doğu Lehçesi) dersleri üç ay boyunca haftada üç akşam, Zoom 
programı üzerinden saat 20.00 - 22.00 arasında gerçekleştirildi. Derslere, Türkiye’nin fark-
lı şehirlerinin yanı sıra Almanya, Ürdün ve Anavatan’a Suriye’den dönüş yapmış soydaş-
larımız da katıldı.

Anavatan’a dönüş yapacak veya Anavatan’ı ziyaret edecek soydaşlarımıza Çerkesçe te-
mel konuşma, okuma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan derslerde Murat Ta-
bish’in hazırladığı sözlü ve yazılı materyaller kullanıldı. Katılımın 40 öğrenci altına düş-
mediği Çerkesçe işlenen derslerde yaşları ve dil becerileri farklı düzeylerdeki öğrenciler 
okuma-yazma, temel dilbilgisi kuralları, sayı sayma, karşılıklı konuşma ve sözcük dağar-
cığını geliştirme konularında etkileşimli olarak çalıştılar.

Üç aylık dönem sonunda derslere aktif olarak katılan öğrenciler kendi düzeylerine uygun 
bir sınava tabi tutuldular. Sınavlarında başarılı olan öğrencilere Çerkesçe Temel Düzey 
sertifikası verildi. 

Murat Tabish’in derslerde kullandığı materyallerin düzenlenerek Çerkesçe öğrenmek is-
teyenlerin kullanımına sunulması konusunda hocamızla işbirliği içinde olan Federasyo-
numuz, Anavatan’daki resmi kurumlar, üniversiteler ve Dünya Çerkes Birliği ile birlikte 
Çerkesçe dil derslerinin devamı ve uzaktan eğitim konusunda ortak projeler geliştirme 
konusunda çalışmalar yaptı.

Bu derslerin düzenli olarak yapılmasına teknik desteği Saniye Boran, Filiz Kaplan ve Ersin 
özen verdi.
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SEÇMELİ ANADİLİ DERSİ TERCİHLERİNDE UMUT VEREN ARTIŞ

Ortaokullarda seçmeli anadili ders tercih dönemi 2021 için  4-22 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleşti. 24 Ocak 2021 tarihinde, seçmeli anadili dersi tercihlerine ilişkin verileri kamu-
oyu ile paylaştık.

Anadili tercihlerine ilişkin Federasyonumuza ulaşan verilere göre;

• Kayseri ilimizde 100 öğrenci ile 10 sınıf;

• Düzce ilimizde 20 öğrenci ile 2 sınıf;

• Göksun ilçemizde 38 öğrenci ile 3 sınıf;

• Çorum ilimizde 11 öğrenci ile 1 sınıf;

• Ödemiş Kafkas Kültür Derneğimizin çalışmalarıyla İzmir İli Ödemiş İlçesi Ertuğ-
rul köyümüzde de 12 öğrenci ile 1 sınıf açılması kesinleşti.

Toplamda 181 öğrenci anadili dersleri için tercihte bu-
lunmuş ve 2021 -2022 Eğitim ve Öğretim Yılında 17 sı-
nıfta anadili eğitimi verilmesi kesinleşmiştir. Pandemi 
öncesi 5 sınıfa kadar gerilemiş olan seçmeli ders sayı-
sında yaşanan bu artış geleceğe dönük umutlarımızı 
güçlendirmiştir. 

Süreç içerisinde anadili derslerinin açılmasına yönelik en-
gellerin aşılması konusunda velilerimiz ve derneklerimiz ile birlikte yoğun bir çalışma sürdürüldü.

RUSÇA DERSLERİ TAMAMLANDI

28 Ocak 2021 tarihinde Anavatanla birlikte düzenlenen ve Aminat Shogen tarafından 
Çerkesçe verilen online Rusça dersleri tamamlandı.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Halklarla İlişkiler ve Etkileşim Bakanlığı, Dünya Çerkes Birli-
ği ve KAFFED’in ortaklaşa düzenlediği ve geçen hafta tamamlanan Çerkesçe (Doğu Diya-
lekti) dersleri gibi, dünyadaki tüm Çerkeslere açık olarak Çerkesçe gerçekleştirilen Rusça 
dersleri 2020 Ekim ayında başlamıştı. Haftada üç akşam Zoom programı üzerinden dü-
zenlenen derslere Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Almanya, Ürdün ve Anavatan’a 
dönüş yapmış soydaşlarımız da katıldı.

Anavatan’a dönüş yapan veya Anavatan’ı ziyaret eden soydaşlarımıza Rusça temel dilbil-
gisi kurallarını öğretmeyi; konuşma, okuma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan 
dersler ortalama 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Üç aylık dönem sonunda derslerin 
çoğuna katılan öğrenciler bir sınava tabi tutuldular. Sınavda başarılı olan öğrencilere Te-
mel Düzey Rusça sertifikası verildi.
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Federasyonumuz, Anavatan’daki resmi kurumlar, üniversiteler ve Dünya Çerkes Birliği 
ile birlikte dil derslerinin devamı ve uzaktan eğitim konusunda ortak projeler geliştirme 
konusunda aralıksız çalıştı.

DİLLER DÜNYAMIZIN ZENGİNLİĞİDİR

20 Şubat 2021 tarihinde, Dünya anadili Günü dolayısıyla dilin önemine dair bir duyuru 
yayınladık,  Dünya Anadili Günü’nun, olumsuz önyargıları yıkmak, dillerin insanlığın ortak 
bir hazinesi olduğunu hatırlatmak ve korunmasına vurgu yapmak için özel bir öneme sahip 
olduğunu hatırlatarak, aşağıdaki gerçekleri vurguladık:  

Türkiye’de de özellikle Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, bu alanda birçok önemli 
reforma imza atılmıştır. Federasyonumuzun gayretleri ile kurulan Düzce Üniversitesi Çer-
kes Dili ve Edebiyatı Bölümü dört yıldır lisans  mezunları vermekte ve doktora düzeyinde  
eğitimlere başlamış bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü de lisans 
düzeyinde öğrenci kabul ederek eğitime başlamıştır. Yine Federasyonumuzun girişimi ve 
desteği ile Boğaziçi Üniversitesinde yıllardır  Çerkesce ve Abazaca dersleri verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, 2012 yılından itibaren 
orta öğrenimde seçmeli dersler arasına giren Çerkesce ve Abazaca dil dersleri için ko-
misyonlarımız tarafından öğretim kitapları ve CD’ler hazırlanmış, bu yıl Düzce ilimizde 
2 sınıf, Kayseri ilimizde ise 10 sınıf, Çorum ilimizde 1 sınıf, Göksun ilçemizde 3 sınıf, 
Ödemiş ilçesine bağlı Ertuğrul köyümüzde 1 sınıf açılacaktır. Eylül ayına kadar sınıf sa-
yısının arttırılması ve seçmeli derslerin yaygınlaştırılması için Anadili Komisyonumuz ko-
ordinatörlüğünde çalışmalar devam edecektir.  Hayatboyu Öğrenim Genel Müdürlüğü ile 
yaptığımız çalışmalar sonrasında, Halk Eğitim Merkezleri programlarına Adıgece/Çerkes-
ce ve Abazaca modülleri eklenmiştir. Derneklerimiz bünyesindeki kurslar bu destekten 
yararlanabilmektedir. Rusya Bilim Merkezi ile işbirliği içerisinde anavatan üniversitelerine 



105

öğrenci gönderme çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da devam etmektedir; Federas-
yonumuza verilen 8 kişilik kontenjanın 15 kişiye çıkarılması için Rusya Büyükelçiliğinden 
resmi olarak talepte bulunulmuştur.

Ayrıca bu yıl Türk Dil Kurumu ile yapılan görüşmelerimiz sonucunda Çerkesce (Doğu ve 
Batı lehçelerinde) ve Abazaca sözlük basılması için karar alınmış, bu yıl içerisinde hayata 
geçirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Ancak tüm bunların yeterli olmadığı açık. Geç-
mişte köylerde bir ölçüde korunabilen dil, kentleşme ve küreselleşme karşısında büyük 
ölçüde korunaksız kalmıştır. Anadilimizin yaşatılması yönündeki gayretlerin daha da yo-
ğunlaştırılması,  bu çerçevede gerek geçmiş çalışmaların sonuçlandırılması, gerek yeni 
stratejilerin ve çalışmaların ortaya konması yönünde  çalışmalar yapmak üzere Federas-
yonumuz bünyesinde oluşturulan Anadili Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir.

Bütün bileşenleriyle Federasyonumuz yasalar ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, mev-
cut araçları geliştirmeye devam edecektir. Yasalarımızın ve kamusal uygulamalarımızın 
Çerkesce, Abazaca, Osetce, Çeçence ve Dağıstan dillerinin korunması yönünde daha 
ileri götürülmesi, kurumsal ve yasal güvencelerin geliştirilmesi, ortaokullardaki seçmeli 
anadili derslerimizin etkinliğinin artırılması, TRT’de Çerkesce yayın yapacak bir kanal açıl-
ması taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Toplumumuzda anadilimizi korumanın asıl yolunun; anadilini bir hak olarak çekinmeden 
talep etmek ve her durumda savunmaktan geçtiği fikri uyandırılabilirse; bu da en büyük 
kazanımımız olacaktır.

Tüm dünya dillerini hep birlikte koruyalım...

TDK İLE SÖZLÜK ÇALIŞMALARIMIZ 

23 Şubat 2021 tarihinde, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile 
Çerkesce ve Abazaca sözlük çalışmalarımız için 2. kez buluştuk.

Anadili çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Adnan Arslan, Genel Sekre-
terimiz Serpil Dizdarlar ve Abhazya Çalışma Grubu üyemiz Prof. Dr. Erol Taymaz Abaza-
ca örnek sözlüğümüzü de kuruma takdim ettiler. Ayrıca TDK Sözlüğünde “Çerkes” adının 
yazımı hakkında da görüşlerimizi ilettiler.



106

14 MART ÇERKES DİLİ VE EDEBİYATI GÜNÜ

Federasyonumuz ve üye derneklerimiz tarafından 14 Mart Çerkes (Adıge) Dili ve Yazısı 
Günü bu yıl da kutlandı. 

KAFFED Anadili Komisyonu aşağıdaki metni yayınladı: 

Dün soykırım, etnik temizlik, dağınık iskan ve asimilasyon politikalarının olumsuz etkisi-
ne maruz kalan dilimiz ve kültürümüz, bugün de kentleşme ve popüler kültür karşısında 
okullarda dil eğitiminin hala yeterli güvenceye alınamamış olması nedeniyle, ciddi risk 
altındadır. 

Dilimizin anavatanımızdan, orada gelişen bilimsel, edebi, sanatsal ve politik kaynaklardan 
kopuk bir şekilde yaşatılması ve anlamlı bir ölçekte geliştirilmesi mümkün değildir. Anava-
tanımız ile Türkiye ve diğer Diaspora ülkeleri arasında dil, sanat ve edebiyat alanlarındaki 
işbirlikleri artırılmalıdır. Anavatandan kopuk yaklaşımların dilimize ve kimliğimize de ket 
vuracağını bilerek bu gibi yaklaşımlara karşı toplumumuzun uyanık olması özel önem 
taşımaktadır.

2020 yılında ortaya çıkan pandemi nedeniyle ülke genelinde eğitimin durma noktasına 
gelmesi ortaöğretimde sınıf açmamızı engellemişti. Bunun üzerine 2021-2022 eğitim ve 
öğretim dönemi için Anadili Komisyonu (Seçmeli dersler gurubu) olarak yaptığımız çalış-
malarımız sonunda, 4 Ocakta başlayan ve 22 Ocakta sona eren tercih sürecinde Kayseri 
ilimizde 100 öğrenci 10 sınıf, Düzce ilimizde 20 öğrenci ile 2 sınıf; Göksun ilçemizde 38 
öğrenci ile 3 sınıf,  Çorum ilimizde 11 öğrenci ile 1 sınıf; Ödemiş Kafkas Kültür Derneğimi-
zin çalışmalarıyla İzmir İli Ödemiş İlçesi Ertuğrul köyümüzde de 12 öğrenci ile 1 sınıf açı-
lacaktır. Tabi ki seçmeli derslerle ilgili çalışmalarımız bu kadarıyla sınırlı kalmayıp, Eylül 
ayında okulların açılmasıyla birlikte bir tercih hakkı daha olacağından yukarıda verdiğimiz 
öğrenci sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Yine geçtiğimiz yıl Çerkesçe ve Abazaca dil kurslarıyla ilgili olarak  online sistem üzerin-
den etkinliklere başladık ve Federasyonumuzca yurt içinde Ekim ayı başında doğu ve batı 
lehçelerinde kurslar açarak, hiç dil bilmeyenler için Kobli Bram Alattin hocayla, anlayıp 
okuma yazma bilmeyenler için Şowcen Muhammed hoca ile Çerkesçe (batı lehçesi) dil 
kurslarımız başlamış  5 ay devam eden kurslarımız Şubat ayı sonu itibariyle bitmiştir.

Yine Kaberdey Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı-DÇB ve KAFFED işbirliği ile Nalçik’ 
ten hocalarımızla Ekim ayı başında Çerkesçe (doğu lehçesi) Tabiş Murat,ve Rusça  Şow-
cen Aminat tarafından kurslara başlanmış ve Ocak ayı sonu itibariyle kurslarımız bitmiş, 
gerek Türkiye’ den gerekse Almanya- İsrail gibi ülkelerden de katılım olmuş ve toplamda  
300 kişiye yakın öğrenci bu kurslardan faydalanmıştır.. Aralık ayında başladığımız  Aba-
zaca dil kursumuz Ahoçba İrfan ve Abhazya’ dan Pershelia-Pha Violetta hocalarımızın 
katkılarıyla devam etmektedir. Ayrıca Kayseri derneğimizin Çerkesçe  dil kursu başlatma-
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sının ardından Ankara Çerkes Derneği, Eskişehir  KKKD ve İstanbul KKD derneklerimizde 
online sistem üzerinden Çerkesçe ve Abazaca kursları yapılmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılan Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiya-
tı Bölümü, ilk mezunlarını 2017 yılında vermiştir. 2018-2019 yılında Kayseri’de Erciyes 
Üniversitesi’nde, Çerkes Dili ve Kültürü Anabilim Dalı açılmış olup geleceğin dil hocaları 
yetişmektedir. 

Anadili eğitimi konusunda gerek ailelerimize gerek kurumlarımıza önemli görevler düş-
mektedir. Bir dilin yok oluşunun önlenmesi, sadece bireylerin, ailelerin ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarımızın altından kalkabileceği bir yük değildir. Çeşitli vesilelerle gündeme getirdi-
ğimiz gibi dilimize ve kimliğimize dair taleplerimizi demokratik kanallardan kamusal alanla-
ra taşımalıyız, kamu kurumları ile karşılıklı saygıya dayalı yapıcı diyaloglar ile özellikle AB 
süreci ile elde edilen kazanımların geliştirilmesi için çalışmaya devam etmeliyiz.

İnkâr ve asimilasyon politikalarından önemli ölçüde dönülmüş olması, merkezi ve yerel 
yönetimlerin pek çok hususta yapıcı desteklerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu 
yaklaşımın tüm kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun geneline yayılması en büyük ar-
zumuzdur. Ancak demokratik bir toplum düzeninde tüm dil ve kültürlerin korunması ve 
geliştirilmesi hususunda kamu kurumları desteklemenin ötesine geçip doğrudan sorum-
luluk almalıdır. Bugüne kadar pek çok kurum ile yürüttüğümüz işbirliğinde olduğu gibi 
yarım asrı geçen kurumsal kapasitemiz ile böylesi bir demokratik anlayışa yönelecek tüm 
kamu kurumlarına desteğe hazırız. Bunun ilk adımı olarak da kamu yayıncısı olan TRT’nin 
Çerkesce TV kanalı açmasına yönelik uzun yıllara dayalı talebimizin hayata geçirilmesine 
dönük beklentimizi yeniliyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ile atalarımızın bize mirası ve ülkemizin de kültürel bir zenginliği 
olan Adıge Dilini, tüm dünya halkları ile dayanışma içerisinde, nice 14 Mart’lara taşıyaca-
ğımız inancı ile Çerkes Dili ve Edebiyatı Günümüzü kutluyoruz.

ÇERKESÇE DİL KURSLARIMIZ TAMAMLANDI

15 Mart 2021 tarihinde, 2020 yılının Ekim ayında başlayan ve sanal ortamda ilk kez 
dünyadaki tüm Çerkeslere açık olarak gerçekleştirilen Çerkesçe (Batı Lehçesi) dersleri  
tamamlandı. Altı ay boyunca haftada dört akşam, Zoom programı üzerinden saat 20.00 
- 22.00 arasında gerçekleştirilen derslere, Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Ameri-
ka, Gürcistan, Kanada’ dan soydaşlarımız da katıldı. Hiç dil bilmeyenler için Kobli Bram 
Alaattin Bayram hoca, okuma yazma bilmeyenler için Şowcen Muhammed Yaşar Aslan 
hoca ile Çerkesçe (Batı Lehçesi) dil kursları 6 ay boyunca devam etmiş, Çerkesçe işlenen 
derslerde yaşları ve dil becerileri farklı düzeylerdeki öğrenciler okuma-yazma, temel dilbil-
gisi kuralları, sayı sayma, karşılıklı konuşma ve sözcük dağarcığını geliştirme konularında 
etkileşimli olarak çalışmışlardır.
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6 aylık dönem sonunda derslere aktif olarak katılan öğrenciler kendi düzeylerine uygun 
bir sınava tabi tutulmuşlar, sınavlarında başarılı olan öğrencilere Çerkesçe Temel Düzey 
sertifikası, yapılan online program ile katılımcılara verilmiştir.

ÇERKESÇE VE RUSÇA YENİ DÖNEM DİL KURSLARI 

1 Haziran 2021 tarihinde, Murat Tabish ve Aminat Shogen tarafından Çerkesçe verilen 
online Çerkesçe ve Rusça dil kursları yeniden başladı.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Halklarla İlişkiler ve Etkileşim Bakanlığı, Dünya Çerkes 
Birliği ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen yeni dönem 
Çerkesçe (Doğu Diyalekti) ve Rusça kursları, geçen dönem kurslara düzenli olarak katı-
lıp 3 ay sonunda Çerkesçe ve Rusça sınavlarına girerek kursları başarıyla tamamlayan 
öğrenciler ve yeni kayıt olacak öğrencilerden oluşturulacak ikişer sınıf olarak düzenlendi.

Haftada 3 akşam Zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz dönem Ekim-Ocak aylarında dünyadaki tüm Çerkeslere açık olarak gerçekleş-
tirilen Çerkesçe ve Rusça kurslarında olduğu gibi her iki kursun eğitim dili Çerkesçe oldu. 
Öğrencilere Çerkesçe ve Rusça temel dilbilgisi kurallarını öğretmeyi; konuşma, okuma ve 
yazma becerisi kazandırmayı veya mevcut dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan kurslar 
3 ay devam etti. Dönem sonunda derslere düzenli olarak katılan öğrenciler bir sertifika 
sınavına tabi tutuldu.

HATOKŞOKHO GAZİ ADİGE DİL DERNEĞİ İLE ANADİLİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Mayıs 2021 tarihinde, KAFFED ve Hatokşokho Gazi Adige Dil Derneği anadili için işbirliği 
halinde çalışmalar yaptı. 
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Edebi Eser Canlandırma Yarışması, Şiir 
Okuma Yarışması, Öğren ve Anlat Yarışma-
sı, Okul Öncesi Çocuklar için Anadili Festi-
vali, Genç Çerkesler Tiyatro Festivali ile 
Anadilin sürekli hayatın içinde yer almasına 
yönelik faaliyetler yürütüldü.

Bu dönem dağıtılan ödüllerin büyük bölü-
münü KAFFED olarak üstlendik. Oluşturdu-
ğumuz jüri ile çalışmalara dahil olduk, hem 
çocukları hem öğretmenlerini ödüllendirdik. 
Anadile verdiğimiz değerin karşılığı olamaz. 
Ancak, verdiğimiz ödüllerin çocukları ve öğ-
retmenlerini teşvik edici nitelikte olmasına 

özen gösterdik. Bu çalışmaya öncülük eden Bze Xace’ye ayrıca teşekkür ederiz.

Çalışmalara destek veren Şave Gül, Ademey Hikmet, Yevguaşe Oğuz, Dumen Alp, Kıp 
Fuat ve Berzeg Vubih Nihat›a da minnettarız.

ABHAZYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ DİASPORADAN ÖĞRENCİ KABUL 
PROGRAMI 

13 Ağustos 2021 tarihinde, Abhazya Cumhuriyeti, yurt dışında yaşayan Abhaz diasporası 
üyelerinin Abhazya’da üniversite eğitimi alabilmeleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. 

Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Komitesi tarafından paylaşılan duyuruya göre, 
Abhazya dışında yaşayan Abhaz diasporası temsilcilerinden üniversite eğitimi al-
mak isteyenler, Abhazya Devlet Üniversitesi’nin belirtilen bölümlerine başvuru ya-
pabilecekler. Açıklamaya göre başvuracak öğrenciler, öğrenci kabul programına 
uygun olarak, zorunlu hazırlık dil eğitiminin ardından ve seçtikleri bölümlere göre 
değişen öğretim sürelerini Abhazya Devlet Üniversitesi’nde tamamlayabilecekler. 
 
Öğrenciler, Fizik ve Matematik, Biyocoğrafya, Tarih, Filoloji, Hukuk, Ekonomi, Edebiyat, 
Pedagoji, Tarım ve Mühendislik, Sanat Fakültelerini ve bunlara bağlı alt bölümleri se-
çebilecekler. Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi tarafından öğrencilerin 
öğrenim masraflarının karşılanacağı, üniversite yurdunda konaklamalarının sağlanacağı 
ve başarılı olan öğrencilere burs verileceği bildirildi. Konuya ilişki ayrıntılar KAFFED Web 
sayfasında yayınlandı.

MAYKOP DEVLET TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İLE RUSÇA KURSLARI 

23 Eylül 2021 tarihinde, KAFFED ve Adigey Cumhuriyeti’nde bulunan Adı-
ge Xase’nin işbirliğiyle Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi ile yapılan proto-
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kol uyarınca düzenlenecek uzaktan erişimli Rusça kursları için başvurular başladı. 
Kurs sonunda başarılı olan öğrencilere resmi sertifika verileceği, derslerin onar kişilik 
gruplarla yapılacağı belirtilerek, başvuru koşulları yayınlandı. Ekim ayında yoğunlaştırıl-
mış Rusça kursları çevrimçi ortamda başladı.

Kurslar, hafta içi 5 gün, günde 3 saat olmak 
üzere 3 grup halinde verilmekte. KAFFED 
Anadili Komisyonu üyesi Bilge Eken koordi-
natörlüğünde ilerleyen kurslar 30 Kasım 
2021 tarihinde tamamlanacak. Kurs sonun-
da öğrencilere sertifika verilecek.

 

TDK İLE SÖZLÜK ÇALIŞMAMIZ SON AŞAMADA

1 Kasım 2021 tarihinde, KAFFED’in girişimleri ile başlayan sözlük çalışmasında hazır-
lanan eser Türk Dil Kurumu’na (TDK) teslim edildi. Murat Papşu tarafından hazırlanan 
Çerkesçe-Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu tarafından basılacak.

Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin ile bir araya gelen KAFFED Genel Başkanı Yıl-
dız Şekerci, yönetim kurulu üyeleri ve Dr.Öğr.Üyesi Murat Papşu ve Eğitim Bilimci Prof. 
Dr. Burhanettin Dönmez son hazırlıkları görüştü.

Hazırlanan sözlük, okullarda kullanılacak formatta olacak.

Abazaca-Türkçe sözlük çalışması da devam ediyor.

KAFFED heyeti ve Dr.Öğr.Üyesi Murat Papşu, Ankara 
Üniversitesi Dijital Eğitim Koordinatörü Zeki Tuman ile da 
buluşarak, dil öğretiminde dijital teknolojilerin anadili eğiti-
mine uyarlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.



SAVUNUCULAK VE LOBİ 
FAALİYETLERİ, KONFERANS 

VE TOPLANTILAR
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SAVUNUCULAK VE LOBİ FAALİYETLERİ, KONFERANS VE TOPLANTILAR

SURİYELİ ÇERKESLERİN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Federasyon olarak 2020-2021 döneminde Suriyeli Çerkeslerin vatandaşlık iş ve işlemle-
riyle de yakından ilgilendik.

Derneklerimizin liste olarak bildirdikleri 409 kişi ile münferit olarak bildirilen 100 kişi olmak 
üzere toplamda 509 kişi ile ilgili olarak Yönetim Kurul Üyemiz Samit Tokmak öncülüğünde 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile irtibat kurularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları 
sağlandı. Müracaat geldikçe Göç idaresi ile çalışmalar devam ettirilmektedir.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ PANELİ

Dünya İnsan Hakları Günü programı olarak 10 
Aralık 2019 tarihinde Ankara’da “Kafkasya’da 
ve Diaspora ’da İnsan Hakları” Paneli yapıldı. 
Panele saygın insan hakları savunucusu Hatajı-
ko Valeri de davet edildi. Hatajıko Valeri gerek 
panelde gerek kendisi ile yapılan görüşmelerde 
anavatanda yaşanan insan hakları sorunlarına 
ilişkin detaylı bilgi verdi.

RUSYA FEDERASYONU GÜNDEMİNDEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Rusya Federasyonu anayasa değişikliğinin Çerkesleri ilgilendiren olumsuz bölümlerine 
ilişkin 22 Mart 2020 tarihinde 94 STK nın imzası ile yayınladığımız itirazlarımızı, 1 Tem-
muz’da düzenlenecek referandum öncesi 25 Haziran 2020 tarihinde bir kez daha hatırlat-
tık. 22 Mart’ta yayınladığımız metni RF Devlet Başkanına, Cumhuriyetlerimizin Başkanla-
rına ve DÇB ye de gönderdik.

Adler’de yapılan anıt ve anıtın kaldırılması sonrası Çerkeslere dönük olarak bazı Rus 
çevrelerinde başlayan faşist söylemlere itirazlarımızı bir açıklama ile toplumla paylaştık.

KAFFED HEYETİ DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI YAVUZ SELİM KIRAN 
İLE GÖRÜŞTÜ

19 Haziran 2020 tarihinde, pandemi dönemin-
de anavatanlarda ortaya çıkan ilaç ve malzeme 
sıkıntısını iletmek ve ilgili kanalların açılmasını 
sağlamak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Ya-
vuz Selim Kıran’ı ziyaret ettik.

Genel Başkan Yıldız Şekerci ile Genel Sekre-
ter Serpil Yılmaz Dizdarlar ve Yönetim Kurulu 

üyesi Samit Tokmak ziyarette Anavatan ve Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.



113

MARTİN KOÇESOKO İÇİN ADALET 

Çerkes kimliği ve kültürü ile ilgili çalışmaları nedeni ile uydurma bir uyuşturucu suçlaması 
ile baskı altına alınan Martin Koçesoko’nun mahkemesinin başlaması üzerine bu konuda 
tepkilerimizi dile getirdik. Derneklerimizin üyeleri binlerce karanfili Rusya Federasyonu 
Ankara Büyükelçiliği’ne göndererek Martin Koçesoko için adalet taleplerini etkin bir şekil-
de barışçıl bir eylemle dile getirdiler. Türkiye basınında bu adalet çağrısı geniş şekilde yer 
aldı Ayrıca YouTube kanalımızda yapılan bir canlı yayın ile Martin’in sesi olmaya gayret 
ettik. Sosyal medya çalışmaları ile insan hakları savunucularının dikkatini davaya çekmek 
için çalıştık. 

Bu çerçevede; 7 Ağustos 2020’de Kabar-
dey Balkar Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
Kazbek Kokov’a dava sürecinin haksız ve 
hukuksuz niteliğine dikkati çeken resmi bir 
yazı ile başvurarak davanın yakından takip 
edilmesi; Martin Koçesoko’nun haksız ve 
kanunsuz bir şekilde yargılanmasının en-
gellenmesi talep ettik. 

DOĞAYA VE YAŞAMA KASTEDEN MADEN ÇALIŞMASI DURDURULMALIDIR

30 Kasım 2020 tarihinde, Tokat İli Erbaa İlçesi yakınlarındaki Çerkesfındıcak köyü ile Ta-
noba beldesi arasında ve Sakarat-Boğalı Yaylaların da altın madeni arama faaliyetlerinin 
başlamasına dair tepkimizi yayınladık. 

SİVİL TOPLUM DAHA FAZLA BASKILANMAMALIDIR

23 Aralık 2020 tarihinde, TBMM’ne sunulan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlen-
mesine İlişkin Kanun Teklifi”’nin, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin içerdiği kısıtlayıcı düzen-
lemelerine tepkimizi yayınladık.  Öngörülen düzenlemelerin anayasal güvence altındaki 
insan hakları standartlarına aykırı olduğu gibi son yıllarda daralan demokratik alanı daha 
da daraltacak, sivil toplum kuruluşlarını büyük bir tedirginlik ile karşı karşıya getireceğini 
vurguladık.

Örgütlenme özgürlüğünün özünü zedeleyen teklifin geri çekilmesini, gerekli demokratik 
katılım süreçlerinde konunun tüm tarafları ile birlikte tartışılarak evrensel ve anayasal in-
san hakları standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettik.

ŞEYMA VE TUĞBA’NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN TAKİPÇİSİ 
OLDUK

22 Ocak 2021 tarihinde, Konya’da öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba 
Sarı’yı (18) tabancayla öldüren, anneleri Hacer Sarı’yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer 
Canpolat’ın yargılandığı davada karar açıklandı.
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Duruşmaya Federasyonumuz Genel Başkanı Yıldız Şekerci 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya Çerkes Derneği Başkanı 
Hasan Parılyıldız ve dernek üyeleri ile Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener katılarak ailenin adalet talebine destek verdiler.

KADINLAR ŞİDDET VE CİNAYETLERE KARŞI 
KORUNMASIZ BIRAKILMAMALIDIR

20 Mart 2021 tarihinde Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi ola-
rak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çekilme kararı 
hakkında aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) Türki-
ye’nin ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Ülkemizin kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yaşadığı sorunlar göz önü-
ne alındığında Sözleşme’nin sağladığı güvence hayati öneme sahiptir. Ayrıca kadın hak-
ları alanında evrensel bir yaklaşıma ve uluslararası dayanışmaya olan ihtiyaç açıktır. Söz-
leşmeden ülkemizin ayrılması kadınlarımızı, şiddet ve cinayetlere karşı daha korunmasız 
duruma getirmiştir. Bu yanlış karardan acilen dönülmesini talep ediyoruz.

ETNİK AYRIMCILIK SÖYLEMLERİ SON BULMALIDIR!

2 Nisan 2021 tarihinde, Bozüyük CHP ilçe Kadın Kolları Başkanı, Federasyonumuzun ve 
Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneğimizin girişimleri ile görevden alınmıştır.

Bozüyük CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin’in yaptığı 18 Mart Çanakka-
le Zaferi anmaları ile ilgili sosyal medya paylaşımında Çerkeslere yönelik etnik ayrımcılık 
suçunu alenen işlemesi toplumumuzda infiale neden olmuştur. Biz Çerkesler, Çanakkale 
Savaşı dahil bu ülkenin savunulduğu tüm cephelerde, nüfusumuz ile kıyaslanamayacak 
kadar büyük fedakarlıklarla katkı vermiş bir halkız. Bu yönü ile paylaşım tarihi gerçeklerle 
de çelişmektedir.

Türkiye’nin pek çok şehri gibi Bozüyük de farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. 
Başta temsil makamında olan kişiler olmak üzere, hepimizin toplumsal barış ve huzura 
özen göstererek karşılıklı saygı içerisinde bir arada yaşamayı öncelikli sorumluluk olarak 
görmemiz gerekmektedir.

Bu çerçevede, adı geçen kişinin paylaşımına ilişkin toplumumuzun tepkisi Federasyo-
numuz tarafından Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneğimiz ile koordineli şekilde ilgili 
mercilere iletilmiştir.

Yapılan çalışmalar ve toplumumuzun kararlı tepkisi sonucu, adı geçen kişi görevden alın-
mıştır.
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Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum 
ve kuruluşların etnik ayrımcılık söylem ve uygulamalarının önlenmesi konusunda gerekli 
adımları atmalarını talep ediyoruz. Toplumsal barış ve huzura herkes azami özeni gös-
termelidir.

SOYKIRIM VE SÜRGÜNÜ ANMA PROGRAMLARI

Federasyonumuz her sene 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü anma etkinlikle-
rini, anavatan, Kocaeli-Kefken ve yerel olarak derneklerimizde organize etmektedir. 

Ancak pandemi nedeniyle iki yıldır anavatan ve Kefken programları yapılmamış, anma 
etkinliği sosyal medya çalışmaları ile çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerle yürütülmüştür. 
Federasyonumuzun kararlı çalışmaları neticesinde 21 Mayıs tarihi artık basında, siyaset 
dünyasında ve kamuoyunda Çerkes Soykırımı ve Sürgünü olarak bilinmekte, acımızı pay-
laşan ve demokratik taleplerimize desteklerini açıklayan siyaset, bürokrasi, bilim, sanat, 
spor, sivil toplum ve basın camialarından dostlarımızın sayısı her geçen yıl artmaktadır. 

 Her yıl artan oranda desteklerini kamusal mecralarda beyan eden dostlarımızın 21 Mayıs 
sonrasında da soykırımın tanınması, dönüş hakkı, dil, kültür ve kimliğimizin korunması 
başta olmak üzere demokratik taleplerimizin hayata geçirilmesi konusunda da toplumu-
muz ve kurumlarımızın yanında yer alacaklarına inanıyoruz.

2020 yılında, 2 Mayıs Gönen-Manyas Çerkeslerinin 
Sürgünü, Web sayfamız ve sosyal medya hesapları-
mızdan yapılan anmanın yanında, KAFFED YouTube 
sayfasında yapılan özel bir canlı yayın ile hafızalara ka-
zınmıştır. Şamil Jane ile Gönen Manyas Sürgünü baş-
lıklı YouTube yayınında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iç 
sürgününe ilişkin tarihi gerçekler, belgelerle dile getiril-
miştir. 

Yine 2020 yılında, 21 Mayıs Soykırım ve Sürgünü Anma 
Programı kapsamında 7-12 yaş grubundaki çocuklara 
açık “Hayalimdeki Kafkasya” resim yarışması, 30 yaş 
altındaki tüm gençlerin katılabileceği  “21 Mayıs Çerkes 
Soykırımı ve Sürgünün Yansımaları” konulu öykü yarış-
ması, 13-18 yaş arası gençlerin katılımına açık “21 Ma-
yıs Çerkes Sürgünü” temalı resim yarışması açmıştır.

17 Mayıs 2020 tarihinde, Reyhanlı Çerkes Derneği Adı-
ğe Khase Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeyi koruya-
rak  21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Prog-
ramı uygulamıştır.
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Federasyonumuz 2020 yılında hazırlanan bir kısa film ile kamuoyu önüne çıkmış, “21 
Mayıs: Karadeniz’in İki Yakasındayız” adlı kısa film Ulusal yayın yapan tüm TV kanallarına 
gönderilmiş, Fox Tv, Star Tv , Kanal 7  ve TRT’de alıntılanarak yayınlanmıştır. Film 2021 
yılında da güncellenmiştir.

Ayrıca, Kahramanmaraşlı gencimiz Fatih Yalçın tarafından hazırlanan “21 Mayıs: Umut-
suz Bir Halk Değil, Ölümsüz Bir Halk” başlıklı animasyon film de sosyal medya üzerinden 
dolaşıma sokulmuştur.

Genel Başkan Yıldız Şekerci’nin Bianet’e verdiği röportaj “21 Mayıs Aynı Zamanda Bir 
Direniş” başlığı ile yayınlandı.

21 MAYIS İÇİN KAFKASYA KOŞUSU

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başka bir coğrafya 
ve insanları adına resmi at yarışlarında ilk kez ku-
palı koşu organize edilmiştir. 21 Mayıs Çerkes 
Soykırım ve Sürgünü’nü Anma Haftası için planla-
nan ve her sene Mayıs ayında tekrarlanacak olan 
koşu pandemi kısıtlamaları nedeniyle 18 Temmuz 
2020 Cumartesi günü gerçekleştirilebilmiştir. 

Çerkesler için tarihî önem taşıyan ve bir ilk olan Kafkasya Koşusuna 2020 yılında 5 safkan 
katılmış KAFFED’in hazırladığı, Çerkesleri ve Soykırım, Sürgünü anlatan tanıtım videosu 
ile yarış TAY TV ve TJK TV’den canlı olarak yayınlanmıştır.  

2021 YILINDA SÜRGÜN VE SOYKIRIM….

23 ŞUBAT 1944 ÇEÇEN-İNGUŞ HALKLARININ SÜRGÜNÜ

23 Şubat 1944 tarihinde ger-
çekleştirilen Çeçen-İnguş Sür-
günü’nün yıldönümünde, insan-
lık tarihinin kara sayfaları 
arasında yer alan bu etnik te-
mizlik uygulaması sırasında 
sürgün yollarında ve sürgünde 
yaşamını yitirenleri bir kez daha 
rahmetle andık… KAFFED 
YouTube kanalında yapılan 
canlı yayında tarihsel süreç ve 
sürgün tanıklıklarına dair öykü-
ler dile getirildi. 
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2021 YILI KAFKASYA KOŞUSU 

21 Mayıs Çerkes Soykırı ve Sürgünü için 2021 yılında 
yine pandemi nedeniyle kamusal etkinlikler yapılama-
dı ancak Mayıs ayı programına dahil edilen Kafkasya 
Koşusu 14 Mayıs 2021 tarihinde koşuldu. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen KV-9 Kafkasya Koşusu 4+ 
yaşlı safkan İngiliz atlarının 2000 metre mesafedeki 
birincilik mücadelesine sahne oldu.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle seyircisiz koşulan yarışı KAFFED adına Genel Başkan 
Yardımcımız Adnan Arslan ve Genel Sekreterimiz Serpil Yılmaz Dizdarlar izledi. Kupa 
töreninin de yapılamadığı yarışın ardından KAFFED yetkilileri at sahibi, jokey ve antrönörü 
ile koşudan sonra buluşarak kupa ve şiltlerini takdim ettiler.

21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü Anma Haftası için planlanan koşu, her sene 
sürgün haftasında koşulacaktır.

İSTANBUL'DA SOYKIRIM – SÜRGÜN SERGİSİ: 21 MAYIS 1864’TEN 21 
MAYIS 2021’E

21 Mayıs 2021 tarihinde KAFFED, soykırım ve sürgünü anma etkinlikleri kapsamında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bir sergi açtı.

 “Çerkes Sürgün İkonografisi ve Fotoğraf Sergisi” Taksim Metrosu Gezi Parkı girişinde 28 
Mayıs’a kadar görülebildi. Sergide sanatçılar Mahmut Koçer, Faruk Kutlu, Ferit Domaniç 
ve Fatih Ersem’e ait eserler yer aldı. 

Sergiden sonra İstanbul Kartal’da Dragos Su Sporları İskelesi yanında bulunan ve hey-
keltraş Arslan Gualgoshe tarafından yapılan ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün anıtının önünde 
bir anma gerçekleştirildi.
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21 MAYIS ÖZEL YAYINI: GENÇLER MEŞE ALTINDA GELECEĞİMİZİ TAR-
TIŞTI

23 Mayıs 2021 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve 
Sürgünü Anma Etkinlikleri kapsamında, gençlerin katılımları ile Meşe Altı Toplantıları 21 
Mayıs Özel Canlı Yayını gerçekleştirildi. Toplantının konusu “21 Mayıs ve Geleceğimiz” idi. 

Konu geçmiş, güncel ve geleceğe dönük boyutları ile ele alındı.  Toplantının moderatör-
lüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Feyza Önal yürüttü. Toplantı farklı 
şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) gençle-
rimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İzleyiciler için, farklı formal ve informal yapı-
dan gençlerin bir araya gelerek Twitter’da 
yürüttükleri 21 Mayıs hashtag/gündem çalış-
ması hakkında bilgi verildi. Ardından pande-
mi koşulları dahilinde anavatanda gerçekle-
şen anma törenlerinden kısaca bahsedildi.

ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ ANITI VE MEYDANI AÇILDI

5 Haziran 2021 tarihinde, Kahramanmaraş 
Kafkas Kültür Derneği ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Göksun İl-
çesi Fındık Mahallesi’nde (Köyü) yaptırılan 
21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 
Anıt ve Meydanı törenle açıldı.

İSTANBUL'DA İKİNCİ ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ ANITI
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10 Ekim 2021 tarihinde, Çerkeslerin, 1864 yılında soykırıma uğramasının ardından sürgün 
edildikleri önemli bir destinasyon olan İstanbul’a kazandırılan ikinci Soykırım ve Sürgün 
Anıtı, Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği İşbirliği ile İstanbul’da Yaşam 
Vadisi’nde açıldı.

Anıtın kompozisyonunu Keramettin Dönmez yaparken, uygulatıcı sanatçı Tayfun Karade-
niz ve heykeltıraş Müslüm Özcan özveriyle yürüttükleri çalışmalarla Çerkes halkının güçlü 
duruşunu temsil eden anıtı ortaya çıkardı.



İLETİŞİM KOMİSYONU 
ÇALIŞMALARI, BASIN 

AÇIKLAMALARI, KAMUOYU 
DUYURULARI
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İLETİŞİM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI, BASIN AÇIKLAMALARI, KAMUOYU 
DUYURULARI

KAFFED İletişim Komisyonu Yayıncılık Faaliyetleri:

Federasyonumuz iki yıldır pandemi koşulları nedeniyle çalışma faaliyetlerini internet üze-
rinden yürütmektedir. Bu süreçte İletişim Komisyonumuz KAFFED web sayfasını yeniledi. 
Yeni bir anlayışla daha dinamik ve modern görünüme kavuşan web sayfamız toplumu-
muzdan da olumlu tepki aldı.

Online “Diyane Dergisi” yayınlanmaya başlandı (kaffed.diyane.org). Dil ve Edebiyat dergisi 
olarak yayınlanan Diyane’de özellikle anadilde metinlerin Türkçe çevirilerini ve bunların ses-
lendirmelerini bulmak mümkün. Çocuklar için ayrı bir bölümü bulunan Dergide çizgi filmler 
ve seslendirilmiş masallara yer veriliyor. Derginin içerik geliştirme çalışmaları sürüyor. 

Çerkes Numune Mektebi adında eğitim çalışmalarının sürdürüleceği geniş kapsamlı bir 
site kuruldu. İçerik geliştirme çalışmaları bu site için de sürmektedir.   

Pandemi sebebiyle toplumumuza önemli konularda ve önemli tarihlerde ulaşabilmek için 
sosyal medya (Facebook, Instagram ve Twitter) çalışmaları güçlendirildi. Facebook’da 
derneklerimizin çalışmalarını paylaşmak üzere KAFFED-Duyuru, Diyane Dergisi ve Giri-
şim İstihdam Komisyonu için sayfalar açıldı. 

Pandemi sebebiyle toplantıların çevrimiçi ortama aktarılması için altyapı kuruldu. Mart 
2020 tarihinden bu yana tüm toplantılar çevrimiçi olarak aksatılmadan gerçekleştirildi.

Kamusal alanda sınırlı etkinlik yapılabildiğinden bu iki yılda komisyonumuz, 21 Mayıs 
Çerkes Soykırım ve Sürgünü anma programlarına özel bir ihtimam vermiştir. Bu amaçla 
hazırlanan canlı içeriklerin yanında belgesel gösterimleri de yapılmıştır. 

Toplumumuzla ilgili bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla öne çıkan isimleri ve on-
ların çalışmalarını etkileşimli bir ortamda halkımıza tanıtarak toplumumuzu ilgilendiren 
meselelerle ilgili tartışmalara katkı sağlamak ve komisyon ve çalışma gruplarımızı tanıtıp, 
çalışmalarına destek vermek amacıyla, İletişim Komisyonumuzdan Saniye Boran ve Filiz 
Kaplan tarafından hazırlanan 60’tan fazla yayın yapılmış, YouTube hesabımızdan yayın-
lanan bu içerikler için faaliyet raporumuzun sonunda ayrıntılı bir fihrist sunulmuştur. 

Yemuz Nevzat Tarakçı, her ay bir kitap incelemesi yazmış, Çerkes yazarların eserlerin-
den seçerek hazırlanan inceleme yazıları Federasyonumuzun web sayfasında ve sosyal 
medya hesaplarında yayınlanmıştır. 

İletişim Komisyonu web sitesi olmayan derneklerimize web sitesi yapmak üzere bir dizi ça-
lışma yürütmüştür. Logosu olmayan derneklerimiz için yeni logo tasarımı ya da logosunun 
güncellenmesini isteyen derneklerimiz için de güncelleme yapılmıştır. 
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Öte yandan üye derneklerimizin sosyal medya sorumlularından oluşan «KAFFED Sosyal 
Medya İletişim» adında bir whatsapp grubu kurularak, Federasyon ve dernek çalışmaları-
nın daha geniş kitlelere ulaştırılması için ortak çalışma yapılmıştır.

ÖZEL GÜNLERDE ANAVATANDAN CANLI YAYINLAR YAPILDI

• 21 Mayıs haftasında Adıgey, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Abhazya ile canlı 
bağlantılar kurularak Anavatandaki 21 Mayıs programları konuşuldu.

• 21 Mayıs 2020’de Kefken’de yapılan sembolik tören ve mevlit programı canlı 
olarak yayınlandı

• Anavatan’a geri dönenlerin tecrübeleri canlı yayın ile aktarıldı

• Tarih sohbetleri dizisi başlatıldı. Her ay yeni bir konuk ile sürdürüldü. 

• Anma programları yapıldı. 

• Martin Koçesoko Davasını yakından takip eden Federasyonumuz bu konuda da 
bir canlı yayın yaparak Xabze Xase Başkanvekili Şormen Azamet ve Kabardey 
Balkar Cumhuriyeti Kabardey Kongresi Başkanı Beşto Aslan ile davayı konuştu 
ve gündeme taşıdı.

• Yazar, araştırmacı ve sanatçı sohbetleri de yine canlı ve bant yayınları ile  ger-
çekleştirildi.  (John Colorussa, Huşt Emel Bezeg ve Melekhan Fidan Atalay vb.)

• Gençlerle Gelecek programında da gençler konuk edildi.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLIĞI HAKKIN-
DA

28 Kasım 2019 tarihinde özellikle teknik ara eleman ve sağlık alanında eksiklik yaşayan 
Rusya Federasyonu’nun bazı meslek grupları için sadeleştirdiği vatandaşlık prosedürü ve 
sağladığı avantajlar hakkında bir duyuru yayınlandı. 

Rusya Çalışma Bakanlığının vatandaşlık prosedürünü kolaylaştırdığı meslek gruplarının 
listesi sıralandı.

HAKLARIMIZIN VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN KORUNMASI ORTAK SO-
RUMLULUĞUMUZ

10 Aralık 2019 Dünya insan Hakları Günü dolayısıyla bir basın duyurusu yayınlandı. Dün-
ya İnsan Hakları Günü ve Haftasının barış ve huzura giden yolda adımlar atılmasına ve-
sile olması gerektiği ifade edildi. Halkımız gerek kendi hakları gerekse evrensel insan 
hakları mücadelesi bağlamında aktif rol almaya davet edildi. 
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ORTAOKULLARDA SEÇMELİ ANADİLİ DERS SEÇİMİ

7 Ocak 2020 tarihinde bir kamuoyu duyurusu ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında orta-
okullarda okutulacak seçmeli dersleri tercih etme sürecinin devam ettiği hatırlatıldı. Bazı 
okullarda Yaşayan Diller ve Lehçeler Programı kapsamında Adıgece ve Abazaca anadili 
seçmeli derslerinin, seçmeli dersler listelerinde yer almadığı vurgulanarak izlenecek yol 
hakkında detaylı bilgi verildi.

SEÇMELİ DERS TERCİH SÜRESİ SONA ERDİ

10 Ocak 2020 tarihinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
ortaokulların 5,6,7 ve 8. sınıflarında okutulacak seçmeli dersleri tercih etme süresi sona 
ermesi dolayısıyla bir metin yayınlayarak, bu konuda çalışan herkese teşekkür edildi.

MOBİL DESTEK SİSTEMİ 

13 Ocak 2020 Federasyonumuzun çalışmalarına katkı vermek isteyen halkımız için bilgi-
lendirici bir ilan yayınlandı. 

ANAVATAN’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GÖRMEK 

16 Ocak 2020 tarihinde, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, 2020-2021 akademik yılı için burs-
lu lisans, lisans üstü ve doktora programlarına başvuru koşullarını yayınladı.

ABHAZYA YAZ KAMPI

17 Ocak 2020 tarihinde, Federasyonumuzun Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Bakan-
lığı ile birlikte 13-15 yaş grubundaki çocuklarımız için organize ettiği Abhazya Yaz Kampı 
için ilana çıkılmıştır.

İlanda başvuru koşulları, kamp içeriği ve tarihler duyurulmuştur.

ANAVATANDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ BURSLARI İÇİN BAŞVURULARI 

23 Ocak 2020 tarihinde Anavatanda 2020-2021 Öğretim Yılında lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeylerinde üniversite eğitim bursu başvurularının alınmaya başladığı duyuruldu. 

Bu imkandan yararlanmak isteyen lise son sınıf öğrencisi veya mezun olmuş öğrencilerin 
izlemesi gereken yol hakkında bilgi verildi. 

RUSYA BÜYÜKELÇİSİNDEN TARİHİ ÇARPITMA

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un, 13 Şubat 2020 tarihinde 
Sputnik Haber Ajansı’nda yayınlanan söyleşisinde, Çerkeslere yönelik ifadeleriyle tarihi 
çarpıtmasına tepki gösterildi.
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DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NDEN ALEKSEY YERHOV’A TEPKİ

19 Şubat 2021 tarihinde, Dünya Çerkes Birliği (DÇB)’nin Rusya Federasyonu Ankara 
Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un röportajı ile ilgili yaptığı açıklama, Türkçe’ye çevirilerek 
yayınlandı. 

BASIN AÇIKLAMASI DUYURUSU

21 Şubat 2020 tarihinde, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un, 13 
Şubat 2020 tarihinde Sputnik haber kuruluşuna verdiği röportajda, Çerkeslerle ilgili tarihi 
gerçekleri çarpıtmasının ardından Büyükelçilik nezdinde yapılan girişimler kamuoyu ile 
paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak Sayın Büyükelçi ile yapılan görüşmelerden tatmin edici bir 
sonuç alınamadığı, bu nedenle Çerkes toplumunun tepkisini kamusal alana taşımak üzere 
bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. 

KAFFED ANKARA’DA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

23 Şubat 2020 tarihinde, toplumumuzun da katılımıyla Ankara Kuğulu Park’ta bir basın 
açıklaması ile Rusya Federasonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov protesto edildi.

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci aşağıdaki basın açıklamasını okudu: 

Sputnik haber ajansı 13 Şubat günü Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov ile Suriye’deki güncel gelişmelerle ilgili bir röportaj yaptı. Bu röportajda Büyükelçi 
Yerhov, İdlib sorunu ile hiçbir ilgisi yokken Çerkeslerle ilgili tarihi gerçeklere aykırı ve ha-
karet içeren ifadeler kullanmıştır.

Büyükelçi Yerhov’un , Çerkesleri “akınlar, cinayetler, yağmacılıklar ve köle ticareti” ile ge-
çinen bir toplum olarak göstermesi, anavatanlarından topyekûn sürgün edilmelerini bu ge-
rekçe ile savunması ve yaşanan trajediyi “güzel efsane” olarak tanımlaması hiçbir şekilde 
kabul edilemez.

Tarihçiler tarafından açıkça ortaya konulduğu gibi Çerkesler yüzyıldan fazla süren bir dire-
nişten sonra 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile anavatanlarından koparıldı. 
Bugün diaspora ülkelerinde anavatandan daha fazla Çerkesin yaşamasının nedeni bu 
etnik temizliktir.

1994 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin “Kafkas halkları özgürlük-
lerini, vatanlarını ve kültürlerini korumak için kahramanca savaştılar. Vatanlarından sürü-
len bu halkın tarihi anavatanlarına dönüşü konusunu, tarihi ve insani bir problem olarak 
çözmek zorundayız” diyerek sürgün gerçeğini ve sonuçlarının ortadan kaldırılması gerek-
tiğini kabul etmişti. Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Cumhuriyetlerimizin Parlamen-
tolarında da bu tarihi gerçekliği tanıyan kararlar alınmıştır.
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Biz vatan savunması sırasında maruz bırakıldığımız vahşeti, sürgün yollarında çektiğimiz 
acıları kendi dedelerimizden, ninelerimizden dinledik. Olan biten her şey toplumsal hafı-
zamızda tazeliğini koruyor.

Büyükelçi Yerhov da aslında bu gerçeği dile getirmekte, bütün bir halkın ülkesinden sürgün 
edildiğini kabul etmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, bir halkın topyekûn ülkesinden 
sürgün edilmesine uluslararası hukukta etnik temizlik denilir, bu bir insanlık suçudur.

Tüm bu acılara ve haksızlıklara karşın, Çerkesler intikam değil, adalet istiyor, sorunlara 
şiddet ile değil, diyalog ile çözüm arıyorlar.

Bu doğrultuda Başkanlar Kurulumuzda ve Yönetim Kurulumuzda yaptığımız istişareler 
sonucu, diplomasiye bir şans vermek ve konuya ilişkin özür mahiyetinde bir açıklama 
yapılmasını talep etmek üzere Büyükelçi Yerhov ile görüşmeye karar verdik.

Büyükelçi Yerhov ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü KAFFED Heyeti olarak gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmede; bu ifadelerin hem kurumumuz bünyesinde, hem de tüm dünya 
Çerkesleri nezdinde infiale neden olduğunu belirterek bir düzeltme ve özür yayınlamaları 
gerektiğini belirttik.

Görüşmede Büyükelçiliğin röportajı savunan bütün tezlerine gerekli yanıtlar verildi. Gö-
rüşme sonrasında, Büyükelçilik tarafından yayınlanan açıklama metni, talebimiz olan ve 
halkımızın beklediği bir özür içermediği gibi, “demecin ana mesajının Çerkes dostları tara-
fından yanlış anlaşıldığını” iddia etmektedir.

Yanlış anlaşılan bir şey yoktur.

Hiçbir halkın bir daha soykırım ve sürgün yaşamaması için, acıların tekrarlanmaması için 
yapılan tarihsel haksızlıkların kabul edilmesi gereklidir. Tarihsel gerçekler çarpıtılarak bü-
tün bir halkın anavatanından sürgün edilmesi hiçbir şekilde önemsizleştirilemez.

Tarihsel haksızlıkların tanınmaması, yaşanan acıları devam ettirir. Tarihsel haksızlıkların 
kabul edilmemesi, yeni insanlık trajedilerine yol açar.

Büyükelçi Yerhov, röportajında anavatanda kalan Çerkeslerin de Rusya ve Sovyetler Bir-
liği’nin diğer halklarıyla birlikte farklı nedenlerle acı çektiğini kabul etmektedir. Doğrudur, 
eğer Çerkeslerin yaşadığı sürgün ve soykırımla zamanında yüzleşilseydi, bugün 76. Yı-
lında anmakta olduğumuz Çeçen-İnguş ve diğer Kuzey Kafkasya Halkların sürgünü de 
yaşanmayacaktı. 23 Şubat 1944’te başlayan ve üç günde binlerce can kaybının yaşandığı 
sürgün, Çeçen-İnguş halkının tarihindeki en büyük felaketlerden biridir.

Büyükelçi Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çer-
kesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye, 
ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği konularına katkı vermeye çalışmalıdır.
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Halkların barış ve huzur içerisinde yaşaması tüm tarafların çıkarınadır ve tüm yetkililer 
sorumluluk bilinci içerisinde bu doğrultuda gayret göstermelidir.

Bunun için Çerkeslerin acısını yüreğinde hisseden herkes adına burada bir araya geldik.

Bugün Büyükelçi Yerhov’dan Çerkesler ile ilgili sarf ettiği sözleri geri alıp, sürgün ve soykı-
rıma uğramış olan Çerkeslerden özür dilemesini bekliyoruz. Rusya Federasyonu ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nden Çerkes sürgün ve soykırımının kabul edilmesini, çifte vatandaşlık ve 
dönüş hakkının tanınmasını talep ediyoruz.

Dün yaptıklarınız için Özür Dileyin

Bugün söyledikleriniz için Özür Dileyin

Toprağında doğmayan her bebeğimizden Özür Dileyin

Vatanıma götürün beni diyerek son nefesini veren son dileklerini yerine getiremediğimiz 
tüm ninelerimizden, dedelerimizden ÖZÜR DİLEYİN

SAMSUN'DAN ALEKSEY YERHOV'A TEPKİ

23 Şubat 2020 tarihinde, Samsun’da Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı için bir araya gelen 
Karadeni Bölgesi Dernek Başkanları, toplantı öncesinde, Rusya Federasyonu Ankara Bü-
yükelçisi Aleksey Yerhov’a tepki mahiyetinde Federasyonumuzun Ankara’da gerçekleştir-
diği basın açıklaması ile koordineli olarak bir basın açıklaması yaptı. Bölge dernekleri adı-
na Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, toplantının başlangıcında 
basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Açıklama yerel ve ulusal basında geniş yer buldu.

24 TV’YE TEPKİ 

7 Nisan 2020 tarihinde, Ulusal yayın yapan “24 TV” adlı televizyon kanalında 2018 yılın-
da yayınlanan bir programda sarf edilen, Çerkes kadınını rencide ederek kamuoyumuzu 
rahatsız eden programın kaydı, Federasyonumuzun girişimleri ile internet yayınından kal-
dırıldı. 
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RUSYA FEDERASYONU’NDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR

25 Haziran 2020 tarihinde, Rusya Federasyonu’nda 1 Temmuz Çarşamba günü yapıla-
cak anayasa referandumuna HAYIR deme çağrımızı yineledik.

RUSYA FEDERASYONUNDA YÜKSELEN NEFRET SÖYLEMLERİ ÖNLEN-
MELİDİR

16 Temmuz 2020 tarihinde, Rusya Federasyonu’nu tarafı olduğu uluslararası sözleşme-
ler ve kendi yasal mevzuatı çerçevesinde, etnik ayrımcılık, ırkçılık ve nefret söylemi içerikli 
yayınları engellemeye davet eden bir duyuru yayınladık. 

RUSYA VATANDAŞLIĞINI ALMAYI KOLAYLAŞTIRAN YASA 24 TEMMUZ 
2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

24 Temmuz 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Nisan 2020’de 
imzaladığı  “Federal Yasa 134-F3 “Rusya Vatandaslığı Yasasında Değişiklik”  yürürlüğe 
girdi. Yasal prosedüre ilişkin düzenlemenin Türkçesini 28 Temmuz tarihinde web sayfa-
mızda yayınladık.

KENAN ALPAY ÖZÜR DİLEMELİDİR

02 Ekim 2020 tarihinde, Habertürk Televizyon Kanalı’nda 29 Eylül 2020 Salı gecesi ya-
yınlanan “Açık ve Net” programında Kenan Alpay tarafından sarfedilen Abhazya Cumhu-
riyeti ve Güney Osetya Cumhuriyeti’ne yönelik hakaret içeren ifadelere ilişkin açıklama 
ve özür talebi içeren yazılarımız Kenan Alpay’a ve Habertürk Televizyonu’na gönderildi. 

KAMUOYUNA VE TÜM SİYASİ PARTİLERE; “EVET, ÇERKESLİK YAPIYO-
RUZ!”

26 Ekim 2020 tarihinde, KAFFED eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in ismi 
etrafında yürütülen siyasi tartışmalar üzerine, hiçbir siyasi partinin, parti içi hesaplaşmala-
rına Çerkesleri alet etmesine izin vermeyeceğimizi açık bir dille ifade ettik.

ŞİDDETTEN ARINDIRILMIŞ EŞİTLİKÇİ BİR HAYAT İSTİYORUZ 

25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, bir duyuru yayımlayarak, Kadı-
na yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin kadim Çerkes geleneğinde (Xabze) yaptırımlara 
bağlandığı gibi günümüz modern toplumlarında da bu fiillerin suç teşkil ettiğini hatırlattık. 
İnsan onuruna yakışır, şiddetten arındırılmış eşitlikçi bir hayatta ısrar etmekten ve bunun 
için emek vermekten vazgeçmeyeceğimizi ilan ettik.
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ANAVATANDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ BURSLARI İÇİN BAŞVURU 

21 Ocak 2021 tarihinde, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile Federasyonumuzun işbirliği 
ile Anavatanda 2021-2022 Öğretim Yılında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 
üniversite eğitim bursu başvurularına ilişkin koşulları kamuoyu ile paylaştık. 

KAFFED 2020 YILI FAALİYET RAPORUNU YAYINLADIK

2 Şubat 2021 tarihinde, KAFFED 2020 Faaliyet Raporunu ana başlıklarıyla Web saya-
mızda yayınladık.

BİRLİK ÇAĞRISI

7 Mart 2021 tarihinde, Stratejik Plan doğrultusunda, toplumun daha geniş kesimlerini 
kapsayacak şekilde üye yapısının genişletilmesi konusunda aşağıdaki kamuoyu duyurusu 
yayınlanmıştır:

Toplumumuzun genel bir birlikteliğe ihtiyacı olduğu birçok platformda dile getirilmektedir. 
Bu mesaj, şu anda uygulamakta olduğumuz 2020-2021 Stratejik Planımızın hazırlık süre-
cinde de delegelerimiz ve derneklerimizin yöneticileri tarafından yoğun şekilde gündeme 
getirilmiştir. Dilimizin, kültürümüzün, kimliğimizin ve haklarımızın korunması, sorunları-
mızın çözümü ve taleplerimizin güçlü şekilde kamusal alanlara taşınarak etkili sonuçlar 
alınabilmesi için, ana ilkelerimiz çerçevesinde, Federasyonumuzun üye dernek sayısının 
artırılması ve üye derneklerimizin üye tabanlarının toplumun daha geniş kesimlerini kap-
sayacak şekilde genişletilmesi gerekliliği üzerinde genel bir mutabakat oluşmuştur.

Federasyonumuz, üye derneklerimizin gücü oranında güçlü ve etkili bir sivil toplum kuru-
luşu olabilecektir. Yerelde güçlü olmadan merkezde yeterince güçlü olabilmemiz mümkün 
değildir. Bu gücü derneklerimize verebilecek olan da toplumumuzdur.

Federasyonumuzun ve Derneklerimizin geliştirilmesi gereken yönleri Genel Kurullarımız 
ve Yönetim Kurullarımız gibi demokratik mekanizmalarımız içerisinde katılımcı demokratik 
süreçler ile ele alınabilir. Sorunların varlığı, eksiklikler ve aksaklıklar birliğe engel oluştur-
mamalıdır. Tam tersine sorunların çözümü de karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü bir 
birliktelikten geçmektedir.

Türkiye’deki dağınık iskanımız göz önüne alındığında, toplumsal sorunlarımızın çözümü 
için merkezi birliğin bir ihtiyaç olduğu ilk derneklerimizin kuruluşundan itibaren görülmüş 
ve bu konuda önemli çalışmalar da yapılmıştır. Çeşitli aşamalardan geçen bu çalışmaların 
sonucunda 2003 yılında Federasyonumuz kurulmuştur. Halen Türkiye diasporasının en 
güçlü ve kapsayıcı çatı kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası ölçekte ana muhatap ola-
rak öne çıkmaktadır. Üye Dernekleri ile yerelde yaptığı ortak çalışmalar ise alanda etkili 
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olmaktadır.

Türkiye diasporamızın yaşadığı birçok yerde Federasyonumuza üye olmayan dernekleri-
miz özverili şekilde önemli çalışmalara imza atmaktadırlar. Bu derneklerimiz, Federasyo-
numuza üye olarak ulusal gündemi ele aldığımız Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu gibi 
platformlarımızda katkı verebilecekleri gibi anavatanla ilişkiler, diğer ülkelerdeki diaspo-
ralarımızla ilişkiler, anadili, hak savunuculuğu, kadın, gençlik, eğitim ve teşkilatlanma gibi 
pek çok başlıkta yürütülen çalışmalara da ilgili komisyonlar ve çalışma grupları üzerinden 
katılabileceklerdir.

Pandemi nedeni ile bir süredir ertelenmekte olan dernek kurullarının yapılmasına, 1 Mart 
2021 tarihinden itibaren yeniden izin verilmiştir. Bu çerçevede, Federasyonumuz üyesi 
olmayan derneklerimizin birlikte çalışma çağrımızı değerlendirmelerini, toplumumuzun 
geleceği açısından önemli gördüğümüzü belirtmek istiyoruz.

Kentleşme ve küreselleşme ile hızlanan asimilasyon süreçlerinden rahatsız olan insanla-
rımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle iletişim kanallarının, teknolojinin ge-
lişmesi ile çeşitlenmesi sonucu kadını-erkeği, genci-yaşlısı ile pek çok insanımız gerek 
birbirleri ile gerek sivil toplum kuruluşlarımız ile daha fazla iletişim içerisine girmişlerdir. 
Kimlik bilincini güçlendiren bu yaklaşımın demokratik örgütlü mücadeleye yansıtılması 
geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bireysel çalışmaların da topluma çeşitli kat-
kıları olabilir. Ancak, yerel ve merkezi anlamda güçlü bir örgütlülüğe ihtiyacımız olduğu ve 
bunun için de derneklerimize üye olmamız gerektiği gerçeğini de kabul etmeliyiz. Bu nok-
tadan hareketle “her aileden en az 1 üye” ile yaklaşık 5 milyon kişilik Türkiye diasporasını 
güçlü şekilde temsil edecek sivil toplum kuruluşlarını hep birlikte oluşturmalıyız.

53 üye derneğinin yarıya yakını yarım asrı geçen toplumsal hafızaya ve topluma hizmet 
geçmişine sahip Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), temel ilkelerinde de belirtildiği 
üzere, hükûmet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. 
Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir. Toplumsal sorunlarımızın çözümüne 
ortak olmak isteyen, anadili, anavatanı, kimliği ve kültürü konusunda duyarlı herkesi, farklı-
lıklarımızı zenginliğimiz olarak gören bir demokratik çoğulculuk anlayışı içerisinde Federas-
yonumuz ve Üye Derneklerimiz içerisinde birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Birlikteysek güçlüyüz.

CNN TÜRK TELEVİZYONUNA TEPKİMİZ VE TEKZİP METNİMİZ İLETİLDİ

15 Mart 2021 tarihinde, gazeteci Nedim Şener’in haddini aşan bir üslüp ile tarihi çarpıta-
rak dile getirdiği iddialar ile ilgili tepki ve tekzip metnimizi CNN Türk Televizyon kanalına 
gönderildi.
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KAFKASYA’DA KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI BARIŞ ORTAMI TÜRKİ-
YE’NİN ÇIKARINADIR

2 Haziran 2021 tarihinde, Gürcistan Başbakanı ile ortaklaşa düzenlenen basın toplan-
tısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye olarak Gürcistan’ın 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz. Abhazya ve 
Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çö-
zülmesi arzumuzu bu vesile ile tekrarlamak isterim” sözlerinin Çerkes dünyasında yarattı-
ğı üzüntü bir basın açıklaması ile dile getirildi.

“Çok iyi bilindiği üzere, Abhazya ve Güney Osetya’nın Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün 
bir parçası olmadığı tarihsel ve kültürel bir gerçekliktir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
birlikte bu doğrultuda gerekli siyasal adımlar atılmış ve Abhazya Cumhuriyeti ile Güney 
Osetya Cumhuriyeti bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu iki genç Cumhuriyet, Gürcistan’ın 
tek yanlı işgal girişimleri ve saldırılarına karşı topraklarını ve bağımsızlıklarını savunmuş-
lar ve bunu yaparken, Gürcistan’ın kendi sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne yönelik 
hiçbir saldırganlık içine girmemişlerdir.

Ülkemiz Türkiye’nin istikrarlı ve barış içerisinde bir Kafkasya bölgesinden ekonomik, sos-
yal, siyasal ve benzeri tüm alanlarda sayısız faydalar sağlayacağı tarafsız gözlemcilerin 
ortak tespitidir. Açıklamada da önemle vurgulanan “barışçıl yöntemlerin” temelde, halkla-
rın birbirlerinin haklarına karşılıklı olarak azami özeni göstermeleri ile mümkün olacağının 
altını önemle çizmek istiyoruz. Bölge ülkelerinin tamamının güçlü ilişkiler tesis ederek bir-
birlerini desteklemeleri Kafkasya’daki barış ve huzura hizmet edecektir.

Abhazya ve Güney Osetya’yı yok sayan yaklaşımlar hiçbir tarafın çıkarına olmadığı gibi 
bölge barışına da zarar vermektedir. Türkiye’den beklentimiz Gürcistan ile olan güçlü iliş-
kilerini bölgesel barışı güçlendirmek üzere kullanması, Abhazya ve Güney Osetya ile kar-
şılıklı saygıya dayalı barışçıl ilişkilerin Gürcistan’ın da çıkarına olduğunu en üst düzeyde 
gündeme getirmesidir.” Denildi.

REYHANLI’DAKİ MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

24 Haziran 2021 tarihinde, Hatay Reyhanlı’da yalnız yaşayan 80 yaşında bir büyüğümü-
zün evinde uğradığı saldırı nedeniyle bir kamuoyu açıklaması yaptık.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA: CİNSİYETÇİ İFADELER KABUL EDİLEMEZ

1 Ekim 2021 tarihinde, bir YouTube yayınında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitliğine ay-
kırı tutum nedeniyle aşağıdaki açıklama yayınlanmıştır:

“KAFFED Değişim Hareketi” Youtube Sayfasında 27 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “DÇB 
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Genel Kurulu ve KAFFED’in Tutumu” adlı canlı yayının belli bir bölümüne Genel Başkanımız 
Yıldız Şekerci, yayında dile getirilen konulara açıklık getirmek için kendi talebi ile katılmıştır.

Yayın konuklarından Hagajey Beslan’ın kendi geleneklerimize de medeni ve insani yak-
laşıma da aykırı şekilde Genel Başkanımız Yıldız Şekerci’ye yönelttiği cinsiyetçi ifadeleri 
toplumumuzun vicdanlı tüm bireylerinde tepki ile karşılanmıştır. Seçilmiş bir Genel Baş-
kana yöneltilen bu tavır tüm kademeleri ile Federasyonumuza ve bir yönü ile de toplumu-
muza haksız ve hadsiz bir tavır ve söylem olduğundan tepkisiz kalınmaması gerekiyordu. 
Konuya ilişkin tepkilerini “amasız ve fakatsız” olarak samimiyetle kamuoyu ile paylaşan ve 
bu ifadeleri kınayan başta Federasyonumuz üyesi Derneklerin Başkan ve Yöneticileri ile 
toplumumuzun tüm duyarlı bireylerine teşekkür ediyoruz.

Konuyu temel insan hakları arasında yer alan kadın hakları bağlamının ve cereyan eden 
hadisenin ötesine ve dışına taşırarak haksız ve mesnetsiz isnatlarla toplumumuzun bir-
liğini zedeleyecek noktalara taşımanın doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Sosyal med-
yada Xabzemize uygun olmayan üsluplarla, doğru-yanlış ayırt etmeden, gerekli istişari 
ve demokratik mekanizmalarımızı işletmeden iç çatışma alanları açmanın toplumumuzun 
çıkarına olmadığı konusunda halkımızda genel bir mutabakat var. STK’larımızın ve birey-
lerimizin bu toplumsal uyarıları ve endişeleri göz önüne alarak daima birliğimizi güçlendi-
recek tutumları öncelemeleri gerekmektedir.

Son zamanlarda yaşadığımız tecrübeler kadın hakları alanında hep birlikte daha fazla 
çalışmamız gerektiğini gösterdiği gibi aynı zamanda toplumumuzun kahir ekseriyetinin 
bu konuda oldukça duyarlı olduğunun da altını çizmiştir. Buradan hareketle katılımcı yön-
temlerle tüm kurumlarımızda ve toplumumuzun genelinde bilinç artırıcı çalışmaları yo-
ğunlaştırmamız ve karar mekanizmalarına kadın katılımını artırmamız, cinsiyetçi tavırlara 
karşı ortak bir tutum sergileyebilmemiz gelecekte benzer tutumların toplumumuzun önünü 
kesmesini önleyecektir.

DÇB BAŞKANI HAUTİ SOHROKOV’UN NÜFUS SAYIMINA İLİŞKİN  
AÇIKLAMARINA TEPKİ

15 Ekim 2021 tarihinde, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Başkanı Hauti Sohrokov’un, katıldı-
ğı Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kamu Odası toplantısında, Rusya Federasyonu nüfus 
sayımında halkımızın bütün vatan coğrafyasında ortak bir isimle yazılması talebine karşı 
çıkarak, toplantıda halkımızın Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde “Kabardey” olarak yazıl-
ması yönündeki görüşlere destek vermesinin kabul edilemez nitelikte olduğunu Federas-
yonumuz resmî bir yazı ile DÇB’ye bildirdi.

Konu ile ilgili son bir yılda yapılan toplantılarda da Federasyonumuz temsilcileri, nüfus 
sayımında DÇB’nin ortak isimle kayıt konusuna destek vermesi gerektiğini gündeme getir-
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miştir. Toplantılarda farklı katılımcılar tarafından “Çerkes” ve “Adıge/Çerkes” alternatifleri 
gündeme getirilmiştir. Federasyonumuzun talepleri sonucu DÇB tarafından Adıgey Adıge 
Xase Başkanı Tlemeşok Ramazan başkanlığında bir komisyonun kurulması kararlaştırıl-
mıştır.

Daha önce pek çok kez Federasyonumuz, DÇB Başkanı Hauti Sohrokov’un, DÇB yetkili 
organları tarafından bir karar alınmadan kamuoyuna açıklama yapmaması gerektiği hu-
susunda uyarılarda bulunmuştu. Aynı durumun, DÇB toplantılarında gündeme alınan ve 
tartışılan bir konuda bir kez daha yaşanması ayrıca önemli bir sorundur.

KAMUOYUNA DUYURU: CİNSİYETÇİLİK KABUL EDİLEMEZ

17 Ekim 2021 tarihinde, Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Başkanı Hauti Sohrokov’un, kamuo-
yuna video kaydı yansıyan bir röportajda gazeteci Ismel Asiyat’a yönelik kadın kimliği üze-
rinden kullandığı cinsiyetçi dili kınadığımızı bir kamuoyu açıklaması ile duyurduk; “Kadın 
kimliğinin, bir gazetecinin profesyonel kimliğine duyulması gereken saygıyı göstermemek 
amacıyla kullanılması, Xabze’ye aykırı olduğu gibi aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. 
DÇB Başkanı Hauti Sohrokov’u Ismel Asiyat’dan kamuoyu önünde özür dilemeye ve ge-
lecekte benzer tavırlardan kaçınmaya çağırıyoruz” dedik.

KAFFED 10. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

27 Ekim 2021 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 10. Olağan Genel 
Kurul duyurusu yayınlandı.

Genel Kurul toplantısının, 21 Kasım 2021 Pazar günü saat: 11:00›de Ankara›da, Çerkes 
Derneği Toplantı Salonunda yapılacağı, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 
ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 28 Kasım 2021 Pazar günü saat: 11:00’de Tes-
İş Sendikası Toplantı Salonunda aynı gündemle yapılacağı ilan edildi.  

27 Kasım 2021 Cumartesi günü Saat 13:00 – 16:00 arasında aynı salonda yöneticileri-
mizin, delegelerimizin, dernek üyelerimizin ve toplumsal konulara duyarlı tüm kesimlerin 
katılacağı İstişare Toplantısı yapılacağı duyuruldu. 



ZİYARETLER, ETKİNLİKLER
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ZİYARETLER, ETKİNLİKLER

ABHAZYA DEMOGRAFYA BAKANI KAFFED’DE

Abhazya Demografya ve Geri Dönüş Bakanı Beslan Dbar 26 Kasım 2019 tarihinde Fede-
rasyonumuzu ziyaret etti. 

Genel Başkanlığa tekrar seçilen Yıldız Şekerci ve Yönetim Kurulunu tebrik eden Beslan 
Dbar, Diaspora ve Anavatan ilişkilerine önem verdiklerini, bu kapsamda KAFFED ile yeni 
dönemde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

TES-İŞ GENEL BAŞKANI ERSİN AKMA’DAN TEBRİK ZİYARETİ

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası  Genel 
Başkanı Ersin Akma 26 Kasım 2019 tarihinde KAFFED Ge-
nel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkanlığa yeniden se-
çilen Yıldız Şekerci’yi tebrik etti. 

Genel Başkan Yıldız Şekerci TES-İŞ Sendikası’nın Fede-
rasyonumuzun çalışmalarına verdiği desteğe ve  son genel 
kurul sürecindeki katkılarına teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ DERNEĞİMİZDEN TEBRİK ZİYARETİ

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami 
Yavuz ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri 4 Aralık 
2019 tarihinde Federasyonumuzu ziyaret ederek Genel 
Başkanlığına  yeniden seçilen Yıldız Şekerci’yi ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini tebrik ettiler. 

KAFFED KÜTAHYA’DA

14 Aralık 2019’da Genel Başkan Yıldız Şekerci ve böl-
ge Derneklerimizin Başkanları, Kütahya Kuzey Kafkas 
Kültür ve Dayanışma Derneği ve Dumlupınar Üniversi-
tesi Kuzey Kafkasya Dil, Tarih, Coğrafya ve Kültür 
Araştırma Topluluğu’nun düzenlediği Kafkas Kültür 
Gecesi’ne katıldı.
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ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN›İ ZİYARET ETTİK

20 Aralık 2019 tarihinde Maykop’un kardeş şehri olan 
Çankaya Belediyesi ile gençlik, sanat ve kültür alan-
larında işbirliği imkânlarını görüştük. 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY İLE GÖRÜŞTÜK

14 Ocak 2020 tarihinde KAFFED Genel Başkanı Yıl-
dız Şekerci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bursa Der-
nek Başkanı Levent Turgut, Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay’a göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla 
bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Federasyonumu-
zun çalışmaları hakkında bilgi verilerek, kültürel etkin-
liklere destek istenildi.

HAYAT BOYU ÖĞRENİM GENEL MÜDÜRÜ YUSUF BÜYÜK İLE GÖRÜŞTÜK

21 Ocak 2020 tarihinde, KAFFED Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürü Yusuf Büyük ile 
görüştü. 

Göreve yeni atanan Yusuf Büyük’ü tebrik eden he-
yet, KAFFED’in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ge-
nel Müdürlüğe bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile Der-
neklerimiz arasında yürütülen işbirliği çalışmalarının 
geliştirilmesi ve yer yer karşılaşılan sorunların çözül-
mesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürü Yusuf Büyük, 
Halk Eğitim Merkezleri mevzuatı çerçevesinde her 

türlü kültürel işbirliğine açık olduklarını belirtti.

KANADA GERİ DÖNÜŞ DERNEĞİ VE NÜRNBERG ÇERKES DERNEĞİ BAŞ-
KANLARI KAFFED’İ ZİYARET ETTİ

25 Ocak 2020 tarihinde Kanada’da faaliyet gösteren Çerkes Geri Dönüş Derneği (CRO) 
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Başkanı Orfan Stash Shouakar ve Almanya Nürnberg Çerkes Derneği Başkanı Faidi O. 
Mahmoud, Federasyonumuzu ziyaret ettiler. KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Yö-
netim Kurulu üyeleri ve Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Jalouqa’nın katıldığı gö-
rüşmede kendilerine Federasyonumuz ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

CRO Başkanı Sayın Orfan Stash Shouaka, Anava-
tanda ve diasporada eğitim, ekonomik destek ve 
kimlik bilincini geliştirme konularında çalıştıklarını 
söyledi. 2020 Ekim ayında Türkiye’de yapılması 
planlanan 3. Uluslararası Çerkes Konferansı orga-
nizasyonu hakkında bilgi verip işbirliği talebinde bu-
lundu. 

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, ziyaretleri için 
teşekkür ederek toplantıda ele alınan konuların yönetim kurulunda değerlendireceğini söyledi.

KAFFED VE KAFİAD OLARAK SİYASETÇİLERE ZİYARETLERİMİZ SÜRÜ-
YOR

29 Ocak 2020 tarihinde, KAFFED Genel Başkanı 
Yıldız Şekerci ve KAFİAD Başkanı Yusuf Taymaz, 
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.

Görüşmede, Kafkasya ile ikili ilişkilerin geliştirilme-
si, yapılacak faaliyetlere verilecek destek konuşul-
du.

KAFFED VE KAFİAD AK PARTİ VE CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİ İLE YE-
MEKTE BULUŞTU

30 Ocak 2020 tarihinde, KAFİAD organi-
zasyonu ile Ak Parti ve CHP’li milletvekille-
ri ile bir çalışma yemeğinde buluşuldu. An-
kara’da gerçekleşen buluşmada, KAFFED 
Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve KAFİAD 
Başkanı Yusuf Taymaz, Kafkasya ile özel-
likle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konu-
sunda destek istediler.

Buluşmada AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Manisa Milletvekili Murat Bay-
batur, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile CHP 
Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener bulundu.
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Milletvekilleri, Kafkasya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak ekonomik, kültürel ve 
sosyal tüm programlara destek vereceklerini dile getirdiler.

KAFFED, SİYASETÇİ, BÜROKRAT, SANATÇI VE SPORCULARIMIZI BU-
LUŞTURDU

11 Şubat 2020 tarihinde, KAFFED’in  organizasyonuyla siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve 
sporcular buluştu. Ankara’da verilen resepsiyonda camiamızdan kişiler tanışma ve karşı-
lıklı sohbet imkânı buldu. 

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci; bu ve benzeri organizasyonların  hem tanışmaya 
hem  geleceğe dönük, kişiler arası ve kurumlarla ilişkilerimizin kuvvetlenmesine vesile 
olacağını söyledi.

Şekerci, siyasette, iş dünyasında, sanatta, sporda ve sivil toplumda zoru başaran, toplu-
mu gururlandıran, gençler ve çocuklar için başarıları birer rol model olacak insanların bir 
araya gelmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Şekerci, sivil toplum kuruluşlarının, toplumlarda  kamu ve özel sektörden sonra önemli bir 
güç haline geldiğinin altını çizerek, “Dayanışma içerisinde demokratik örgütlülüğü güçlü 
bir toplum olmak, yok oluşa karşı vereceğimiz en önemli cevabımız olacaktır” dedi.

Asimetrik savaşlar, sürgün, soykırım, asimilasyonun toplumumuzu yok edemediğini vur-
gulayan Şekerci, ancak, örgütlenmeyi ve dayanışmayı büyütemezsek küreselleşen dün-
yada varlığımızı korumamızın zorlaşacağını vurguladı.

Anavatanla ilişkilenmenin dil, kimlik ve kültür bilincinin gelişmesi ve sonraki nesillere ak-
tarılması adına hayati önem taşıdığını hatırlatan Şekerci, “Dilimiz, kimliğimiz ve kültürü-
müz atalarımızın bin bir zorlukla bize ulaştırdıkları değerli emanetlerdir; bizler de bunları 
gelecek nesillere azaltmadan hatta arttırarak ulaştırmakla mükellefiz. Kendini kaybeden, 
kimliğini yitiren bu boşluğu hiçbir makam ve başarı ile dolduramaz. El birliği ile çalışırsak 
güzel sonuçlar alacağımıza inancım tamdır” dedi. 



138

KAFFED RUSYA FEDERASYONU ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ALEKSEY YERHOV 
İLE GÖRÜŞTÜ

19 Şubat 2020 tarihinde, KAFFED, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile 
görüştü. 

23 Şubat 2020 tarihinde, görüşmeye ilişkin notlar Kamuoyu ile paylaşıldı: 

KAFFED olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un 13 Şubat 
2020 tarihli Çerkes toplumunu infiale sürükleyen sözlerini izah ve telafi etmesini isteyerek 
Sayın Büyükelçiyle bir araya geldik.

Görüşmenin başında Genel Başkan Yıldız Şekerci, yapılacak konuşmaların not edileceği-
ni ve kamuyla paylaşılacağını iletti.

Şekerci, Büyükelçinin bir basın kuruluşuna verdiği demeçte, Suriye’den bahsederken, 
Çerkeslerin tarihi gerçeklerle uyuşmayan bir biçimde gündeme getirilmesinden duyulan 
rahatsızlığı ifade etti ve Büyükelçinin sözlerinin Türkiye ve dünya üzerindeki Çerkes di-
asporasında infial yarattığını kaydetti.

Yıldız Şekerci, beyan edilen görüşlerin tarihi belgelere aykırı ve haksız iddialar içerdiğini 
vurgulayarak, bu görüşlerin Rusya Federasyonu’nun mu yoksa Büyükelçinin şahsi gö-
rüşleri mi olduğunun merak edildiğini bildirdi. Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in yakın 
tarihlerde Adıgey ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerine yaptığı ziyaretleri olumlu ve umut 
verici gelişmeler olarak gördüklerini iletti.

Şekerci; “Çerkesler Çarlık Rusya’sının sunmuş olduğu seçeneklere göre göç etmiş toplu-
luklar değildir. Bu iddiayı kabul etmiyoruz” dedi.

Büyükelçi Aleksey Yerhov “Peki sizce seçenek yok muydu?” sorusunu yöneltti.

Yıldız Şekerci bu soruya karşılık; “Anavatanda kalmak dışındaki tüm seçenekler bizim 
için sürgündür. Sürgün için “efsane” denmesi asla kabul edilebilir değildir, rencide edici-
dir. Bu “güzel bir efsane” değil büyük bir halkın acısıdır, tarihi bir gerçektir. Tarihten ders 
alarak Türk-Rus ilişkileri ve Çerkeslerin barış içerisinde yaşamasına katkı sağlamanızı 
bekliyoruz. Geçmişi inkâr edemezsiniz. Çerkesler Kafkasya’nın kadim halkıdır, köklü bir 
kültürü vardır, burada bahsettiğiniz gibi yağmacı ve saldırgan değildir. Diplomasiye olan 
inancımız nedeni ile sorunlarımızın diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz 
için buradayız. Barıştan yanayız; barış herkesin lehine olan bir durumdur. Hepimiz bunun 
sorumluluğunu taşımak zorundayız,” dedi.

Heyetimiz, Büyükelçinin tarihi ve Çerkesleri çok iyi bildiğini hatırlatıp, demecinde verilen 
yanlış mesajların düzeltilmesini istedi. Şekerci, Büyükelçinin tarihsel gerçekleri bildiğinden 
emin olduğunu vurgulayarak, tarihi inkâr etmeden, barış içinde bir gelecek öngördüklerini 
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söyledi. “Bu olaylar Çarlık Rusya’sında yaşandı. Çarlık Rusya’sının görüşlerinin bu güne 
gerçekmiş gibi taşınması bizi ayrıca rahatsız etti,” dedi.

Dünyanın her yerindeki Çerkeslerden sözlü ve yazılı tepkiler geldiğini hatırlatarak, Bü-
yükelçi tarafından tüm dünya Çerkeslerine yönelik net bir açıklama yapılması gerektiğini 
vurguladı.  Büyükelçiye 1,5 milyon insanın sürgün edildiği, hiçbir halkın dilini ve kültürünü 
bilmediği bir ülkeye gönüllü olarak gitmeyeceği hatırlatıldı.

Büyükelçi Aleksey Yerhov, “Görüşlerinizi samimi olarak aktardığınız için minnettarız. Ya-
yınladığınız bildiri için de teşekkür ederim. Yapmam gerekenler yazıyor, geçmişten ders 
çıkarmam gerektiği de belirtiliyor. Barışa katkı sağlamam gerektiğini anlıyorum, bana so-
rumluluk ve yetkilerimi de hatırlatıyorsunuz. Çerkes diasporası ve Rusya’daki Çerkesler 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi için geçmişten bu güne yaptığım katkıları da inkâr ede-
mezsiniz. Bu açıklamada Çerkes konusu neden gündeme geldi diye soruyorsunuz? Bu 
hem basit hem teferruatlı bir konu. Türkiye-Rusya ilişkileri kritik bir dönemden geçiyor, 
Suriye’de İdlib konusu gibi. Ancak bunlar değil sadece; ikili ilişkilerimiz ciddi bir testten 
geçiyor. Genel hatlar bir tarafa, bir tarafın diğer taraftan farklı görüşlere sahip olabileceği 
kabul edilmeli. Her iki tarafın (Türkiye ve Rusya) birbirini anlaması bağlamında Çerkes 
konusu klasik bir örnek teşkil etti. Bu amaçla söylemiştik. “Rusya katil” diye bağırmak bir 
hakaret değil mi? Bayrağımızın yakılması, devlet başkanlarımızın resimlerinin yırtılması 
hakaret değil mi? Bunu yapanlar Çerkes değil mi? Sizin bunlarla ilgili bir beyanınız oldu 
mu? O günleri biz yaşadık, ben de canlı şahidiyim. Her gün, her akşam bunu yaşadık. 
Bunları söyleyenleri de eleştirdiniz mi? “Rusya defol” diyenleri duyuyoruz, bizim de hak-
larımız vardı,” dedi.

Bu sözler üzerine Genel Başkan Yıldız Şekerci, Büyükelçiye Çerkeslerin samimi görüş-
lerini ilettikleri bu görüşmede Büyükelçiden bu yaklaşımı beklemediklerini  belirterek Tür-
kiye-Rusya ilişkilerinin içerisinde bulunduğu durumun farkında olduklarını ifade etti ve iki 
ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasının herkesin lehine olacağını iletti. Şekerci sözlerine 
şöyle devam etti:  “Bazı söylemlerin üst düzey yetkililerin ağzından söylenmesi farklı kar-
şılanır. Herhangi birinin söylemesi gibi olmaz. Tarih zaman zaman farklılıklar barındırsa 
da bir bilim dalıdır, tarihsel gerçekler bakış açısına göre değiştirilemez, herkes kendi açı-
sından yorumlayamaz,” dedi. Büyükelçiye Rusya Federasyonu tarafından Boris Yeltsin 
döneminde alınan kararların, Büyükelçinin sözleriyle uyuşmadığı da hatırlatıldı.

Aleksey Yerhov, buna karşılık, “Söylediklerime bakarsanız, “Kafkasya Savaşı’nın sonucu-
na dair kesinlikle “efsane” gibi bir ifade kullanmadım. Bu savaş üzerinden efsane yaratıla-
rak Rusya saldırgan, etnik temizlik yapan canavar gibi gösteriliyor,” dedi.

Heyetimiz buna karşılık,” 1,5 milyon insan yerinden edildi. Bu sürgün, soykırım değil mi? 
Biz buna etnik temizlik diyoruz” yanıtını verdi.
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Büyükelçi, kendilerinin de bunu bir tarihi gerçek olarak kabul ettiklerini kaydetti.  Şekerci 
“Bazı konular toplumlar açısından çok hassastır. Bunlara dokunulduğunda diğer her şey göl-
gede kalır. Burada sürgün edilen bir toplum var. Acılar hakkında yapılan değerlendirmeler 
incitici olmaktadır,” dedi. Büyükelçi “Kendimi doğru anlatabildiğimden emin değilim, “ dedi. 
Şekerci “Biz de sözlerinizi doğru algıladığımızdan emin olmak için buradayız,” diyerek 
cevap verdi. 

Büyükelçi “Tam olarak neye kızdığınızı anlamadım. Akademik değil güncel olarak algı-
lamalıyız. İdlib ve Suriye ile ilgili sosyal medya üzerinden Rusya’ya çok ağır hakaretler 
yapılıyor. Bunlar Rusya’nın kötü niyetli olduğundan hareket ediyor. Bazılarında Kırım, ba-
zılarında “Kafkasya Savaşı” anlatılıyor. Bizim amacımız Ruslara karşı zihinlerde oluşan 
olumsuz imajı silmek. Kötü Rusya algısı oluşmasın istiyoruz. Bağırıyoruz ama sesimizi 
duyan yok. Yarın Kırımlılar, Türkistan partileri yine konsolosluk önünde olurlar,” dedi.

Genel Başkan Yıldız Şekerci, bu sözler üzerine, zihinlerdeki algının bu tutumla silineme-
yeceğini kaydetti.

KAFFED’in ikili ilişkileri geliştirmek için yoğun çaba içerisinde olduğunu vurgulayan Yıldız 
Şekerci, “bazı ilişkileri oturtabildiğimizi düşünüyoruz. Adıgey Başkanı Kumpil Murat Türki-
ye’ye geldi, Mart ayında sizlerin katkısı ile Kabardey-Balkar Başkanını ağırlayacağız. Biz 
ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz ama bu gibi durumlar bizi olumsuz etkiliyor. Rusya ile 
ilişkilerimizin bozulmasını istemiyoruz. KAFFED olarak bunları oturtmak için çok çalıştık.

Çerkesler acıları konusunda çok hassastır. Bu durum üzerine yapılan yorumlar attığımız 
adımları geri püskürtüyor. Bu yaklaşımlar toplumu olumsuz etkiliyor. Bu hassasiyetleri göz 
önünde bulundurmazsak huzuru inşa edemeyiz.

Biz bütün dünyadaki Çerkeslerin neden ayağa kalktığını Sayın Büyükelçinin anlamasını 
ve bir adım atmasını bekliyor ve istiyoruz. Biz barış inşa etmek istiyoruz. Biz Çerkesler 
köprü olmak isterken bu konunun gündeme gelmesini anlayamadık,” dedi.

Büyükelçi Yerhov, söylediklerini inkâr edemeyeceğini, ancak bir açıklama yayınlayabile-
ceğini belirtti.

Bunun üzerine Genel Başkan Şekerci, gerekli düzeltmeleri yapacak, demecin kastı aştığı-
nı ifade eden, iki tarafın da hassasiyetine uygun bir açıklama yapılmasını istedi.

KAFFED’in meseleye diplomatik çözüm arayışı kapsamında yaptığı ziyaretin ardından 
Büyükelçilik tarafından bir açıklama yayınlandı.

Federasyonumuzu ve toplumumuzu tatmin etmeyen bu açıklama nedeniyle yönetim kuru-
lumuz bir basın duyurusu yapmayı uygun gördü.

Basın duyurusunun, Rusya Büyükelçiliği çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri ne-



141

deniyle, resmi yetkililerin belirlediği Ankara Kuğulu Park’ta 23 Şubat Pazar günü saat 
14.30’da yapılması kararlaştırıldı. 

SİYASETÇİLERLE TEMAS: HÜLYA ATÇI NERGİS İLE GÖRÜŞTÜK

9 Temmuz 2020 tarihinde, TBMM ziyaret edildi.

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve Genel Sekreter Serpil Dizdarlar Kayseri Millet-
vekilimiz Sayın Hülya Atçı Nergis ile çeşitli toplumsal sorunlarımızı ve güncel gelişmeleri 
görüştü. Her zaman olduğu gibi büyük bir duyarlılık ile sorun ve taleplerimiz ile ilgilenen 
Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz.

NART SPOR KOMİSYONU: DOĞADA BULUŞUYORUZ ETKİNLİĞİ

29 Temmuz 2020 tarihinde KAFFED Nart Spor Komisyonu, Doğa Yürüyüşü etkinliğini 
duyurmuştur. Avrupa’nın en büyük doğa yaşam alanı Kocaeli Uzuntarla Ormanya’da 6 
Eylül Pazar günü için planlanarak ilan edilen Doğa Yürüyüş ve Koşusu pandemi tedbirleri 
nedeniyle iptal edilmiştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ERSOY’U ZİYARET ETTİK

1 Ekim 2020 tarihinde, Genel Başkanımız Yıl-
dız Şekerci ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret 
ettik. Pandemi nedeni ile gecikmeli olarak ger-
çekleşen ziyarette Sayın Burhan Ersoy’a, toplu-
mumuzun ve kurumumuzun yeni görevi nedeni 
ile tebrikleri ve başarı dileklerini ilettik. 

Federasyonumuz ve çalışmalarımız hakkında 
Sayın Burhan Ersoy’a bilgi vererek Vakıflar Genel Müdürlüğü ile işbirliği imkânlarını ko-
nuştuk.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK

8 Kasım 2020 tarihinde, KAFFED Nart Spor Komisyonu pandemi koşullarına uygun bir 
organizasyona imza attı.

Komisyon’unun organize ettiği 15 km’lik Adana Kapıkaya Kanyonu, tarihi Alman/Varda 
Köprüsü Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliğe Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı Alim Erdoğan ve üyeleri, Reyhanlı Çerkes 
Derneği-Adığe Khase Başkanı Uğur Pihava ve üyeleri, Mersin’den KAFFED YK Üyesi 
Hatko Salih Cantürk ve değerli üyeler ile çok sayıda çocuğumuz katıldı.



142

Pandemi nedeniyle sağlıklı yaşama doğada 
mesafeli olarak ve uzaktan farkındalık yaratma-
yı amaçlayan programa eş zamanlı olarak 
Uzuntarla Adığe Kültür Derneği ZEDAKO KAD-
GOHEN/(Birlikte Yürüyelim) Uzuntarla Doğa 
Sporları Topluluğu ve Göksun Çerkes Kültür 
Derneği de katıldı.

DİASPORA DERNEKLERİ TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI 

13 Kasım 2020 tarihinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) organizasyonuyla 
Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Fransa, İsrail, Amerika Birleşik devletleri ve Kana-
da’dan dernek ve federasyon başkanlarının katıldığı toplantı yapıldı. 

Federasyonumuzun bağlı derneklerle birlikte uzun çalışmalar sonucu hazırlayarak kamu-
oyu ile paylaştığı Stratejik Plan, KAFFED ile diğer diaspora ülkelerinde bulunan STK’lar 
arasında bir köprü kurulmasını hedefliyordu. Türkiye’de toplumun talebinin yanında diğer 
ülkelerdeki STK’ların yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde de KAFFED’den böyle bir 
beklenti olduğu gözlemlendi. Bunun sonucu olarak kurumların tanışmaları, dil, kültür ve 
kimlik çalışmalarında işbirliği yapmaları amacıyla bir dizi toplantı yapılması hedeflendi. 
Ancak pandemi koşulları yüz yüze gelmeyi imkânsız kıldığından, çevrimiçi bir toplantıyla 
çalışmaya başlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda ilki 13 Kasım 2020 tarihinde yapı-
lan toplantıya KAFFED’in yanında (Alman-
ya’dan Stuttgart, Bremen, Nürnberg, Köln, 
Mannheim, Münih ve Mönchengladbach der-
nekleri, Hollanda, İsviçre, Belçika’dan 2 dernek, 
Lyon, Kanada, ABD New Jersey ve İsrail) 15 
diaspora derneği başkan ve yöneticileri katıldı.

Tanışma toplantısında, bir sonraki yapılacak olan toplantı için bir arada çalışmak üzere 
program oluşturulması, projelerin gündeme alınarak planlanmasına karar verildi. 

TÜRK DİL KURUMU İLE SÖZLÜK ÇALIŞMASI

15 Şubat 2021 tarihinde, Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’i ziyaret ede-
rek Çerkesçe ve Abazaca sözlük basılması ko-
nusunda işbirliği imkânlarını görüştük.
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İBB YÖNETİCİLERİNE ZİYARET

4 Mart 2021 tarihinde, KAFFED Genel Başkan 
Yardımcısı Ünal Uluçay ve KAFFED Yönetim Ku-
rulu Üyesi Oya Hansu Çolak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili İsmail Do-
ğan Subaşı ve Meclis Grup sözcüsü Tarık Balya-
lı’yı ziyaret ettiler. Federasyonumuz ve çalışmala-
rımız hakkında bilgi vererek İBB ile işbirliği 
imkânlarını değerlendirdiler. 

ÇERKES YENİ YILI KUTLAMA VİDEOLARI YARIŞMASI KAZANANLARI 
BELİRLENDİ

22 Mart 2021 tarihinde, Çerkes Yeni Yılı Kutlama yarışmasına dair sonuçlar web sayfa-
mızda yayınlandı.

Çerkes Yeni Yılı kutlamaları çerçevesinde, merkezi Kanada’da bulunan 
Çerkes Dönüş Kuruluşu (CRO) ve Kafkas Dernekleri Federasyonu 
(KAFFED) genç Çerkeslerin katılımına açık bir video mesaj yarışması 
düzenledi.

Yarışmaya Türkiye, Suriye ve Ürdün’den 20 video mesajı gönderildi. 
Yarışmacılar;

5-10 yaş grubu ve 11-14 yaş grubu olarak değerlendirildi.

KAFFED OLARAK SİYASETÇİLERLE TEMASLARIMIZI CANLI TUTTUK

26 Nisan 2021 tarihinde, KAFFED Genel Baş-
kan Yardımcısı Ünal Uluçay başkanlığındaki he-
yetimiz CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi.

Federasyonumuzun 21 Mayıs Çerkes Soykırımı 
ve Sürgünü anma programı için yerel yönetimler-
den talepleri kendisine iletildi.

KAFFED heyeti Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 
yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Ali Öztunç ve Bülent Kuşoğlu ile de 
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ayrı ayrı görüştü.

GÜNDEM ANADİLİ

15 Eylül 2021 tarihinde, Ortaokullarda seçmeli anadili dersleri önündeki engelleri Milli 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Yaşar Koçak ile görüştük.

KAFFED Genel Başkan Yardımcısı Adnan Arslan, Genel Sekreteri Serpil Yılmaz Dizdarlar 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Dumrul Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü 
Yaşar Koçak ile bir araya geldi.

Okulların pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçmesi ile Seçmeli Anadili Eğitimi alanında 
yaşanan sorunlar kendisine iletildi. Yaşar Koçak, yasal bir engel olmadığı sürece Seçmeli 
Anadili Dersleri önünde herhangi bir engel konulamayacağını ifade etti. Bazı illerde yaşa-
nan sorunlar Sayın Koçak’ın yapıcı yaklaşımı ile çözülürken sınıf sayısının artırılması için 
de derneklerimiz ve Federasyonumuz çalışmalarını sürdürecektir.

Ayrıca görüşmede Düzce ve Kayseri’deki Çerkesçe bölümlerinden mezun olanların öğret-
men olarak atanması talebimiz de tekrar gündeme getirildi



KAYBETTİKLERİMİZ
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KAYBETTİKLERİMİZ

ÇERKES HALKI DEĞERLİ BİR AYDININI, YİSMEYL ÖZDEMİR’İ KAYBETTİ

Çerkes sorunu, tarihi ve mitolojisi konularındaki kaynak eserleri 
ile 1970’lerden itibaren hepimizin kalbinde yer edinen Çerkes 
halkının değerli aydını ve thamadesi Yismeyl Özdemir Özbay 
vefat etti.

Yismeyl Özdemir dil, kültür ve kimlik mücadelemizde sonsuza 
dek yaşayacak.

KAFKAS HALKLARI KONFEDERASYONU’NUN İLK BAŞKANI ŞENIBE 
MUSA YURA HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kafkasya’daki sivil toplum hareketi önderlerinden, Ab-
hazya’nın özgürlük mücadelesine yaptığı katkılarla halkımızın 
gönlünde yer edinen Çerkes halkının değerli evladı Şenıbe 
(Щеныбэ) Musa Yura vefat etti. 

Şenıbe Musa Yura halkımızın gönlünde sonsuza dek yaşaya-
caktır.

MUSTAFA KEMAL PAŞA ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI MEVLÜT ÖZEL  
VEFAT ETTİ

Uzun yıllar toplumumuza hizmet eden Mustafakemalpaşa Çer-
kes Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Özel hayatını kaybetti. Çer-
kes kültürüne hizmeti unutulmayacak. 

ABHAZYA BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ: TARAS MİRON-İPA ŞAMBA

Değerli devlet adamı, Dünya Abhaz-Abazin Kongresi’nin ilk ve 
Abhazya halkının onursal başkanı, Abhazya Bağımsızlık Savaşı 
kahramanı ve 1. derece Akhdz-Apsha nişanı sahibi, Moskova Ab-
haz diasporasının öncü isimlerinden, Abhazya’mızın yeri dolduru-
lamayacak değerli evladı, hukuk doktoru Taras Miron-ipa Şamba 
vefat etti.  Dünyadaki Abhaz diasporalarını birleştirme çabaları ve 
Abhazya’ya verdiği üstün hizmetler asla unutulmayacaktır.
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GÜNEY OSETYA CUMHURİYETİ TÜRKİYE TAM YETKİLİ TEMSİLCİSİ 
REMZİ YILDIRIM’I KAYBETTİK

İstanbul Kafkas Kültür Derneğimizin önceki Başkanlarından ve 
Güney Osetya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilcisi 
ХЪАНЫХЪУАТЫ Remzi Yıldırım’ı kaybettik. Kültüre hizmetleri 
unutulmayacak.

ABHAZYALI ESEF HAPAT’I KAYBETTİK

Abhazya’ya geri dönenlerden, değerli arkadaşımız Esef Ha-
pat’ı kaybettik.

Uzun süre önce yakalandığı amansız Covid 19 hastalığı 
nedeniyle, önce Abhazya hastanelerinde, sonra Türkiye’de 
aylardır tedavi gören Esef Hapat, 1989 yılında yerleşmek 
üzere Abhazya’ya gitmiş, 1992-93 bağımsızlık savaşına ka-
tılmış, cephede kahramanca mücadele etmiş, savaş sonra-

sında Apsha Leon madalyası ile zaferini taçlandırmıştı. Abhazya’mızın iyi yürekli, dürüst, 
yardımsever, dost canlısı ve her daim gülen yüzüyle çok sevilen evladı Esef arkadaşımı-
zın yeri doldurulamaz, hiç unutmayacağız.

LUDMİLA HİBBA’YI KAYBETTİK

Federasyonumuzun yürütmüş olduğu Anadili öğretmenleri-
nin yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında 2005 yılında eğitici 
olarak emek veren Ludmila Hibba’nın vefatını büyük bir 
üzüntü ile öğrendik. Emekleri unutmayacak.

DEĞERLİ THAMADEMİZ YELUH İSMET BORAN’I KAYBETTİK

Toplumumuzun önde gelen Thamadelerinden, Uzunyayla Yelu-
hey (Yukarı Borandere) Köyünden Hacı Rıfat ve Loğ Saniye’nin 
oğulları Yeluh İsmet Boran vefat etti. 
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CAHİT TUTUM’U KAYBETTİK

1983 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili seçilen Sakaryalı siyaset 
ve devlet adamı değerli hemşehrimiz Şeveş’u Cahit Tutum ge-
çirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. 

KAFDAV Yayınlarından çıkan “Çerkeslerin Sürgünü” kitabında 
makalesi bulunan, Soykırım ve Sürgünün 125. yılında Ankara’da 
yapılan Kültür haftasında bu konuda bir sunum yapan Tutum, 
KAFDAV tüzüğünün hazırlanmasına da katkıda bulunmuştu. Tu-

tum, ayrıca KAFDAV Bilim Kurulu’nda da yer almıştı.

BABUG ERGÜN YILDIZ’I KAYBETTİK

Toplumumuza ve kurumlarımıza verdiği hizmetlerle tanıdığımız, 
Anavatan’a dönerek Kabardey Balkar Cumhuriyeti’ne yerleşen 
Babug Ergün Yıldız’ın yakalandığı korona virüs hastalığı nede-
niyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Topluma 
ve kültüre emeği ve hizmetleri unutulmayacak.

HATKO ASLAN ARI’YI SONSUZLUĞA UĞURLADIK

Çerkes halkının değerli aydını HATKO Aslan Arı’yı kaybettik. Top-
lumuna ve kültürüne adanmış bir ömür sona erdi. Kafkasya özlemi 
ile atan bir kalp Kafkasya’da durdu. Hayatı boyunca özlemini yaşa-
dığı anavatan topraklarında ebediyete uğurlandı.

Bir arada ve saygıyla ebediyete uğurlayamadığımız, cenazesine 
katılamadığımız büyüğümüz için bir taziye sayfası açtık…

NAGO ERCAN PARLAK’I KAYBETTİK

Camiamızın saygın ve emektar sanatçılarından Nago Er-
can Parlak’ı sonsuzluğa uğurladık. Herkesin Ercan abisi 
olarak hatırlanacak, kültüre ve sanata emeği ile anılacak.



EKLER
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EKLER

STRATEJİK PLAN

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU 

2 0 2 0 - 2 0 2 1 

STRATEJİK ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER

STRATEJİK ÖNCELİK: KAFFED KÖPRÜLERİ 

Strateji 1: Üye tabanının genişletilmesi

Strateji 2. Katılımın artırılması 

Strateji 3: Kurumsal yapının güçlendirilmesi 

Strateji 4: Sürdürülebilir mali yapının sağlanması 

STRATEJİK ÖNCELİK: DİASPORA KÖPRÜLERİ 

Strateji 1: Çocukların kimlik bilincinin desteklenmesi 

Strateji 2: Anadilin korunması bilincinin geliştirilmesi

Strateji 3: Kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi

Strateji 4. Gençler arasındaki ilişki ve etkileşimin geliştirilmesi 

STRATEJİK ÖNCELİK: ANAVATAN KÖPRÜLERİ 

Strateji 1: Dönüşün teşvik edilmesi ve dönenlere destek sağlanması 

Strateji 2: Anavatanla kurumsal ilişkilerin artırılması 

Strateji 3: Anavatanla sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi 

Strateji 4: Anavatanla sanat ve kültür alanında işbirliğinin artırılması 

Strateji 5: Anavatan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
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STRATEJİK ÖNCELİK: HAK SAVUNUCULUĞU 

Strateji 1: Soykırım ve sürgünün tanınması 

Strateji 2: Dönüş hakkı ve çifte vatandaşlık hakkının hayata geçirilmesi 

Strateji 3: Dil, kültür ve kimliğimize ilişkin hakların tanınması ve uygulanması Strateji 4: 
Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması ve ambargonun kaldırılması 

Strateji 5: Siyaset ile ilişkilerin geliştirilmesi

EYLEMLER VE HEDEFLER

STRATEJİK ÖNCELİK: KAFFED KÖPRÜLERİ

Strateji 1: Üye tabanının genişletilmesi

Strateji 1.1: Aktif üye sayısının artırılması

Eylem 1: Üye derneklerin “Her aileden bir üye” gibi ortak kampanyalar ile üye sayısının 
artırılması teşvik edilecektir.

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu 

Hedef: Toplam üye sayısı %10 artırılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 2: Üye ver tabanı sağlıklı hale getirilecektir 

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu 

Hedef: Mevcut üyelerin Derbis kaydı ve iletişim bilgilerinin derlenmesi işlemleri tamamlanacak 

Dönem: 2020 

Strateji 1.2: Üye dernek sayısı artırılmalı 

Eylem 1: Bağımsız derneklere yönelik üyeliğe davet metni yayınlanacaktır Sorumlu: Ge-
nel Merkez 

Hedef: Çağrı mesajı hazırlanıp yayınlanacak 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Bağımsız derneklere ziyaretler düzenlenecektir 

Sorumlu: Genel Merkez 
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Hedef: 6 dernek ziyaret edilecektir 

Dönem: 2021 (pandemi koşullarına bağlı olarak) 

Strateji 2. Katılımın artırılması 

Strateji 2.1: Gençlik katılımının artırılması 

Eylem 1: Karar alma süreçlerinde gençlerin katılımı artırılacak ve Gençlik Meclisi hayata 
geçirilecektir. 

Sorumlu: Gençlik Katılımının Artırılması Komisyonu 

Hedef: Çevrimiçi platformda toplantılar organze edilecektir 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Gençlik Komisyonları ve Ün-Kaf’larla ortak etkinlikler (konferans, seminer, sergi, 
bahar şenliği vb. ) etkinlikler gerçekleştirilecektir 

Sorumlu: Nart Akademi Komisyonu 

Hedef: Webnar etkinliği (2 adet) yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021  

Eylem 3: Nart Akademi faaliyete geçirilecektir 

Sorumlu: Nart Akademi Komisyonu 

Hedef: 8 adet eğitim programı hazırlanacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 4: Meşe Altı Toplantıları yaygınlaştırılacaktır 

Sorumlu: Nart Akademi Komisyonu 

Hedef: 8 adet toplantı yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 5: Gençlik çalıştayları periyodik olarak sürdürülecektir 

Sorumlu: Nart Akademi Komisyonu 

Hedef: 2 adet Çalıştay yapılacaktır 



153

Dönem: 2020 ve 2021 

Strateji 2.2: Kadın katılımının artırılması 

Eylem 1: Kadınların karar mekanizmalarında ve kurumsal çalışmalarda daha fazla yer 
almasını teşvik edecek politikaları oluşturmak üzere Çalıştaylar yapılacaktır. 

Sorumlu: Kadın Komisyonu 

Hedef: Bir Çalıştay düzenlenecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 2: Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketlerinde kadınlarımızın yer al-
ması sağlanacaktır 

Sorumlu: Kadın Komisyonu 

Hedef: İnternet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin Federasyon ve üye dernek-
lerde düzenli şekilde yapılması teşvik edilecektir. 

Sorumlu: Kadın Komisyonu 

Hedef: 8 Mart 2021’de etkinlikler düzenlenecektir 

Dönem: 2021 

Strateji 3: Kurumsal yapının güçlendirilmesi 

Strateji 3.1. Stratejik yönetim anlayışının güçlendirilmesi 

Eylem 1: Ortak akıl toplantıları düzenli olarak organze edilecektir 

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu 

Hedef: 3 adet ortak akıl toplantısı yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: “Türkiye Çerkeslerinin Demokratik Talepleri” güncellenecektir. Sorumlu: Hukuk 
ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: Güncel talep listesi hazırlanacaktır 
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Dönem: 2021 

Eylem 3: Kaffed Tüzüğü güncellenecektir 

Sorumlu: Tüzük Komisyonu 

Hedef: Tüzük Çalıştayı yapılarak önerilerin hazırlanması 

Dönem: 2021 

Strateji 3.2: Bölgesel yapılanma ve koordinasyonun güçlendirilmesi

Eylem 1: Bölge yapılanması ve koordinatör derneklerin görevleri tanımlanacaktır 

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu 

Hedef: Bölge yapılanması ve koordinasyona ilişkin yol gösterici nitelikte bir belge hazır-
lanacaktır 

Dönem: 2020 

Eylem 2: Bölgesel değerlendirme toplantıları düzenli olarak yapılacaktır Sorumlu: Eğitim 
Teşkilat Komisyonu 

Hedef: 2 bölgesel değerlendirme toplantısı yapılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 3: Üye dernekler ie yerelde (toplum-basın ve kamu kurumları ile) KAFFED’in faali-
yetler ve demokratik talepler konusunda bilincin artırılması için işbirliği yapılacaktır 

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu 

Hedef: Sürgün dosyası ve demokratik talepler basın bülten olarak dernekler tarafından 
yerel basına iletilecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 4: Bölgesel festivaller üye derneklerle birlikte organize edilecektir Sorumlu: Eğitim 
Teşkilat Komisyonu 

Hedef: İki farklı bölgede festival düzenlenecektir 

Dönem: 2021 (pandemi koşullarına göre revize edilecektir) 

Eylem 5: Dernek yönetim kadrolarına yönelik eğitim faaliyetleri yapılacaktır Sorumlu: Eği-
tim Teşkilat Komisyonu 
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Hedef: Eğitim kitleri hazırlanacak ve 2 adet eğitim programı düzenlenecektir Dönem: 2021 

Strateji 3.3. İletişim kanallarının çeşitlendirilmesi

Eylem 1: Kurumsal iletişim stratejisi hazırlanacaktır 

Sorumlu: İletişim Komisyonu 

Hedef: İletişim Strateji Belgesi hazırlanacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 2: İletişim teknolojilerinden yararlanılarak yayıncılık faaliyetleri yapılacaktır 

Sorumlu: İletişim Komisyonu 

Hedef: İnternet sitesi güncellenecek ve YouTube üzerinden düzenli yayınlar yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: Başlangıçtan KAFFED’in kuruluşuna kadar anavatan ve diasporadaki tarihimizi 
özetleyen bir tarh kitabı hazırlanacaktır 

Sorumlu: Tarih Komisyonu 

Hedef: 1 adet dijital broşür hazırlanacak ve YouTube yayınları yapılacaktır Dönem: 2020-
2021 

Strateji 3.4. Diğer STK’lar ile ilişkilerin güçlendirilmesi 

Eylem 1: Diğer Çerkes-Kafkas kurumları le ilişkilerin çerçevesi belirlenecektir Sorumlu: 
Genel Merkez 

Hedef: İlişki çerçevesi ve ilkeler belirlenecektir 

Dönem: 2020 

Eylem 2: Şamil Vakfı, KAFDAV, KAFİAD ve Dostluk Kulüpler ile ilişkiler geliştirilecektir 

Sorumlu: Genel Merkez 

Hedef: Sürekli iletişim kanalları kurulacak ve etkinlik, haberler, KAFFED  internet sitesi ve 
Facebook sayfasında düzenli olarak paylaşılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Strateji 3.5: Diğer diaspora ülkelerindeki STK’lar le ilişkilerin geliştirilmesi
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Eylem 1: Diaspora ülkelerindeki STK’ların yönetcileri ile sürekli iletişimde kalınacaktır 

Sorumlu: Genel Merkez 

Hedef: Diasporadaki kurumların katıldığı 2 adet çevrimiçi toplantı düzenlenecektir 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Anavatan ve toplumumuzu ilgilendiren konularda diasporanın birlikte hareket 
etmesi için çalışılacaktır 

Sorumlu: Genel Merkez 

Hedef: Önemli konularda hızla haberleşme kanalları kurulacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Strateji 4: Sürdürülebilir mali yapının sağlanması 

Eylem 1: Mail order ve SMS bağış sistemleri yaygınlaştırılacaktır 

Sorumlu: Mali Komisyon 

Hedef: Mail order ve SMS bağış sistemi ile ayda 5,000 TL bağış toplanacaktır Dönem: 
2021 

Eylem 2: Yerel yönetimlerle gelir getirici tesis ve faaliyet desteği başta olmak üzere işbirliği 
geliştirilecektir 

Sorumlu: Genel Merkez / Mali Komisyon 

Hedef: Nüfusumuzun yoğun olduğu 3 şehirde gelir getirici tesis konusunda yerel yönetim-
ler nezdinde çalışmalar yapılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 3: Merkez hükümetin dil, kimlik ve kültür alanındaki ihtiyaçlarımız için bütçe ayır-
ması için çalışılacaktır 

Sorumlu: Genel Merkez 

Hedef: İki proje için destek alınacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 4: Ulusal ve uluslararası projeler için “proje ekibi” oluşturulacaktır 

Sorumlu: Genel Merkez 
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Hedef: Proje ekibi çalışma yönetmeliği hazırlanacak ve proje ekibi faaliyete geçecektir 

Dönem: 2021 

Stratejik Öncelik: Diaspora Köprüleri 

Strateji 1: Çocukların kimlik bilincinin desteklenmesi 

Eylem 1: Nart Çocuk Kulüpleri derneklerde güçlendirilecek, yaygınlaştırılacaktır Sorumlu: 
Eğitim Teşkilat Komisyonu

Hedef: İyi uygulama örnekler yazılı hale getirilecek ve Başkanlar Kurulu toplantılarında 
paylaşılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 2: Gençlik komisyonlarının da katkısı ile yeni teknolojilerle eğitsel faaliyetler orga-
nize edilecektir 

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu ve Nart Akademi Komisyonu 

Hedef: 8 adet eğitim programı hazırlanacaktır 

Dönem: 2021 Eylem 

3: Ortaokul seçmeli dersler tercihler konusunda yönlendirmeler yapılacaktır Sorumlu: 
Anadili ve Eğitim Teşkilat Komisyonları 

Hedef: Sınıf açma potansiyeli yüksek olan bölgelerden temsilciler ile bir çalışma grubu 
oluşturulacak ve her tercih dönem öncesinde tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 4: Anavatanda açılan çocuk kamplarında anadili dersleri verilecektir Sorumlu: Ana-
dili Komisyonu 

Hedef: Anayurttaki tüm çocuk kamplarında anadili eğitimi verilecektir 

Dönem: 2021 (pandemi koşullarına göre) 

Strateji 2: Anadilinin korunması bilincinin geliştirilmesi 

Eylem 1: Üniversitelerdeki anadili bölümlerimiz ile işbirliği artırılacaktır Sorumlu: Anadili 
Komisyonu 

Hedef: Düzce ve Erciyes üniversitelerindeki öğretim üyeleri ile düzenli etkileşim sağlana-
caktır 
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Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Anavatandaki sivil toplum ve kamu kurumlarıyla işbirliği halinde anadili eğitimi 
konusunda ortak çalışmalar yapılacaktır 

Sorumlu: Anadili Komisyonu 

Hedef: Anavatandaki kurumlar ile ortak çevrimiçi anadili kursları düzenlenecektir 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: MEB bünyesinde Anadili öğretmenlerinin atanması sağlanacaktır 

Sorumlu: Anadili Komisyonu 

Hedef: MEB ile görüşülecektir 

Dönem: 2020 

Eylem 4: Seçmeli Anadili ders tercihlerinde aktif olabilmek için okul aile birliklerinde veliler 
aktif görev almaya teşvik edilecektir 

Sorumlu: Anadili Komisyonu 

Hedef: Dernek başkanları ve üyeler üzerinden sosyal medya ve SMS bilgilendirmesi ya-
pılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 5: Yetişkinlerin anadili kullanması ve alfabeyi öğrenmesine yönelik etkinlikler dü-
zenlenecektir 

Sorumlu: Anadili Komisyonu 

Hedef: Çevrimiçi alfabe kursları açılacaktır 

Dönem: 2020 

Eylem 6: Anadilin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bir kültür edebiyat dergisi (Diya-
ne) yayımlanacaktır 

Sorumlu: Eğitim Teşkilat Komisyonu 

Hedef: Derginin çevrimiçi yayına başlaması 

Dönem: 2020 

Stratej 3: Kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi 
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Eylem 1: Xabze çalıştayı yapılacaktır 

Sorumlu: Kültür Edebiyat Komisyonu 

Hedef: Anavatandan katılımcılar ile çevrimiçi çalıştay düzenlenecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 2: Xabze konusunda derleme ve görsel kayıt çalışmaları desteklenecektir

Sorumlu: Kültür Edebiyat Komisyonu 

Hedef: Xabze derlemeleri konusu için her dernekten thamadeler tespit edilecek, derleme 
çalışmaları yapılacak ve internet sayfamızda bu konuda bir özel bölüm açılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 3: Müziklerimizin derlenmesi için yapılacak çalışmalar teşvik edilecektir

Sorumlu: Kültür Edebiyat Komisyonu 

Hedef: Yeni derlemeler ve ezgiler için destek verilecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 4: Bilinç artırıcı yerel ve bölgesel çalışmalar yapılacaktır. 

Sorumlu: Kültür Edebiyat ve Eğitim Teşkilat Komisyonları 

Hedef: YouTube üzerinden kimlik, dil ve kültür üzerine programlar yapılacaktır

Dönem: 2020-2021 

Eylem 5: Topluma ve kurumlara hizmet etmiş insanların çalışmalarının duyurulması ve 
isimlerinin yaşatılması için etkinlikler düzenlenecektir 

Sorumlu: İletişim Komisyonu 

Hedef: YouTube üzerinden programlar yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Stratej 4. Gençler arasındaki ilişki ve etkileşimin geliştirilmesi 

Eylem 1: Türkiye genelinde, Kafkasya ve diaspora ülkelerinden de katılım ile sportif faali-
yetler düzenlenecektir 

Sorumlu: Nart Spor Komisyonu, 
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Hedef: İki etkinlik/yarışma düzenlenecektir 

Dönem: 2020-2021 (pandemi koşullarına göre) 

Eylem 2: Gençlik festvalleri düzenlenecektir 

Sorumlu: Gençlik Komisyonu  

Dönem: 2021 (pandemi koşullarına göre)

Strateji 4 Eylem 2,3 birleştirilmiştir. Gençlik komisyonu. 

Hedef: Koordinatör dernekler öncülüğünde her bölgede 1 adet (Pandemi nedeniyle revize 
edilebilir) 

Dönem: 2021 

Eylem 3: Gençlik kampları düzenlenecektir 

Sorumlu: Gençlik Komisyonu 

Hedef: Pandemi şartlarının uygun olması halinde Gençlik Kampları düzenlenecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 4: Gençlere yönelik kültürel, sanatsal, akademik, meslek vb. yarışmalar yapılacaktır 

Sorumlu: 21 Mayıs Komisyonu 

Hedef: 21 Mayıs temalı bir yarışma düzenlenecektir 

Dönem: 2021 

Stratejik Öncelik: Anavatan Köprüleri 

Strateji 1: Dönüşün teşvik edilmesi ve dönenlere destek sağlanması 

Eylem 1: Dönüş le ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: 21 Mayıs, Cumhuriyet Kuruluş yıldönümleri ve Dönenler Günü gibi önemli tarihler-
de tanıtıcı etkinlikler ve yayınlar yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Dönüşücüler için hukuk bilgisi içeren el kitapları ve çevrimiçi kaynaklar hazırla-
nacaktır 
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Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Oturum izni ve vatandaşlıkla ilgili internet sayfası duyuruları hazırlanacak ve 3 adet 
YouTube yayını yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Strateji 2: Anavatanla kurumsal ilişkilerin artırılması 

Eylem 1: Anavatanda resmi kurumlar ve sivil toplum ile ilişkiler geliştirilecektir

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Cumhuriyetlerin resmi yönetimleri ve Xase yönetimleri ile düzenli  ilişkiler kurula-
caktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Tıj İlkay Dönüş Yolu Misafirhanesi, Adiglara Atsha Vakfı, Nartan Kılıç Ulusal 
Kültür Gençlik Merkezi, Perit Xase ve Hatukşokho Gazi Adıge Dil Derneği ile işbirliği ya-
pılacaktır 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Bu kuruluşlar faaliyetler tanıtılacak ve ortak etkinlikler düzenlenecektir 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: Anavatanla ilişkiler konusunda ilgili çalışma grupları güçlendirilecektir 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Çalışma gruplarının aylık olarak çevrimiçi toplantıları yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 4: Anavatan ile işbirliği yapılarak Erasmus ve Mevlana benzeri programlardan fay-
dalanılması sağlanacaktır 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Çerkes Dil ve Edebiyatı bölümleri ile ve anavatandaki kurumlar ile işbirliği koşulları 
araştırılacaktır ve bu programlar kapsamında öğrenci gönderilecektir 

Dönem: 2020-2021 

Stratej 3: Anavatanla sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi 
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Eylem 1: Anavatan ve diaspora ülkelerinden katılım ile karşılıklı gençlik ve çocuk kampları 
düzenlenecektir 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Adıgey, Abhazya ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerimiz ile her yıl karşılıklı olarak 
10-14 yaş arası çocuk kampları, 15-18 yaş arası gençlik kampları düzenlenmeye devam 
edilecektir 

Dönem: 2021 (2020 yılı programı pandemi nedeniyle iptal edilmiştir) 

Eylem 2: Nüfus sayımında “Çerkes” isminin tercih edilmesi çalışmalarına destek verile-
cektir 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Sosyal medyada farkındalık çalışmaları (Çerkesce olarak) yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: Kardeş şehir, köy, okul çalışmaları yapılacaktır 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Düzce-Maykop arasında kardeş kent ve Düzce-Haçemzye köyü-Maykop Haçem-
zye köyü arasında kardeş köy anlaşması yapılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 4: Sülalelerin tekrar irtibatlanması desteklenecektir 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Sosyal medya çalışmaları le ailelerin irtibatlanması ve aile toplantılarının yapılması 
teşvik edilecektir 

Dönem: 2021 

Strateji 4: Anavatanla sanat ve kültür alanında işbirliğinin artırılması 

Eylem 1: Ortak sergiler, gösteriler ve sanatçı ziyaretleri düzenlenecektir 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Ankara’da Adıgeyli ressamların sergisi düzenlenecektir 

Dönem: 2021 
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Eylem 2: Anavatandaki sanatçıların ve kültür emekçilerinin Türkiye’de tanıtılması için ça-
lışmalar yapılacaktır 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Her ay anavatandaki bir kültür emekçisinin internet sayfası ve sosyal medyada 
tanıtımı yapılacak ve Wikpedia’da içerik üretilecektir 

Dönem: 2020-2021 

Strateji 5: Anavatan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi

Eylem 1: Anavatandaki ekonomik imkanlara ilişkin bilgilendirme materyalleri hazırlana-
caktır 

Sorumlu: Anavatanla İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Stratejik Öncelik: Hak Savunuculuğu 

Strateji 1: Soykırım ve sürgünün tanınması 

Eylem 1: Soykırım ve sürgün ile ilgili siyaset, diplomasi ve hukuk alanında uzmanların 
katkısı ile bir dosya hazırlanacaktır 

Sorumlu: 21 Mayıs Komisyonu 

Hedef: 21 Mayıs dosyasının hazırlanması ve tanıtılması 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Üye derneklerin bulunduğu il ve ilçelerden başlayarak yerel yönetimlerde ve 
siyasi partilerde farkındalık oluşturulacaktır 

Sorumlu: 21 Mayıs Komisyonu 

Hedef: Derneklerin 21 Mayıs etkinliklerinde yerel yönetimlerden destek alınacak, ilgili ille-
rin milletvekilleri ile görüşülecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 3: Soykırım ve sürgün anıtlarının açılması ve Kefken Babalı sahilinde anıt yapılma-
sı için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılacaktır 
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Sorumlu: 21 Mayıs Komisyonu 

Hedef: Yerel yönetimlere yapılacak başvurular için bir örnek dosya hazırlanacaktır 

Dönem: 2021 

Strateji 2: Dönüş Hakkı ve Çifte Vatandaşlık Hakkının hayata geçirilmesi 

Eylem 1: Rusya Federasyonu ve diaspora ülkeleri nezdinde girişimlerde bulunulacaktır 

Sorumlu: Anavatan ile İlişkiler ve Dönüş Komisyonu 

Hedef: Çifte vatandaşlık konusunda Rusya Federasyonu’na başvuru yapılacak ve tanıtım 
çalışmaları yapılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 2: Türkiye, diğer diaspora ülkeleri, anavatan, Rusya Federasyonu ve diğer ulusla-
rarası camiada insan hakları alanında çalışan STK’larla işbirliği yapılacaktır. 

Sorumlu: Genel Merkez 

Hedef: İşbirliği yapılabilecek STK’ların listesi hazırlanacak ve iletişime geçilecektir 

Dönem: 2021 

Strateji 3: Dil, kültür ve kimliğimize ilişkin hakların tanınması ve uygulanması 

Eylem 1: Dil, kültür ve kimlik haklarına ilişkin yasal ve uluslararası mevzuat incelenecektir 

Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: İstanbul’da DHIBRA (Bilgi Üniversitesi Dil Hakları İzleme ve Raporlama) platformu-
na üye olunacak ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır 

Dönem: 2021 

Eylem 2: Türkiye’de ve anavatandaki hak ihlalleri takip edilecek ve zamanında tepki ve-
rilecektir 

Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: Hak ihlalleri düzenli olarak izlenecek ve internet sayfasında yayınlanacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: Türkiye, diaspora ülkeleri, anavatan, Rusya Federasyonu ve diğer ülkelerde 
insan hakları alanında çalışan STK’larla işbirliği yapılacaktır.
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Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: İlgili kuruluşlar ile diyalog kurulacak ve ortak çalışma alanları belirlenecektir 

Dönem: 2021 

Eylem 4: Diğer ülke örnekleri ile Türkiye’nin kendi diasporasında bu alanda yaptığı çalış-
malar takip edilecektir 

Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: Dünyadaki diğer diapora toplumları incelenecektir. 

Dönem: 2021

Eylem 5: Anadilinde kamusal radyo ve tv yayını talebi ile ilgili lobi çalışmaları sürdürüle-
cektir 

Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: Yetkililer ile ve diğer ilgili kuruluşlarla görüşmelerde ve hak taleplerine ilişkin çalış-
malarda konu gündemde tutulacaktır. 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 6: Demokratik, özgürlükçü ve sivil bir anayasa talebinde ısrarcı olunacaktır 

Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Hedef: Siyasi partiler ve STK’lar ile düzenli olarak görüşülecek ve demokratik bir anaya-
saya ilişkin taleplerimiz kendlerine iletilecektir 

Dönem: 2020-2021 

Strateji 4: Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması ve ambargonun kaldırılması 

Eylem 1: Abhazya’ya ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması için çalışılacaktır 

Sorumlu: Abhazya Çalışma Grubu 

Hedef: Konu ile ilgili lobi çalışmaları yapılacaktır. 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması için çalışmalar yapılacaktır

Sorumlu: Abhazya Çalışma Grubu 
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Hedef: Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınmasına yönelik olarak sosyal medya üzerin-
den yayınlar yapılacak, siyasi parti temsilcileri ile yapılan görüşmelerde bu talepler dile 
getirilecektir 

Dönem: 2020-2021 

Strateji 5: Siyaset ile ilişkilerin geliştirilmesi 

Eylem 1: Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, yerel yönetim ve 
diğer siyasi mekanizmalarda adil temsil için çalışılacaktır 

Sorumlu: Siyaset ve Lobi Komisyonu 

Hedef: Adil temsil talebine ilişkin lobi çalışmaları yapılacaktır. 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 2: Derneklerimizin Kent Konseylerine katılımı teşvik edilecektir

Sorumlu: Siyaset ve Lobi Komisyonu 

Hedef: İnternet sayfası ve sosyal medya duyuruları yapılacak ve Başkanlar Kurulu’nda iyi 
uygulama örnekleri paylaşılacaktır 

Dönem: 2020-2021 

Eylem 3: KAFFED’in siyasi partiler ve siyaset ile ilişkilerindeki ilkeleri tanımlanacaktır 

Sorumlu: Siyaset ve Lobi Komisyonu 

Hedef: Siyaset Tutum Belgesi hazırlanacak ve dernekler ile paylaşılacaktır

Dönem: 2021
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KAFFED YOUTUBE KANALI YAYIN AKIŞLARI   

Canlı Yayınlarımız

1. 25 Nisan 2020 Fahri Huvaj: Adıge Bayrağı ve Adığe Bayrağının Tarihi

2. 02 Mayıs 2020 Şamil Jane ile Gönen Manyas Çerkeslerinin Sürgünü

3. 09 Mayıs 2020 Kusha Doğan ile Sohbet

4. 14 Mayıs 2020 Anavatanla Canlı Bağlantı

5. 16 Mayıs 2020 Fabio L. Grassi ile 156. Yılında Çerkeslerin Sürgünü

6. 21 Mayıs 2020 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156 Yılı Sembolik Anma 
Programı

7. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs KAFFED ve Düzce Adıge Kültür Derneği Ortak 
Canlı Yayını

8. 22 Mayıs 2020 Gençlerle Gelecek I

9. 23 Mayıs 2020 “Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız” | Burcu 
Esenç ve Burak Esenç,

10. 30 Mayıs 2020 Anavatan’da 21 Mayıs Etkinlikleri

11. 11 Haziran 2020 Gençlerle Gelecek II

12. 25 Haziran 2020 Gençlerle Gelecek III

13. 27 Haziran 2020 Huşt Emel Bezek ile “Çerkes Mitolojisi NARTLAR” kitabı hak-
kında söyleşi

14. 04 Temmuz 2020 Çerkes El Sanatları: Melekhan Fidan Atalay

15. 09 Temmuz 2020 Başkan İsa Tuncer ile FK1864 Futbol Klübünü Konuşuyoruz

16. 26 Temmuz 2020 Anavatana Dönenler Günü Özel Yayını – Maykop

17. 15 Ağustos 2020 Martin Koçesoko Davası

18. 17 Ağustos 2020 Sönmez Baykan Anısına

19. 17 Ekim 2020 Tarih Sohbetleri: M.Bilge Baştürk ile Eski Anadolu Uygarlıkla-
rı ve Kafkasya ile İlişkileri

20. 24 Ekim 2020 Perit Jan Aydemir | Çerkes Müzikleri ve “Лъэмыж - Köprü” 
Albümü
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21. 31 Ekim 2020 Saad Yenam (Енэмыкъо Сахьыд): Çerkes Kısa Filmleri 
Gecesi

22. 07 Kasım 2020 Abdullah Temizkan: Sömürgecilik Politikaları ve 18. yy. sonu-
na kadar Rusya-Kafkasya İlişkileri

23. 14 Kasım 2020 Kuruluşunun 15. Yılında Jıneps (Жьынэпс) Gazetesi

24. 21 Kasım 2020 Çerkes Derbisi ve Kabardey Atları

25. 05 Aralık 2020 Tuğba Erdem | “Kuzey Kafkasyalıların Hafıza Mekanları”

26. 19 Aralık 2020 Nalçik’ten canlı yayın konuğumuz genç sanatçımız Kilar Nes-
ren Şırayder

27. 02 Ocak 2021 Dr. Didem Çatalkılıç | Kafkasya’da Rus Yayılmacılığı ve Moz-
dok Hattı

28. 10 Ocak 2021 Girişimciler Anlatıyor | Kaan Gülten ile Dijital Dünyada Girişimcilik

29. 23 Ocak 2021 Dr. Didem Çatalkılıç | Mekanın Hafızalaşması: Uzunyayla 
Örneği

30. 30 Ocak 2021 Diyane Sohbetleri | Erol Gergin | Haçeş Hikayeleri

31. 04 Şubat 2021 Anavatan’dan Konuğumuz Perıt Xase

32. 06 Şubat 2021 Elmas Zeynep Arslan | Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti ve 
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti

33. 13 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | I. Oturum | Mitolojiden 
Günümüze Çerkes Kadını

34. 13 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | II. Oturum : Örgütlenme-
mizde Kadın Katılımı

35. 13 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | El Sanatları Sergisi

36. 14 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | III. Oturum | Toplumsal 
Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk

37. 14 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | IV. Oturum | Kadınlarımı-
zın Siyasete Katılımı

38. 14 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | Çalıştaya Gönderilen Vi-
deo Mesajları
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39. 14 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | Forum

40. 14 Şubat 2021 KAFFEDKadın Katılımı Çalıştayı | KONSER - Şinah’o Betül 
Bilgin

41. 16 Şubat 2021 KAFFED | Mikro Ticaret Eğitimi | Yaman Alpata

42. 17 Şubat 2021 Girişimciler Anlatıyor | Ubeydullah Güngör ile Kurumsaldan  
Girişimciliğe

43. 20 Şubat 2021 21 Şubat Dünya Anadili Günü: Ajiba Faruk Mert, Violetta Per-
shelia-Pha ve Ahoçba İrfan Okuyucu

44. 27 Şubat 2021 Tarih Sohbetleri | 23 Şubat 1944 Çeçen-İnguş Sürgünü

45. 03 Mart 2021 Martin Koçesoko Davasının Ardından

46. 06 Mart 2021 Bir Çerkes Kadınının Portresi: Hayriye Melek Hunç

47. 14 Mart 2021 14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı Günü | Гъэтхэпэм и 14 
Адыгэбзэмрэ     Адыгэ Tхыбзэмрэ и Mахуэ

48. 21 Mar 21 KAFFED Çerkes El Sanatları Çalışma Grubu

49. 01 Nisan 2021 Girişimciler Anlatıyor | Arzu Tekir ile Kariyer Dönüşümü

50. 17 Nisan 2021 Tarih Sohbetleri | Kafkasya Müzik Tarihi

51. 22 Nisan 2021 Girişimciler Anlatıyor | Kerem Deveci | “Yenilenebilir Enerji İle 
İyi Bir Gelecek”

52. 06 Mayıs 2021 Girişimciler Anlatıyor | Kadının Görünmeyen Emeğini Görü-
nür Kılmak | Emre Pınar Kılıç

53. 21 Mayıs 2021 Çerkes Soykırımı ve Sürgününü Anma ve Mevlut Programı - 
Düzce  Adige Xase

54. 21 Mayıs 2021 21 Mayıs Konferansları | Cahit Aslan

55. 22 Mayıs 2021 21 Mayıs Konferansları | Ayşe Hür

56. 23 Mayıs 2021 21 Mayıs Konferansları | Irma Kreiten

57. 23 Mayıs 2021 Meşe Altı Toplantıları | 21 Mayıs ve Geleceğimiz

58. 25 Mayıs 2021 KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu | Mentör Menti 
Programı

59. 30 Ekim 2021 Kuzey Kafkasya’da Silah ve Savaş  | Mahmut Bilge Baştürk 
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2020-2021 KAFFED YouTube Banttan Yayınlarımız

1. 24 Nisan 2020 Adıge Bayrağı Günü - Адыгэ Ныпым И Маф - Адыгэ 
ныпым и махуэ

2. 26 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Hüseyin Tutar - Göz Hastalıkları Uzmanı

3. 26 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Elif Kankoç - Uzman Klinik Psikolog

4. 26 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Özen Atçı - Eczacı

5. 27 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Serhat Süzan - Üroloji Uzmanı

6. 28 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Nebil Tok - Diyetisyen

7. 29 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Süreyya Özel Ervatan - Psikiyatri Uzmanı

8. 30 Nisan 2020 Covid-19 Güncesi: Nimet Akman Altıok - Ergoterapist

9. 01 Mayıs 2020 Covid-19 Güncesi: Jane Özcan - Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Uzmanı

10. 02 Mayıs 2020 Covid-19 Güncesi: Seyfullah Dağıstanlı - Tıp Doktoru ve Far-
makovijilans Derneği Başkanı

11. 03 Mayıs 2020 Covid-19 Güncesi: Dr. Murat Seringeç - Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı

12. 04 Mayıs 2020 Covid-19 Güncesi: Dr. Nuri Beslen - Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı

13. 05 Mayıs 2020 Covid-19 Güncesi: Prof. Dr. Onur Yaprak - Genel Cerrahi - 
Organ Nakli

14. 06 Mayıs 2020 Covid-19 Güncesi: Janberd Dinçer - Diş Hekimi

15. 10 Mayıs 2020 Hajret Kabardeylerin Şarkısı - WERED - 2 Kuşha Doğan -

16. 17 Mayıs 2020 “Karadeniz’in İki Yakasındayız”. Kısa Film. Tanıtım/Teaser.

17. 18 Mayıs 2020 Son Sözü Hep Direnenler Söyler!

18. 19 Mayıs 2020 Çerkeslerin Yas Günü / Адыгэхэм Я Щыгъуэ Махуэ

19. 20 Mayıs 2020 #21dilde#21mayıs#may21in21languages

20. 21 Mayıs 2020 “21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgününün Yansımaları” 
Konulu Öykü Yarışması Sonuçlandı
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21. 21 Mayıs 2020 “HayalimdEkim Kafkasya” ve “21 Mayıs Çerkes Sürgünü” 
Konulu Resim Yarışmaları Sonuçlandı

22. 21 Mayıs 2020 Nart Kurultaylarından sonra yapılmış en etkili toplantı”: Sür-
günün 125. Yılı Kültür Haftası

23. 21 Mayıs 2020 Gençlerimizden 21 Mayıs mesajları

24. 21 Mayıs 2020 Çerkesler Acılarını Paylaşıyor! Адыгэхэм Я Гуауэр 
Здаугуэш! Cırcassıans Share Theır Grıef!

25. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: Sporculardan gelen mesajlar

26. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: Sanatçılardan gelen mesajlar

27. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: Umutsuz bir halk değil, ölümsüz bir halk

28. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: Siyasetçilerden gelen mesajlar

29. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: Belediye Başkanlarından mesajlar

30. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: İsrail, Kanada ve Belçika’dan mesajlar

31. 21 Mayıs 2020 21 Mayıs: Anavatandan Mesajlar

32. 22 Mayıs 2020 21 Mayıs [Maykop]

33. 22 Mayıs 2020 21 Mayıs Mesajları | Kuyoko Asfar

34. 1 Haziran 2020 KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci’nin 21 Mayıs Mesajı

35. 13 Haziran 2020 John Colarusso İle Sohbet (Türkçe  Altyazılı)

36. 16 Haziran 2020 Güney Marmara’da 21 Mayıs Bilincinin Gelişmesi

37. 25 Haziran 2020 Rusya Federasyonu Anayasa Değişikliği Hakkında Açıklama

38. 25 Haziran 2020 As the Circassian organizations in the diaspora, we urge the 
persons and institutions of the peoples 

39. 25 Haziran 2020 Statement on the Amendment of the Constitution of the Rus-
sian Federation (English Subtitles)

40. 22 Temmuz 2020 Kafkasya Koşusu Düzenlendi

41. 23 Temmuz 2020 Abhazya Bayrak Günü Kutlu Olsun

42. 23 Temmuz 2020 Abhazya Bayrak Günü Şiiri
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43. 30 Temmuz 2020 KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci’den Bayram Kutla-
ması

44. 30 Temmuz 2020 Sosyal Medya Hesaplarımız

45. 01 Ağustos 2020 Anavatana Dönüş: Mafehable 1998

46. 07 Ağustos 2020 Martin Koçesoko İçin Adalet İstemeye Devam Ediyoruz

47. 11 Ağustos 2020 Kafkas Dernekleri Federasyonu: Birlikteysek Güçlüyüz! 
Дызэкъуэтмэ  Дылъэщщ!

48. 01 Eylül 2020 ÇERKESLERDEN BİNLERCE KARANFİL İLE PROTESTO

49. 30 Eylül 2020 Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanı 
Vadim Haraziya’nın 30 Eylül Mesajı

50. 30 Eylül 2020 30 Eylül Zafer Bayramı “Ayaayra” Kutlu Olsun!

51. 22 Ekim 2020 24 Ekim Cumartesi KAFFED Canlı Yayın konuğumuz Perit 
Jan Aydemir

52. 29 Ekim 2020 “Diyane” yayında!

53. 01 Kasım 2020 Korona İle Mücadelende Yalnız Değilsin Abhazya’m!..

54. 06 Kasım 2020 Kafkas Dernekleri Federasyonu 2020-2021 Stratejik Planı

55. 22 Kasım 2020 “Abhazya Kahramanı Sultan Sosnaliev” | Luba Sosnaliev | 
Çerkesçe - Türkçe Altyazılı

56. 26 Kasım 2020 5 Ekim Adıgey Cumhuriyeti Kutlamaları ve Çerkes Elsanatla-
rı Sergisi (2018)

57. 28 Kasım 2020 Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)

58. 01 Aralık 2020 NARTLARIN MİRASI İstanbul İKKD sergisi (2019)

59. 31 Aralık 2020 Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

60. 9 Ocak 2021 Tüm Resimlerle Çerkes El Sanatları Sergisi “Geçmişten Gü-
nümüze Nartların Mirası”

61. 12 Şubat 2021 Kadın Katılımı Çalıştayı

62. 12 Şubat 2021 Kayseri Çerkes El Sanatları Sergisi Geçmişten Günümüze 
Nartların Mirası
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63. 15 Şubat 2021 KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı | TRT Avaz’ın Haberi

64. 21 Şubat 2021 21 Şubat Dünya Anadili Günü Mesajları

65. 24 Şubat 2021 KAFFED El Sanatları Grubu | Geçmişten Günümüze Çerkes 
El Sanatları

66. 14 Mart 2021 Çerkesçe (Batı Diyalekti) dersine katılan öğrencilerden teker-
lemeler

67. 14 Mart 2021 14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı Günü mesajları

68. 03 Nisan 2021 14 Mart Çerkes Dili ve Edebiyatı Günü Mesajları

69. 22 Nisan 2021 KAFFED Çerkes El Sanatları Çalışma Grubu | “Geçmişten 
Günümüze Nartların Mirası”

70. 24 Nisan 2021 kaffed.biz is Now Online!

71. 24 Nisan 2021 kafnet.biz Yayında!

72. 25 Nisan 2021 Fahri Huvaj | Çerkes Bayrağının Tarihçesi ve Anlamı

73. 25 Nisan 2021 KAFFED Vaynax Çalışma Grubu | Çeçen Dili Günü Mesajları

74. 26 Nisan 2021 KAFFED Canlı Yayınları 1 Yaşında

75. 27 Nisan 2021 KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu | “Öyle bir mentö-
rüm olsun ki....”

76. 10 Mayıs 2021 Unutma, Anla, Anlat

77. 19 Mayıs 2021 KAFFED 21 Mayıs Konferansları | 21-22 Mayıs 

78. 21 Mayıs 2021 21 Mayıs 1864 | Düzce Adige Xase

79. 21 Mayıs 2021 Karadeniz’in İki Yakasındayız |Kısa Film

80. 21 Mayıs 2021 21 MAYIS KEFKEN - Tanıklarla Kefken’de yapılan anma et-
kinliklerinin dünü, bugünü...

81. 21 Mayıs 2021 21 Mayıs Konferansları | İlber Ortaylı

82. 21 Mayıs 2021 Ерокъуэ бишэр - Адыгэш бэтрэз | Bisher Eroko - Çer-
kes Atı Batraz

83. 22 Mayıs 2021 157. Yılında 21 Mayıs | KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şe-
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kerci’nin Konuşması

84. 21 Mayıs 2021 21 Mayıs 1864

85. 23 Mayıs 2021 Çerkes Sürgün İkonografisi ve Fotoğraf Sergisi | 21-28 Mayıs 
| İstanbul, Taksim Metrosu

86. 04 Ağustos 2021 HATKO Aslan Arı ve Ailesini Anavatana Uğurladık

87. 25 Eylül 2021 KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci’nin XIII. DÇB Kongre-
sinde Yaptığı Konuşma

88. 07 Ekim 2021 KAFFED Gençlik Çalıştayı - Edremit
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KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU (KAFFED)

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KAFFED’e üye dernek gençlerinden oluşacak olan 
‘Federasyon Gençlik Meclisi’nin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, temsilcilerin belirlenmesini, görevlerini, toplantı usul ve 
esaslarını, KAFFED’e üye dernek gençlerinin ortak iletişim, fikir ve eylemler geliştirerek 
demokratik katılımlarını, meclisin faaliyetlerini ve temsilcilerin temsil kabiliyetlerini geliştir-
meye yönelik faaliyetlerini kapsamaktadır.

DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik Kafkas Dernekleri Federasyonu Tüzüğü EK 1. maddesi 
çerçevesinde hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a. KAFFED: Kafkas Dernekleri Federasyonu’nu

b. Üye: KAFFED üyesi dernekleri,

c. Temsilci: KAFFED üyesi derneklerin Gençlik Meclisinde temsil için bildirdiği temsil-
cileri,

d. Kıdemli Üye: Oturumdaki yaşça büyük temsilciyi ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisinin Görevleri, Oluşumu, Organları ve Süresi Gençlik Meclisinin Görevleri

MADDE 5- (1) Gençlik Meclisinin görevleri şunlardır:

a) Diaspora gençlerinin birlikte düşünüp hareket edebilmesi için çalışmalar yapmak

b) KAFFED tüzüğünde belirtilen toplum kimlik bilincini arttırmak, gençlerde Kafkas Halk-
ları siyasi kimliğinin gelişimine katkı sağlamak

c) Federasyon içerisinde etkili gençlik yapılanmasını oluşturulmak,

ç)  Dernek gençlik yapılanmaları arasındaki bilgi paylaşımını arttırmak,

d) KAFFED faaliyetlerini gençlere tanıtmak, KAFFED faaliyetlerine katılımlarını artırmak 
ve KAFFED ile gençler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek,

e) Anavatanla olan ilişkileri güçlendirmek adına KAFFED tarafından yapılan çalışmalara 
katılmak,

f) Diğer diaspora gençleri ile iletişi ve işbirliği geliştirmek,

g) “a, b, c, ç, d, e, f, ” bentlerinde belirtilen hususlarda fikir, proje üretmek ve hayata 
geçirmek.

MECLİSİN OLUŞUMU VE ÜYE SAYISI

MADDE 6- (1) Gençlik Meclisi, kuruluşundan itibaren iki yıl süre ile görev yapar. Görev 
süresinin bitiminde Meclis yenilenir.

(2)  Gençlik Meclisin üye sayısı, KAFFED’e üye dernek sayısı kadardır. Temsilci sayısı 
ise üye sayısının iki katı kadar olacaktır.

(3)  Meclis, KAFFED’e üye derneklere üye olan 18-28 yaş arası gençlerden oluşacaktır.

(4)  KAFFED üyesi derneklerin seçtikleri temsilcilerde % 50 cinsiyet kotası uygulanır.

(5)  Gençlik Meclisi’nin görev süresinin bitimine 2 ay kala KAFFED, temsilci bildirimi ile 
ilgili gerekli duyuruları; basın yayın, resmi internet sitesi ve diğer iletişim araçları ile 
duyurur. Duyuruda, temsilcilik ile ilgili gerekli şartlar ve bildirim tarihi yer alır.

(6)  Temsilcilere üyelikleri yazılı olarak bildirilir.



177

MODERASYON SEÇİMİ

MADDE 7- (1) Gençlik Meclisi her dönemin ilk toplantısında:

a) Toplantıyı yönetmek ve bir moderatör ve iki yazmandan oluşan moderasyon seçimle-
rini yapmak üzere; Mecliste yer alan en kıdemli temsilci geçici moderatörlük görevini 
yapar.

b) Geçici moderatör; yazman olarak iki temsilciyi belirler, Moderatör adaylarının müra-
caatlarını alır ve listelerini temsilcilere duyurur.

c) Geçici moderatör, her moderatör adayına kendisini tanıtmak ve projelerini anlatmak 
üzere tanıtım süresi verir.

ç)  Tanıtım işlemlerinin sonunda moderatör adayları temsilciler tarafından oylanır. En 
çok oyu alan moderatör adayının listesi onaylanmış ve moderatör seçilmiş olur.

d) Geçici moderatör, seçimle ilgili tüm evrakları yeni seçilen moderatöre teslim eder ve 
toplantıyı yönetmek üzere moderatörü kürsüye davet eder.

(2) Moderatörün listesinde; kendisi ve iki yazman olmak üzere toplam 3 kişi bulunur.

(3) Moderatör seçimi kapalı oylama ile yapılır.

(4) İstifa veya herhangi bir nedenden ötürü moderatör veya yazmanlardan birinin meclis 
temsilciliğinden ayrılması halinde; moderasyon tarafından belirlenen bir temsilci Genel 
Kurul’da yapılan oylama ile yeni moderatör ya da yazman olarak seçilir.

MODERATÖR VE YAZMANLARIN GÖREVLERİ

MADDE 8- (1) Moderatör ve yazmanların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Meclisi temsil eder ve meclis adına yürütülecek iş ve işlemleri takip eder,

b) Temsilciler tarafından kurulması talep edilen komisyonların çalışması süresi ve yetki-
lerini Genel Kurulda oylar,

c) KAFFED ile görüşmeler yapar ve yürütülecek çalışmalar için destek ister,

ç)  Komisyon raporlarının vaktinde hazırlanmasını takip eder, mecliste görüşülmesini 
sağlar,

d) Meclis toplantıları ile ilgili gündem maddelerini belirler,
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e) Üyelerin, devam-devamsızlık takip çizelgelerini tutar,

f) KAFFED yönetim kurulu toplantılarına meclisi temsilen moderatör ya da yazman ol-
mak üzere bir temsilci ile katılır,

g) İstifa veya herhangi bir nedenden ötürü boşalan temsilciliklere yeni temsilci seçimini 
sağlar,

(2) Moderatör ve yazmanlar ayda en az bir kez toplanır ve yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi alışverişinde bulunur.

KOMİSYONLAR

MADDE 9- (1) Gençlik meclisi, moderatör ve yazmanların seçimine müteakiben, her iki 
yıllık seçim dönemi için, çalışma alanları ile ilgili komisyonları belirler, bu komisyonlara en 
az üç kişilik temsilci görevlendirmesi yapar.

(2) Komisyonlar, komisyon önerilerinin moderasyona sunulması ve Genel Kurulca oylan-
ması ile kurulur. Kurulması gerekli görüldüğü hallerde her Genel Kurulda yeni komis-
yonlar kurulabilir.

(3) Komisyonlarda görev alan temsilcilerde çeşitli nedenlerle eksilme meydana gelmesi 
halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere temsilcilerin talepleri ve tercihleri göz önüne 
alınarak, moderasyon tarafından yeni temsilci belirlenir.

(4) Moderasyon teklifi ve genel kurulun kabulü ile komisyonlar birleştirilebilir veya birleş-
tirilen komisyonlar ayrılabilir.

(5) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir üyeyi komisyon koordinatörü olarak seçer.

(6) Komisyon toplantılarına komisyon üyelerinin katılması zorunludur. Katılımlar, yokla-
ma çizelgesi uygulaması ile takip edilir. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayanla-
rın komisyon üyelikleri moderasyon kararı ile düşürülür.

(7) Komisyon toplantıları komisyon koordinatörü yönetiminde yapılır. Moderasyon üyele-
ri de gerekli hallerde komisyon toplantılarına iştirak ederler.

(8) Komisyonlar, görevli oldukları alanlar ile ilgili yaptıkları araştırma, geliştirme çalışma-
larını ve aldıkları kararları her toplantıda moderasyona bildirir ve yazılı rapor halin-
de, değerlendirilmek ve Genel Kurula sunulmak üzere her Genel Kurul toplantısında 
moderasyona teslim ederler. Moderasyona ardışık üç toplantıda bildirim yapmayan 
komisyonların görevleri moderasyonun teklifi ile Genel Kurulda oylanarak oy çoklu-
ğuyla sonlandırılır.
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(9) Komisyonların nihai raporları moderasyon tarafından Genel Kurula sunulur. Yapılma-
sı veya uygulanması uygun görülen çalışmalar moderasyon tarafından yazılır ve en 
az iki moderasyon üyesi tarafından imzalanır. Bu kararlar moderasyon üst yazısı ile 
KAFFED Yönetim Kurulu’na öneri mahiyetinde sunulur.

(10) Komisyon üyeleri, ayda en az bir kez toplanır ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilik ve Temsilciliğin Sona Ermesi

Temsilcilik Şartları

MADDE 10- (1) Gençlik Meclisinde yer alan üye temsilcileri, KAFFED’e üye derneklere üye, 
18-28 yaş aralığındaki gençlerden, %50 cinsiyet kotası uygulanarak 2 temsilci olarak seçilir.

(2)  Üyelikleri kabul edilen kişilerden kayıt formunun yanı sıra;

a)  2 adet fotoğraf, istenir.

(3)  Gençlik Meclisi temsilcilerinin iki yıllık meclis görev süresi içerisinde yaş sınırlarını 
doldurmaları görevlerini etkilemez.

TEMSİLCİLİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 11- (1) Gençlik Meclisi temsilciliği, aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Meclis toplantılarına bir üye adına en az bir temsilcinin katılması zorunludur. Katılım-
lar, yoklama çizelgesi uygulaması ile takip edilir. Bir dönemde, mazeretsiz olarak üç 
toplantıya katılmayan üyelerin temsil hakkı sona erer.

b) Yasalara ve KAFFED Tüzüğüne aykırı, meclis üyeliğine yakışmayacak her türlü söz, 
eylem ve davranışta bulunanların üyeliği, en az üç üyenin teklifi ve toplantıya katılan 
üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile düşer.

c) İstifa, ölüm, taşınma vb. nedenlerle ayrılanların temsilciliği kendiliğinden sona erer. 
İstifa halinde, istifa dilekçesinin istifa eden tarafından, taşınma ve ölüm halinde du-
rumu bildiren dilekçenin ilgili kişi ya da durumdan haberdar olan temsilci tarafından 
moderasyona sunulması yeterlidir.

(2) Görev süresi dolan meclisin yenilenmesi halinde mevcut meclis temsilcilerinin görevi 
de sona erer.
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(3) Temsilcisi eksilen/kalmayan üyeler bir sonraki Gençlik Meclisi toplantısına kadar 
temsilcisini/temsilcilerini bildirir. Bildirimde bulunmayan üyelerin temsil hakı sona 
erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı Çağrısı, Yeri ve Karar Alma

Toplantı Çağrısı ve Yönetimi

MADDE 12- (1) Gençlik Meclisinin her döneminin ilk toplantısı KAFFED yönetimi çağrısı 
üzerine yapılır. Toplantı tarihinden en az 15 iş günü önce yapılan bu çağrıda; toplantı yeri, 
zamanı ve gündemi yazılı olarak web sitesi veya diğer iletişim araçları ile üyelere ve halka 
duyurulur.

(2) Dönemin ilk toplantısı, KAFFED Başkanı veya görevlendirilen KAFFED yönetim ku-
rulu üyesi konuk olarak toplantıya katılır ve açılış konuşmasını yapar.

(3) Diğer toplantıların yeri ve zamanı ise her toplantıdan 15 gün önce moderatör tarafın-
dan üyelere duyurulur.

(4)  Gençlik Meclisi, iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı Genel Kurul toplantısı yapar. 
Moderasyon, gerekli gördüğü durumlarda meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yet-
kisine sahiptir.

(5) Olağanüstü toplantı KAFFED Başkanının çağrısı veya üye sayısının yarısının müra-
caatı ile yapılır.

(6) Gençlik Meclisi Toplantıları, KAFFED veya Genel Kurul tarafından belirlenecek yerde 
yapılır. Toplantılar hususunda merkez KAFFED merkezinin bulunduğu yer olup davet 
üzerine Genel Kurul’un onayı ile temsilci gönderen dernekler bünyesinde de yapılabi-
lir.

(7) Gençlik Meclisi KAFFED Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve moderasyonun alacağı ka-
rarla veya Gençlik Meclisi üyelerinin ½’sinin bildirdiği karar doğrultusunda toplantı-
larını internet ortamında gerçekleştirebilir. Bu şekilde yapılacak toplantılar için KAF-
FED, moderasyona gerekli alt yapıyı temin eder.

MECLİSİN TOPLANMASI VE KARAR ALMA

MADDE 13- (1) Gençlik Meclisi, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve katılan üye-
lerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır ve oyların eşit 
çıkması halinde tekrar görüşme yapılır ve ikinci bir oylama yapılır. İkinci oylamada oyların 
eşit çıkması halinde üçüncü ve kapalı bir oylama yapılır bu oylamada moderatörün oyu 
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işaretlenir ve yine eşitlik olması halinde moderatörün oy kullanmış olduğu tarafın kararı 
kabul edilmiş sayılır.

(2) Üyeler her ne kadar mecliste ikişer temsilci ile temsil edilse de oylamada temsilcilerin 
kullandıkları oylar temsil ettikleri üye dernek adına sadece “1” oy sayılır.

(3) Oylama sonucu; ‘Oy Birliği’ veya ‘Oy Çokluğu’ ile ‘Kabul’ veya ‘Ret’ edilmiştir şeklinde 
duyurulur.

(4) Gençlik Meclisi toplantılarını internet ortamında gerçekleştirdiği hâlde internet orta-
mındaki oylama için alt yapıyı KAFFED veya moderasyon hazırlar.

TOPLANTI GÜNDEMİ

MADDE 14- (1) Meclis toplantısının gündemi, toplantı tarihinin ilanından itibaren yedi gün 
içinde moderasyona iletilen ve bir önceki toplantıda belirlenen maddelerden oluşur. Gün-
dem moderasyon tarafından toplantının yedi gün öncesinde ilan edilir.

(2)  Toplantıya katılan temsilcilerin gündeme alınmasını istedikleri öneriler, moderasyon 
tarafından oylamaya sunulur ve kabulü halinde gündeme ilave edilir.

TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETME

MADDE 15- (1) Meclis toplantılarını, moderasyon adına moderatör, moderatör bulunma-
ması halinde ise birinci yazman yönetir.

MECLİSİN HUZURU

MADDE 16- (1) Meclis toplantılarında yapılan konuşmalarda, gündem konusunun dışında 
konuşma yapmak, bir kimsenin kişisel hak ve özgürlüklerine saldırı niteliğinde söz söy-
lemek, hakaret etmek ya da büyük üzüntü yaratacak söz sarf etmek ve meclis düzenini 
bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır.

(2)  Bu şekilde hareket eden temsilciler, moderasyon tarafından ihtar edilir. İki kez ihtar 
alan temsilcinin tutumunda bir değişiklik olmaması halinde temsilci, moderatör tara-
fından meclis salondan çıkartılır.

GENÇLİK MECLİSİNİN KARARLARI

MADDE 17- (1) Gençlik Meclisi, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde sayılan amaçları doğ-
rultusunda çeşitli faaliyet ve etkinliği gerçekleştirmek amacıyla kararlar alır. Alınan bu ka-
rarlar, yazmanlar tarafından yazılır, moderatör ve en az bir yazman tarafından imzalanır. 
Bu kararlar KAFFED Yönetim Kurulu’na tavsiye mahiyetinde sunulur.

(2) Meclis ve temsilciler; KAFFED birimlerinin iş ve işleyişini düzenleyen mevzuatlara 



182

aykırı, KAFFED yönetimini zor durumda bırakacak, toplum aleyhine sonuçlar doğu-
racak kararlar alamaz ve açıklamalarda bulunamaz.

(3) Toplantıda kararlar deklarasyon için oy birliğiyle, diğer kararlar ise oy çokluğuyla alınır.

İZLEYİCİLERİN KATILIMI

MADDE 18- (1) Meclis görüşmeleri izleyicilere ve basına açıktır. Temsilciler dışındaki mi-
safir katılımcılar, kendileri için ayrılmış bölümde görüşmeleri takip edebilirler. Moderasyon 
tarafından uygun görülmesi halinde misafir katılımcılar söz alabilir.

(2)  Moderasyon tarafından gerek görülmesi halinde, basına ve izleyicilere kapalı oturum-
lar da yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son Hükümler

Bütçe

MADDE 19- (1) Gençlik Meclisinin, amacına uygun olarak gerçekleştireceği sosyal, kültü-
rel, sportif vb. faaliyetler için gerekli harcamalar, yapılmasına karar verilen faaliyet adına 
KAFFED tarafından toplanacak bağışlar ile yine KAFFED bütçesinden yapılır.

TUTANAKLAR VE KARARLAR

MADDE 20- (1) Toplantılara ait görüşme tutanakları ve kararlar Moderasyon üyeleri tara-
fından yazılır.

(2) Komisyon raporları ise Komisyon Raportörü tarafından yazılır.

GENÇLİK MECLİSİNİN FESHİ

MADDE 21- (1) Gençlik Meclisinin, amacına yönelik faaliyetlerde bulunamayacağı tespit 
olunduğu takdirde, moderasyondan bir temsilcinin teklifi ile Genel Kurula katılan üyelerin 
3/5’inin kabulü ile faaliyetleri sona erdirilir.

(2)  Gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmak üzere KAFFED Başkanının teklifi, Başkanlar 
Kurlu oluru ve KAFFED Yönetim Kurulu kararı ile bu Yönetmeliğin yürürlükten kaldı-
rılması halinde Gençlik Meclisi kendiliğinden fesih olur.

DENETİM

MADDE 22 – (1) Meclis çalışmaları ve yürütülen faaliyetler yılda en az bir defa KAFFED‘in 
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görevlendirdiği KAFFED Yönetim Kurulu üyesi tarafından denetlenir.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 23- (1) Moderasyon, aşağıda belirtilen defter, dosya ve belgelerin tutulması, mu-
hafazası ve düzenlenmesinden sorumludur.

a) Temsilci Kayıt Defteri,

b) Moderasyon Karar Defteri,

c) Genel Kurul Tutanak Defteri, 

ç)  Demirbaş 

Eşya Kayıt Defteri,

(2) Temsilci kayıt defterlerinde; temsilcilerin adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, fotoğrafı, 
iletişim bilgileri, temsilci kayıt tarihi ile numarası ve imzası yer alır.

(3) Tutulan defter, dosya ve diğer gerekli belgeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönet-
melikte öngörülen süreler kadar muhafaza edilir.

DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ

MADDE 24 – (1) Meclisin yürüttüğü projelerde KAFFED aracılığıyla ulusal, uluslararası, 
resmi, özel tüm kurum ve kuruluşlar, diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılabilir, 
katkıları istenebilir.

YAZIŞMALAR

MADDE 25– (1) Gençlik Meclisi Moderasyon yazışmalarını, KAFFED ilgili birimi aracılığı 
ile yürütür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, KAFFED Yönetim Kurulu kabul kararı tarihinde 
yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KAFFED yönetimi yürütür.



184

KADIN KATILIMI ÇALIŞTAYI RAPORU

Kadınlarımızın toplumsal ve kurumsal çalışmalarımıza aktif katılımı ve özellikle de karar 
mekanizmalarında güçlü temsili ile ilgili tartışmalar ve talepler uzun yıllardır toplumumu-
zun, derneklerimizin ve Federasyonumuzun gündeminde yer bulmaktadır. Bu doğrultuda 
önceki dönemlerde de birtakım çalışmalar yapılmıştır. Federasyonumuz tarafından 2011 
yılında bir Kadın Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ise Adana Çerkes Kültür Der-
neğimiz “Sosyal, Ekonomik ve Politik Yaşamda Çerkes Kadınları Çalıştayı” düzenlemiş, 
Çalıştay sonuçlarını bir ortak toplantı ile Federasyonumuz ile paylaşmıştır.

2017 yılında KAFFED Genel Kurulu, Federasyon tüzüğünde değişikliğe giderek üçte bir 
cinsiyet kotası hükmünü koymuştur.  7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul’da ilk kadın Genel Başkan olarak Yıldız Şekerci seçilmiştir.

Bu dönem ilkini bileşenlerimizin temsilcilerinin de katkıları ile hazırlayarak yayınladığımız 
Stratejik Planımızda kurumsal vizyonlarımız arasında “kadınların karar alma süreçlerine 
aktif katılımının artırılması” da yer almaktadır. Plan hazırlık sürecinde yapılan analizlerde 
katılımcılar “anaerkil toplum yapımıza rağmen kadınlarımızın geride kalmasını” zayıf yan-
larımız arasında zikrederken “kadınlarımızın örgütlerimizde öne çıkmaya başlamasını” da 
güçlü yanlarımız arasında belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri ve talepleri doğrultusun-
da “Kadın katılımının artırılması” bir stratejik hedef olarak plana dahil edilmiştir. 

Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketlerinde kadınlarımızın daha fazla yer al-
maları da Stratejik Planımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Yine Stratejik Planımızın 
“Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, yerel yönetimler ve diğer 
siyasi mekanizmalarda adil temsili için çalışılması” hedefinin önemli bir bileşeni, siyasete 
kadınlarımızın kimliğimizi temsilen sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmak üzere ka-
tılımlarının artırılmasıdır.

Stratejik Plan çerçevesinde Federasyonumuz, Kadın Katılımı Komisyonumuzun koordi-
nesinde toplumsal ve kurumsal çalışmalarımızda kadın katılımının artırılması hedefi doğ-
rultusunda bir kadın katılımı çalıştayı yapmayı genel kuruldan kısa süre sonra gündemi-
ne almıştır. Yüz yüze ve geniş bir katılımla bir otelde konaklamalı olarak 2 gün sürecek 
şekilde planlanan ve konaklama ile ilgili ayarlamaları da son aşamaya gelen çalıştay, 
pandemi önlemlerinin yürürlüğe girmesi ile ertelenmiştir. Pandemi şartlarında beklenen 
iyileşmenin gerçekleşmemesi ve çalıştayı ilk plana uygun şekilde yüz yüze yapmanın kısa 
vadede mümkün olmadığının ortaya çıkması sonucu, Kadın Katılımı Komisyonu’nun da 
önerisi doğrultusunda söz konusu çalıştayın 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi (on-
line) ortamda yapılması kararlaştırılmıştır. Çalıştay oturumları Federasyonumuzun sosyal 
medya hesaplarından ve YouTube Kanalından canlı olarak yayınlanmış ve yoğun bir ilgi 
ile takip edilmiştir. Oturumların kayıtları Federasyonumuzun YouTube kanalından halen 
izlenebilmektedir.
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ÇALIŞTAY OTURUMLARI

Kadın Katılımı Komisyonu üyesi Oya Hansu Çolak açılış konuşmasında; kadınların top-
lumsal kimlik ve statü arayışının günümüzde de sürdüğünü; Çalıştay içeriğinin geleceğe 
umutla bakmamızı sağlayan birçok unsuru kapsadığını belirterek Xabze mesajını taşıyan 
kadının barışın simgesi olduğunu vurguladı.

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Stratejik 
Plan çalışmasında kadın katılımının güçlendirilmesinin toplumun genel bir talebi olarak 
ortaya çıktığını hatırlatarak; bu talepler sonucu “kadınların karar alma süreçlerine aktif 
katılımının artırılmasının” kurumsal bir vizyona dönüştüğünü belirtti.

Yıldız Şekerci, kadın katılımının artırılmasının sadece kendi derneklerimiz ve Federas-
yonumuz ile sınırlı olarak ele alınmaması gerektiğini, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte 
kadın hareketlerinde, sanat, spor, ticaret, siyaset gibi hayatın her alanında kadınlarımızın 
daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

Şekerci; “Federasyonumuzun toplumumuzda ve kurumlarımızda hak savunuculuğu an-
layışının gelişmesine yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmaları bulunmaktadır. 
Bu çerçevede kadın haklarına ve kadın katılımına da özel bir önem vermekteyiz. Hala ya-
pılması gereken birçok çalışmanın olduğunun da bilincindeyiz. Bu alanda çalışan sivil top-
lum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

2017 yılında KAFFED Genel Kurulunun, Federasyon tüzüğünde değişikliğe giderek üçte 
bir cinsiyet kotası hükmü koyduğunu hatırlatan Şekerci, ancak kurumların üye ve delege 
listelerinde kadın oranının artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Şekerci; “Tüm alanlarda olduğu gibi kadın katılımı konusunda da, kimliğimizin temel di-
rekleri arasında yer alan Xabzemize uygun şekilde karşılıklı saygı ve düzgün bir üslup ile 
konuyu ele alıp sorunları analiz ederek akılcı ve toplum yararına çözümler geliştirmeye 
çalışacağız. Toplumsal yaşamımızın anayasası olan Xabzemizin kadın katılımına ilişkin 
geliştirilmesi gereken yönleri varsa, tıpkı anayasaların nasıl değiştirileceğinin yolunun yine 
anayasalarda belirtildiği gibi, bu hususların da Xabze çerçevesinde ele alınması gerek-
mektedir. Başta genç kızlarımız olmak üzere kadını-erkeği ile tüm toplumumuzun çalış-
taydan güçlenerek ve fikren zenginleşerek çıkmasını diliyorum. Kadınlarımız, bir ayakları 
kendi derneklerimizde bir ayakları ise hayatın her alanında, toplumumuza ve dünyamıza 
katkı vermeye devam edeceklerdir. Dil, kültür, kimlik, yaşam, barış ve huzur kadın katılımı 
olmaksızın tam anlamıyla ne korunabilir ne de geliştirilebilir. Genç kızlarımıza ve kadın-
larımıza da bir çağrıda bulunuyorum: hem derneklerimizde hem de hayatın her alanında 
daha aktif olun” çağrısıyla konuşmasını tamamladı.

Beş oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın birinci gününde KAFFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Oya Hansu Çolak moderatörlüğündeki ilk oturumda “Mitolojide Çerkes Kadını” 
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konulu sunumu Nart Destanlarının çevirisini yaparak Türkçe’ye kazandıran Emel Bezek, 
“Tarihten Günümüze Anavatanımızda Kadının Toplumsal Rolü” konulu sunumu Adıgey 
Üniversitesi Adıge Dili ve Edebiyatı Bölümü hocalarından Doç. Unarokova Mira, “Diaspo-
rada Çerkes Kadını ve Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” konulu sunumu ise akademis-
yen Zeynep Elmas Aslan yaptı.

Çalıştayın, öğleden sonra hukukçu ve insan hakları savunucusu Ömer Atalar modera-
törlüğünde gerçekleştirilen “Örgütlenmemizde Kadın Katılımı” başlıklı ikinci oturumuna 
2011 yılında 29 kadın katılımcı ile yapılan ilk KAFFED Kadın Çalıştayı’nın organizatörle-
rinden Handan Demiröz’ün konuşması ile başlandı. Adana Çerkes Kültür Derneği Baş-
kanı iken 2017 yılında gerçekleştirdikleri “Sosyal, Ekonomik ve Politik Yaşamda Çerkes 
Kadınları Çalıştayı”na ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini Aysel Ateş aktardı. Daha sonra 
Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, Samsun Çerkes Derneği Baş-
kanı Rahşan Erdoğan Yılmaz ve Bursa Kafkas Kültür derneği Eski Başkanı ve KAFFED 
Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Çelik tecrübelerini paylaştı. Kadınların haklarını aramaları ve 
talepkâr olmaları gerektiği vurgulandı. Oturumun Forum bölümüne ise sivil toplum kuru-
luşlarımızda yöneticilik tecrübesine sahip kadınlar, kadın kimlikleri ile karşılaştıkları olumlu 
ve olumsuz tecrübelerinin yanı sıra kadın katılımının artırılmasına ilişkin görüş ve önerile-
rini paylaştılar. Bu oturumda 5 panelistin yanı sıra Federasyonumuzun ve Derneklerimizin 
kadın yöneticileri ile Derneklerimizde önceki dönemlerde Başkanlık görevini yerine getir-
miş kadınlarımızdan toplam 54 katılımcı yer aldı.

İlk günkü programın sonunda Ankara, İstanbul ve Kayseri Derneklerimizin KAFFED or-
ganizasyonu ile gerçekleştirdikleri “Nartların Mirası El Sanatları Sergisi” çevrimiçi ya-
yınlandı.

Çalıştayın ikinci gününde ilk oturum “Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk” başlığı 
ile yapıldı. Prof. Dr. Sevda Alankuş’un kolaylaştırıcı olarak bulunduğu oturumda Prof. Dr. 
Sima Nart, Dr. Jade Cemre Erciyes ve Av. Ferit Atalay çalışmalarını paylaştı, görüşlerini 
ifade ederek, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Katılımcılar programda anavatanda ve 
Türkiye’de kadın gerçeğine dair verileri paylaştılar. Kadın meselesini toplumsal cinsiyet ve 
eşitlik kavramı bağlamında tartıştılar. Kadına yönelik şiddeti önlemede İstanbul Sözleşme-
si konusunu ve hukuken yapılabilecekleri aktardılar.

Çalıştayın dördüncü oturumda ise konu “Kadınlarımızın Siyasete Katılımı” oldu. Av. Ne-
jan Nart Ünver’in kolaylaştırıcı olarak bulunduğu oturumda kadınların karar mekanizmala-
rına ve özellikle siyasal mekanizmalara katılımı ele alındı. Bu alanda Türkiye’nin en saygın 
sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) 
Başkanı Nuray Karaoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Kay-
seri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ile yerel yönetimlerde kimliğimizi başarı ile taşıyan KAF-
FED Yönetim Kurulu üyesi Sevinç Baykan Özden tecrübe, görüş ve önerilerini paylaşarak 
izleyicilerden gelen soruları yanıtladılar.  
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Çalıştay’da Ürdün, Amerika, Almanya, İsrail’in yanında anavatandan katılımcıların gön-
derdikleri 9 video mesaj yayınlandı.

Çalıştayın son oturumu geniş katılımlı bir forum şeklinde gerçekleştirildi. KAFFED Yö-
netim Kurulu Üyesi Filiz Çelik’in kolaylaştırıcı olarak görev aldığı forumda Çerkes kimliği 
ile toplumsal yaşamın farklı alanlarında başarılı olan kadınlar söz aldı. Kadın kimliği ile 
kariyerlerinde karşılaştıkları sorunlar ve engeller ile ilgili tecrübelerinin yanı sıra kadın-
ların farklı alanlarda nasıl başarılı olabileceklerine ilişkin görüş ve önerilerini izleyicilerle 
paylaştılar. Forumun başlangıcında Suzan Arı, bir video mesaj ile izleyicilere seslendi. 
Daha sonra örgütlerdeki çalışmaları ile öne çıkan kadınlardan Çerkes Kadınları Teavün 
Cemiyeti Derneği Başkanı Prof. Dr. Günsel Avcı, Afitap Altan ve 25 kadın görüşlerini dile 
getirme fırsatı buldu.  Bu bölüme 38 kadın davet edilmişti ancak bazı teknik sorunlar ne-
deniyle tüm davetliler katılamadı.   

Çalıştayın kapanış konuşmasını KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Katılımı Komis-
yonu Koordinatörü Sevinç Baykan Özden yaptı. Sevinç Baykan Özden, iki gün boyunca 
Çalıştayı takip eden izleyicilere, görüş ve önerileri ile katkı veren tüm katılımcılara teşek-
kür etti.

Kadın katılımının bir lütuf değil hak olduğunu vurgulayan Sevinç Baykan Özden, “Kür-
sülerden salonlarımıza her bakışımızda kadın katılımının daha da arttığını göreceğimiz; 
salonlarımızın kürsülerinde ise daha çok kadınımızı görebileceğimiz; bunun bir lütuf değil 
hak olduğuna, olması gerekenin bu olduğuna ilişkin toplumsal mutabakatımızın genişle-
yeceği bir geleceğe doğru daha önce atılan adımlara güçlü adımlar eklemiş olduk bu hafta 
sonunda” dedi.

İki günlük çevrimiçi Kadın Katılımı Çalıştayı Şinah’o Betül Bilgin’in kendi ezgilerimizden 
oluşan çevrimiçi konseri ile sona erdi.

ÇALIŞTAYDA ORTAYA KONULAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERDEN ÖNE ÇIKANLAR:

Alanlarında çalışmaları ile öne çıkan akademisyen, yönetici, aktivist, sporcu, sanatçı, ede-
biyatçı yaklaşık 100 katılımcının yanı sıra programı çevrimiçi olarak takip eden izleyicilerin 
görüş ve önerileri hem kurumsal hem de toplumsal çalışmalarımıza ışık tutacak nitelikte-
dir. Her biri ayrı ayrı çok değerli olan bu görüş ve önerilerin tamamına burada maalesef yer 
verilememektedir. Burada Kadın Katılımı ana başlığı çerçevesinde öne çıkan bazı görüş 
ve öneriler belirtilecektir. Katılımcıların değerli görüşlerinin tamamı için Program kayıtlarını 
Federasyonumuzun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz.

Birinci Oturum        : Mitolojiden Günümüze Çerkes Kadını

Çalıştayın KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Oya Hansu Çolak moderatörlüğündeki ilk oturu-
munun ilk konuşmacısı Emel BEZEK sunumunda özetle aşağıdaki hususlara yer vermiştir:



188

Nart Kadınları ve Tanrıçalar:  

Çerkeslerin, yaşadıkları savaşlar ve zorluklar sonucunda bazı kayıplara uğramış olsa da 
halen paha biçilemez değerde, bin yılların ötesinden getirdiği en önemli kültürel değeri 
Nart Mitolojisidir. Nart Mitolojisinde anaerkil ve ataerkil dönemin etkileri görülür. Kadınlar, 
anaerkil dönemde güç ve iktidar sahibi olarak, belli bir eşi olmadan, saygı görerek, gön-
lünce ve özgürce yaşarlar. Nart kadınları; dünyanın en güzel kadını, daha güzeli dünyaya 
gelmemiş olan, güzeller güzeli diye tarif edilirler. Ataerkil döneme geçişle birlikte kadın 
kahramanlar güçlerini kaybederler, cadılıkla ve büyücülükle suçlananlar olur. Her şeye 
rağmen bilge kadınların, savaşçı kadınların, özel yetenekleri olan kadınların öyküleri ve 
isimleri bugüne kadar gelmiştir. 

Nartların Anne Meclisi: 

Anne Meclisine yaşlı ve akıllı kadınlar katılırdı. Kendi yaşamlarında gördüklerini, duyduk-
larını ve deneyimlerini anlatırlardı. Çocuklarının nasıl bir yaşamları olması gerektiği konu-
şulurdu. 

Bilge Kadınlar: 

Vuserej: 

Bilge bir kadın ve kahindir. Tarım ve bereket tanrısı Thağelec’ın, evcil hayvanların tanrısı 
Amış’ın ve falcı Mamış’ın annesidir. (Vuserej: aynı zamanda bilge ve danışılan kişi anla-
mına gelir. 

Setenay Guaşe: 

Nart mitolojisinin en önemli karakterlerinden biri, bilgeliğin ve güzelliğin sembolü Sete-
nay Guaşe’yi Çerkes Mitoloji Ansiklopedisi şöyle anlatır: “Sahip olduğu kudret ve yerine 
getirdiği işlevleriyle mitolojinin ve destanların temelini oluşturduğu söylenebilir. Setenay 
Guaşe’nın kendisine adanmış destan çevirimleri fazla olmasa da onun adının geçmedi-
ği, zekasından bahsedilmeyen fazla hikaye yoktur.  Nartlar Setenay’a şu şekillerde hitap 
ederler: “annemiz, hanımımız, hanımların hanımı, tüm hanımların en değerlisi, güneşimiz, 
gündüz güneşimiz, akşam ayımız, hanımların en temizi, geleneklerimizi güzelleştiren…” 
Setenay Guaşe aynı zamanda dünya kültürü için değerli bir karakterdir. Setenay Guaşe 
anaerkil toplumsal yaşamın özelliklerini üzerinde taşıyan bir karakterdir. Bunu hem Sete-
nay’ın hem Nartların toplumsal yaşamı içindeki yerinden, hem de kendi ailesinin yapısın-
dan anlamak mümkündür. Nartların toplumsal yaşamında Setenay Guaşe’nın sözünün 
olmadığı bir karar görmek mümkün değildir. Tarımda, avcılıkta, seferlerde, düşmana karşı 
koyarken, çocuk yetiştirmede hep Setenay’ın katkıları vardır. 
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Savaşçı Kadınlar:

Dexenağu: 

Birçok derenin, birçok ormanın, birçok dağın arkasında yüksek bir tepede yaşar. Doğaya 
hükmeden Dexenağu yeteneklerinden faydalanıp zengin olmak isteyenleri kılıcı ve kalka-
nı ile karşılayıp öldürür.  

Nart Saneguaşe: 

Kadınların süslenip oturmadığı, atlarını eyerleyip, parlayan mızrakları ve kamaları ile er-
keklerle beraber gelen düşmanı karşıladıkları zamanda yaşadı.  Şifalı NARTSANE suyu 
olarak yeryüzüne çıktı. O günden bu yana Nartsane şifalı suyu kırık kalpleri iyileştiriyor, 
güç verip ömrü uzatıyor.  

Siyah Saçlı Güzel: 

Siyah Saçlı Güzel’in yüzü dünyayı aydınlatır. Saçlarını önüne dökünce dünya zifiri karan-
lık olur. Şevay ile uzun süre at koşturup avlanmış, beraber yiğitlikler yapmıştır. 

Özel Yeteneği ve Özelliği Olan Nart Kadınları:

Nart Adıyıf  

Pako

Akuanda

Nart Bırımbıhu 

Nart Yafemıde 

Nart Laşin

Kötü Özellik Atfedilen Kadınlar:

Vudı: 

Cadı. Mitolojide, destanlarda, masallarda bahsedilen kötücül, yaşlı bir kadındır. Cadılar-
dan iyi karakterler olarak da bahsedilir. Yeni gelin ve yeni doğan bebeklere zarar verdiğine 
inanılır. Sonradan kötü karakter olarak bahsedilmesinin nedeni, Çerkesler arasında Hris-
tiyanlık ve Müslümanlığın yayılması sonucu dini etkilerle kötücül karaktere dönüşmüş ol-
ması düşünülebilir. Cadılar senede bir kere Şapsığ bölgesinde Sobay Uaşha’da/Dağında 
(Batı Çerkesya’da Vubın nehrinin doğduğu dağ) toplanır, o yıl hava durumu nasıl olacak, 
hangi meyveler yetişecek, hangi üzücü ve sevindirici olaylar olacak diye planlar yaparlar. 
Sabah olunca cadılar ellerinde çuvallarla dağılırlar. Birinin elinde iyiliklerin olduğu çuval, 
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birinin elinde kötülüklerin çuvalı, üçüncüsünün de elinde hastalıklar olur. Vudı günümüzde 
akıllı, çok bilen anlamında da kullanılır. 

Almastı: 

“Çerkes mitolojisinde, destanlarında ve masallarında Almastı’ya rastlanmaz. Çerkes mi-
tolojisinin temel sisteminde bu karaktere rastlamak mümkün değildir ve ancak ‘alt mito-
loji’ olarak adlandırılan yaratık hikayelerinde, kimi zaman atasözlerinde rastlanır. Diğer 
bir ifadeyle, Almastı, Çerkeslerin hem yaşantılarına hem söylencelerine sonradan dahil 
olmuştur. Tüm Müslüman Kafkas halklarında Almastı inancının olması, bu din ile birlikte 
Çerkeslere geldiği düşüncesine yol açmaktadır.” Çerkes Mitoloji Ansiklopedisi     

Halkın yaşamı içinde ilerleyerek, görerek ve tanıklık ederek, farklı dönemlerden etkilenip, 
dönemin etkilerini katarak Çerkes Nart Mitolojisi bugüne kadar gelmiştir. Biz de Nart Mito-
lojimizin öykülerini ve şarkılarını öğrenirsek, çocuklarımıza Nart kahramanlarının isimlerini 
verip Nart öykülerini anlatırsak, Nart öykülerini yabancı dillere çevirirsek, sinema ve tiyatro 
dünyasında yer alan Çerkes sanatçılar eserlerinde Nart kahramanlarına ve öykülerine yer 
verirse…gibi gibi.  Gelecek yüzyıllarda da öykülerimiz anlatılır, şarkılarımız söylenir. 

Günümüzde Çerkes kadını için, var olan durumun çok ötesinde dillendirilen önemli ve 
değerli olduğu söylemi, bin yıllar ötesinden gelen bu kültürel kod nedeniyle olmalıdır. 

Adıgey Devlet Üniversitesi Adıge Dili ve Kültürü Fakültesinden Doç. Dr. Mira Unarokova 
ise tüm ülkelerini ve halklarını yücelten unsurun kadının sosyal yaşamdaki yeri olduğunu 
belirtti. Tarihte birçok toplumda olduğu gibi Çerkeslerde de feodal düzenin hâkim olduğu 
dönemler olmuştur. Bu dönemlerde genç kızların ve kadınların konumları farklılık göster-
mektedir. 

Çerkes kültürünü diğerlerinden ayıran önemli farklardan birisi kızların kendi misafirlerini 
ağırladıkları kız misafir evlerinin/odalarının olmasıdır. Kızların bu odalarının kapısı dışa-
rıya açılırdı; yani kendi misafirlerini kabul edebilirdi. Bu da genç kızlara yaşamlarında ve 
kişisel gelişimlerinde büyük olanaklar sağlıyordu. Misafir olarak gelen erkekler içinde yer 
aldıkları toplumsal sorunları ve konuları orada kızlarla da konuşurlardı. Kızlar hem top-
lumsal sorunları öğrenirler hem de bu konularda kendi fikirlerini de dile getirme imkanına 
sahip olurlardı.

Genç kızlar başka köylerdeki akrabalarını ziyaret ederlerdi. Bu misafir kızların yanlarına 
da gittikleri yerdeki erkek ve kızlar ziyaretlerine gelirlerdi. Bu ziyaretlerde de farklı bölgele-
rin sorunlarını ve gündemlerini öğrenirlerdi.

Genç kızlara evlenene kadar ağır işler yaptırılmazdı. Birçok kişi ile tanışma fırsatı olduğu 
için de evlilik konusunda kendi kararını verebiliyordu. 
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Çalıştayın ilk oturumunun diğer konuşmacısı Çerkes İttihat Teavün Cemiyeti ve Çerkes 
Kadınları Teavün Cemiyeti üzerine yüksek lisans tezi bulunan Elmas Zeynep Arslan oldu. 
1908 yılında donemin önce gelen Çerkes asker, bürokrat ve entelektüelleri tarafından 
kurulan Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti, «Geçmişi Bir, Geleceği Ortak Bir Çerkes Mil-
leti» yaratmak ideali ile basta Çerkes Köleliğinin yasaklanması, Çerkes alfabe ve anadilin 
yaygınlaşması için çalışmalar yaptı. 

Hem Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti ve yayın organı olan Ğuaze’de hem de 1919 
yılında kurulan Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti ve yayın organı olan Diyane’de aktif 
rol olan, Osmanlı’nın ilk Çerkes kadın yazarlarından biri olan Hayriye Melek Hunc Hanım 
özellikle öne çıkmaktadır. 

Hayriye Melek Hunc, birden fazla yabancı dile hâkim, dönemin en iyi okullarında okumuş, 
cemiyetin misyonuna sıkı sıkıya bağlı, 1910 gibi oldukça erken bir dönemden itibaren ya-
zılı basında aktif rol alan, entelektüel olarak oldukça donanımlı, Çerkes örf ve adetlerine 
bağlı olmasının yanı sıra cinsiyetten bağımsız eğitimin önemini her fırsatta vurgulayan 
“geleneksel olduğu kadar modern”, “modern olduğu kadar geleneksel” bir insandır.  

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti tarafından kurulan Çerkes Numune Mektebi (Çerkes 
Örnek Okulu) ilkokul ve ortaokul dengidir. Bu okulun en önemli özelliklerinden biri, Os-
manlı İmparatorluğu’nda “ilk” defa Müslüman bir tebaaya ait bir okulda kız ve erkek öğ-
rencilerin bir çatı altında birlikte ders görmesidir. Ayrıca 4-6 yaş öğrencileri için bir ana 
sınıfı da bulunmaktadır. Ayrıca okulda ilk defa Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan bir 
Müslüman tebaanın okulunda Latin harfleri ile eğitim verilmiştir. Çoğunluğu Latin harfle-
rinden oluşmuş yeni bir alfabeyi kullanan Çerkes Numune Okulu yönetimi, adına yakışır 
bir hamle daha gerçekleştirerek, dersleri Çerkesce olarak düzenlemiştir. 1908-1923 yılları 
arasını Çerkes Rönesansı olarak nitelendirebiliriz. 1923 sonrası cemiyetlerin ve okulun 
kapanması ile hem Çerkes örgütlenmelerinin hem de Hayriye Melek’in “suskunluk” döne-
minin başlamıştır.

1923 sonrası bu suskunluk döneminde Çerkes kadınları, daha çok ev içinde olmalarına, 
Çerkes erkeklerine göre toplumsal hayatta görece daha az görünür olmalarına karşın Çer-
kes kültürünün devamını sağlama sorumluluğunu büyük ölçüde üstlenmiştir. 1950 sonrası 
Çerkes derneklerinin tekrar kurulmasına kadar geçen sürede Çerkes Kadınları, Çerkes 
kültürüne dair bildikleri her şeyi tabir-i caizse “demir lady” gibi sessiz, derinden ve güçlü 
bir şekilde gelecek kuşaklara taşımış ve büyük bir sorumluluğun tek başlarına üstesinden 
gelmişlerdir. Bugün Çerkes diline, geleneğine, müziğine, folkloruna, yemeğine… dair ne 
biliyorsak büyük ölçüde “O” Çerkes Kadınına borçluyuz.
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İkinci Oturum      : Örgütlenmemizde Kadın Katılımı

KAFFED Genel Koordinatörü ve insan hakları savunucusu Ömer Atalar’ın moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen oturumda, federasyonumuzda ve üye derneklerimizde yönetici 
olarak sorumluluk üstlenen 5 panelist ve 54 forum konuşmacısı yer almıştır. Süre kısıtı 
nedeni ile konuşmacılar en önemli konulara başlıklar halinde değinmişlerdir. Bu başlıkla-
rın öne çıkanları şu şekildedir:

KAFFED eski Yönetim Kurulu Üyesi Handan Demiröz:          

• Toplumumuzda akraba evliliği, çocuk yaşta evlilik, kız çocuk-erkek çocuk ayrımı, 
kızların okutulmaması, kaç göç yok; kadınların sosyal statüsü ve hakları anlamında 
birlikte yaşadığımız toplumlara kıyasla birçok alanda daha iyi durumdayız.

• Çerkescede kadınları aşağılayan deyimler ve atasözleri yok.

• Kadına yönelik şiddet istisnai bir durumdur, yaygın değildir. Kadına yönelik şiddet 
uygulayanlar yadırganır ve dışlanır.

• Mirastan kadına pay verilmemesi yanlış bir uygulama.

• Kölelik ve soyluluk ayrımlarını artık tamamen geride bırakmamız gerekmektedir.

• Bazı dini anlayışlarda çok eşliliğe izin verilmesi, kadına yönelik şiddete kapı aralan-
ması, kaç-göçün desteklenmesi bizim geleneğimizle çelişmektedir.

• Xabzemizi çağdaş hukuk ile karşılaştırıp güncellenmesi gereken noktaları güncelle-
meliyiz. Körü körüne bir Xabze güzellemesi doğru değil.

• 2011 yılında düzenlenen KAFFED Kadın Çalıştayı her bölgeden 29 temsilcinin katılı-
mı ile yapıldı. Çalıştayın sonucunda ortaya konulan taleplerle ilgili somut tek ilerleme 
KAFFED tüzüğüne cinsiyet kotasının konulmasıdır. Sorunlarımız devam ediyor. 

• Yaşadığımız ülkede ve dünyada sürdürülen mücadeleleri takip etmeli ve anlamalıyız. 
Diğer yandan Çerkes toplumuna özgü farklılıkların neler olduğunu da göz önünde 
bulundurmalıyız.

• Kadınlar ev içinde ideal eş ve anne rolünün ötesinde iyi bir eğitim, ekonomik özgür-
lük, eşit işe eşit ücret, siyaset başta olmak üzere tüm karar mekanizmalarında ve 
sosyal hayatta etkin olmak istiyorlar

• Değerlendirmelerimizde nüfusumuzun çoğunluğunun artık kentte olduğunu ve bun-
dan dolayı ortak yaşam ve hukuk kurallarının Xabze kurallarının önüne geçtiğini göz 
önüne almamız lazım.
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Adana Çerkes Kültür Derneği eski Başkanı Aysel Ateş:

• Adana Derneği 54 yıllık bir dernektir. Yıllarca yönetim kurullarına tek kadın yazıldı; o 
da biraz göstermelik olarak. 2005 yılında ilk kez yönetim kuruluna 2 kadın girdi. Ku-
ruluştan beri iş yükünü büyük ölçüde kadınlar çektiği halde karar mekanizmalarında 
etkin olamadılar. 2013 yılında asıl listesinin tamamı kadın olan bir yönetim kurulu 
listesi ile genel kurula gidildi; erkekler yedekte idi ama Federasyonumuzda ve diğer 
birçok kurumumuzda olduğu gibi asıl-yedek ayrımı olmaksızın birlikte çalışılacak-
tı. Öncesinde görüşülen büyüklerin ilk tepkileri çok olumlu olmasına rağmen genel 
kurulda ikinci bir liste çıkartıldı. “Kadınların düğünlerde cenazelerde derneği temsil 
edemeyeceği, paralarının olmadığı, kamu kurumları nezdinde temsilde yetersiz ka-
lacakları” öne sürüldü. Genel kurulda iki liste eşit oy aldı, kadınların ağırlıklı olduğu 
liste çekildi. 2015 yılında asil yedek toplam 14 üyenin 9 unun kadın olduğu bir liste 
yönetime geldi. 4 Mart 2015 tarihinde Akdeniz bölge dernekleri ve Çorum Kafkas Kül-
tür Derneği’nden katılımcılarla bir kadın çalıştayı gerçekleştirildi. Sosyal ve kültürel 
yaşamda, ekonomik yaşamda, siyasal yaşamda ve karar mekanizmalarında Çerkes 
kadını başlıklarını tartışıldı. 

• Yeterli eğitimi ve donanımı edinmemiş olan kadınlar kent ortamında zorlanıyor.

• Kadın katılımı eğitimleri erkeklere de verilmelidir.

• Dernek yönetimlerinde erkeklerin hata yapma lüksü var ama kadınların yok. 

• Dernek yönetimi için iyi eğitimli olmak gibi şartlar kadın için aranırken erkekler için bu 
şartların sağlanmayışı çok sorun olmuyor.

• 50 yıl sonra ilk kadın başkanı 2017 yılında seçildi.

• Erkek başkan seçilmesi nasıl doğal ise kadın başkan da seçildiği zaman doğal ol-
malı; bırakalım kadınlar da aynı yolu yürüsün aynı hataları yapsın. Eleştirmek yerine 
destek olunsun

• KAFFED genel kurullarında ve istişare toplantılarında lütfen kürsüye çıkıp salona bir 
bakın; ilk 6 sırada kadın yok. Arka sıralarda da az sayıda kadın var. 

• Kadını derneklere dahil ederseniz bütün aileyi kazanırsınız.

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı ve KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin 
Alpan:

• Örgütlenmede toplumsal altyapımız yeterli, zira yazılı olmayan güçlü toplumsal ku-
rallarımız var.
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• Sivas Derneği 1966 Mayıs’ında kadınların da yer aldığı görkemli bir açılışla faaliyete 
geçti. Ancak sonraki süreçte kadın katılımı ile ilgili sorunlar yaşandı. Burada sadece 
bizim toplumumuza ait nedenler değil sosyolojik, ekonomik, kültürel başkaca çevre-
sel faktörlerin de rol oynadığını kabul etmek gerekiyor.

• Dernek binasının fiziki şartlarının yanı sıra örgütlenme bilinci konusundaki sorunlar 
da önemli etkenlerdir.

• Üye portföyünün gözden geçirilip iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Çe-
şitli nedenlerle üye olamayan insanlarımıza da çeşitli çalışmalarla ulaşıldı. İletişim 
grupları oluşturuldu.

• Kadınların hem kendi aralarında iletişimini ve dayanışmasını güçlendirmek hem de 
dernek çalışmalarına katılımlarını artırmak amacıyla Goşeps Kadınlar Kulubünü kur-
duk. Üyelerin de benimsemesi ile kısa sürede 80 üyeye ulaştık. Toplantılarda “kadın 
günü” kalıbının dışına çıkmak için ikramları çay ve simit ile sınırlandırdık. İlk toplan-
tımızı 8 Mart günü yaptık.

• 2011 de 139 olan kadın üye sayısı 2021 de 257 ye yükselmiştir. Toplam üyelerin 
içindeki oranı da %15 ten %45 e çıkmıştır. Kadın katılımının artışı ile birlikte aidat 
ödemelerinde de doğru orantılı şekilde artış oldu.

• Örgütlenmede ilgi, bilgi, ekip, takip, saygı ve güven ilkelerine dayalı kaliteli bir ortamı 
oluşursa kadın katılımı da artacaktır.

• Kadın katılımı konusunda sayısal çokluk da tek kriter olmamalıdır. 

• Sivas’ta Kadın Başkan olmasını erkekler de istedi. Sonrasında da desteklediler.

• Jabağı Düşünce Topluluğu ile de gençlerin ve kadınların da dahil olduğu derneğin 
gelecek yöneticilerini yetiştiriyoruz.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı ve KAFFED eski Yönetim Kurulu Üyesi Rahşan Erdo-
ğan Yılmaz:

• Farklı ideolojik ve siyasi kimlikler birlikte dil, kültür ve kimliğimiz için çalışmaya engel 
olmamalı. 

• Kadınları dezavantajlı kılan fazla bir engelleme ile karşılaştığımı söyleyemem. Yö-
netimlerde ve karar mekanizmalarında her zaman bulunduğu konumu hakkıyla dol-
duran kadınlarımız olmuştur. Bu yönleri ile de toplumun genel takdirini kazanan ör-
nekler var.

• Erkek egemen anlayış ne kadar güçlü ise kadın da o kadar öteleniyor.
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• Erkek egemen anlayış kadını daha çok evde konumlandırıyor; STK larda, siyasette 
vs olmasını istemiyor, olsa bile suya sabuna dokunmadan olmasını uygun görüyor.

• Kadının karar mekanizmalarına etkin katılımı için evdeki sorumlulukların eşleri ta-
rafından paylaşılması gerekiyor. Genç nesilde bu konuda olumlu yönde bir değişim 
olması umut verici. Çalışan kadınlar için bu durum özellikle önem taşıyor.

• Geleneksel toplumumuzu ve köylerimizi eleştirirken haksızlık da etmemeliyiz; etrafla-
rındaki diğer toplumlara nazaran onlar da olumlu yönleri ile öne çıkıyorlardı.

• Gerek kent gerek köy ortamında toplumda ağırlığı olan, sözü dinlenen kadınlarımız 
olmuştur.

• Örgütlerimizde kadına suya sabuna dokunmayan, karar mekanizmalarını etkileme-
yen roller biçilmesi yanlış. 

• Kadının aydınlanması ve bilinçlenmesi önemli.

• Anadili başta olmak üzere birçok alanda kadın katılımı ile daha doğru kararlar alı-
nabilir ve daha etkili uygulamalar gerçekleştirilebilir. Hatta Nart Çocuk Kulübünde 
Çerkes olmayan annelerin dahi güçlü desteğini her zaman gördük.

• Kadınlarımızın da derneklerimize daha çok sahip çıkmaları, ulusal sorunlarımıza ve 
gündemlerimize daha duyarlı olmaları gerekiyor.

• Sivil toplum kuruluşlarımızda kadını-erkeği-yaşlısı-genci-çocuğu ile hep birlikte var 
olabileceğimiz ortamlar oluşturmalıyız.

Bursa Çerkes Kültür Derneği eski Başkanı ve KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Çelik:

• İlkokul 4. Sınıftan beri Bursa derneğinde farklı çalışmaların içerisinde sürekli yer al-
dım.

• Bursa’da 3 Kadın Başkan arka arkaya görev yaptı. 56 yıllık geçmişinde önemli kadın 
figürler de yer aldı.

• Kadın katılımına ilişkin problemlerin bazı dernekler daha fazla farkında bazı dernek-
ler ise pek farkında değil.

• Kadınların derneğe gelip gitmeleri önemli ama aynı zamanda karar mekanizmaların-
da yer almalarını ve sorumluluk da üstlenmeleri daha önemli. 

• Kadın katılımı ile ilgili sorun tespitlerinin ve eleştirilerin kültüre ve kimliğe karşıt fikirler 
olarak anlaşılmaması gerekiyor.
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• STGM verilerine göre Türkiye’de var olan yüz binin üstünde derneğin üyelerinin yüz-
de 20.3 ü, karar organlarının üyelerinin yüzde 18.5 i kadın. KAFFED üyesi dernekler-
de KAFSAM raporuna göre kadın üye oranı yüzde 35; karar mekanizmalarında kadın 
katılımı oranı ise yüzde 25. Dolayısıyla kadına verdiğimiz değere dair tüm söylemlere 
karşın, karar mekanizmalarına katılımda ülke ortalamasının çok az üstünde olduğu-
muz görülüyor.

• Görev talep etme konusunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

• Artık iş hayatında da aktif şekilde yer alıyor kadınlar. Evdeki iş yükleri aile bireyleri 
tarafından paylaşılmazsa sivil toplum çalışmalarına katılmaları zorlaşıyor. 

• Bir kadın katılımı politikasına ihtiyaç var ve ne yazık ki bu politika “kadınlar gelsinler 
tüm mekanizmalarda yer alsınlar” demek ile olmuyor.

• Kadınlar olmadan hiçbir toplumsal mücadele gerçek anlamda başarıya ulaşamaz; 
Çerkesler de kimlik mücadelesinde başarılı olmak istiyorlarsa kadın katılımı sorunu-
nu çözmek durumundadır.

• Kota uygulaması ön açıcı olduğu için değerlidir, yaygınlaştırılmalıdır.

• Sadece yönetim kurullarında değil tüm komisyonlarda ve diğer mekanizmalarında 
kadınların aktif katılımını sağlamamız gerekiyor.

• Gençlerin daha eşitlikçi, görüş farklılıkları konusunda daha anlayışlı olmaları gelece-
ğe dair umudumuzu güçlendiriyor. 

• Genç kadınların katılımı konusunda ayrıca özen göstermeliyiz.

• Kadınlarımız da davet beklemeden birtakım zorluklarını da bilerek ve göze alarak 
toplumsal mücadelede aktif şekilde yer almalıdır.

Forum Katılımcılarının Görüş ve Önerileri:

• Kota sistemi yaygınlaştırılarak hayata geçirilmelidir.

• Büyükşehirlere kıyasla küçük yerlerde kadın katılımı daha zor; mutlaka desteklenme-
li ve cesaretlendirilmelidir.

• KAFFED üye dernekleri bu konuda teşvik etmelidir.

• Yönetime girmese de kadınlar dernek çalışmalarında yer alıyordu ama yönetime gir-
dikten sonra bakış açısı değişiyor, katkı verme olanakları da daha fazla oluyor.

• Kadınlarımızın kent konseylerinde ve bulundukları yerlerdeki kadın, engelli, çevre, 
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gençlik, eğitim  vb diğer sivil toplum kuruluşlarında da aktif şekilde yer alması gere-
kiyor.

• Susurluk’ta kadınların yönetimde olmasına ilişkin bir sorun yaşamadık 

• Tek kadın üye oluyor bazı dernek yönetim kurullarında, söyledikleri de başka bir 
erkek üyenin söylediği kadar karşılık bulmayabiliyor.

• Kadınlar ailelerini ve sülalelerini de temsil ettikleri için diğer ortamlarda olduğu kadar 
kendi derneklerimizde rahat olamayabiliyorlar.

• Kadın katılımı konusunda farklı bölgelerin yaklaşımları da farklı olabiliyor.

• Bir dernek genel kurulunda yaşlılar aralarında, yönetime aday olan bir kadınla ilgili 
konuşurlarken “sen git eve yemek yap, çocuklara bak; ne işin var burada?” diyorlardı. 

• Bazen kadınlar bir veya iki kişi olarak yönetim listelerine yazılıyor, alınan kararlara 
imzaları sonradan alınıyor; daha acı olan ise bazı kadınların bunu doğal karşılıyor 
olmalarıdır.

• Kadınlara sadece kadınlara ilişkin programlarda görev veriliyor. 

• Kadınlar karar mekanizmalarına alınmayınca bir süre sonra tekrara düşüp zamanla 
da motivasyonlarını kaybederek dernekten uzaklaşabiliyorlar.

• Samsun’da karar mekanizmalarına katılım konusunda iyiyiz; fakat dernek faaliyetle-
rine kadın katılımı konusunun geliştirilmeye ihtiyacı var.

• Suriye’den gelen Çerkes kadınların dernek faaliyetlerine katılımına da önem vermek 
gerekiyor.

• Abhazya ve Çeçenistan savaşlarının en yoğun dönemlerinde, kriz anlarında kadın 
başkanlar ve kadın yöneticiler çok başarılı işler ortaya koydular; hem toplumu hem 
de kurumu güçlü şekilde temsil ettiler. Kadınların temsil noktasında yetersiz kalacak-
ları yaklaşımı haksızdır.

• Ekonomik bağımsızlığın olmayışı ve ev içi iş yükü kadın katılımının önünde temel 
engellerdir.

• Geç saatlere sarkan dernek çalışmaları ve programlar kadın katılımına engel olarak 
görülebilir.

• Aslında çok iyi yetişmiş donanımlı bir kadın potansiyeli var; önemli olan bu kitleyi 
STK çalışmalarımıza dahil edebilmek.
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• Çocukların bilinçli yetişmesi annelerinin yani kadınların bilinçli olmasına bağlıdır bü-
yük ölçüde, bu nedenle toplumsal çalışmalarda yer almaları önemli.

• Kadınlar olarak “yönetimde olmasak da olur” düşüncesi ile, derneklerin iş yükünü 
büyük ölçüde üstlendiğimiz halde, yönetimlerde bulunmamayı bir eksiklik olarak gör-
müyorduk; şimdi bunun yanlış olduğunu fark ettik.

• Bu toplantıda bazı yanlış uygulamaları daha iyi fark etmiş olduk.

• Kadınlar topluma önderlik konusunda da sorumluluk noktalarında yer almalıdır.

• Kadınlara büyük ölçüde derneğin mutfak kısmında, perde gerisinde roller biçildi; artık 
perdenin önüne sahneye çıkmamız gerekiyor.

• Kadınlar toplumsal konularda bilinçli olmadığı zaman yer yer çocuklarını da dernek-
lerden ve toplumsal çalışmalardan uzak tutabilmektedir.

• Kadın katılımı çocukların ve gençlerin katılımını da artıracaktır.

• Annelerin anadili kurslarına katkıları çok büyük.

• Kadınlar toplumsal çalışmalarımıza katılmalarının yanı sıra kendi ayaklarının üstün-
de duran güçlü bireyler de olmalıdır.

• Yıllardır dernekçilik yaptığımız halde bu çalıştayda hala kendimizi geliştirmemiz ge-
reken alanlar olduğunu fark ettik.

• İKKD de Anadili kurslarını kadın komisyonu olarak destekledik ve 35 kursiyer çocu-
ğumuzu anavatana götürdük.

• Genç kadınların katılımına özel önem verilmelidir.

• Sadece anneler olarak değil, teyzeler, halalar vb olarak da çocuklar ve gençlerin 
bilinçlenmesine kadınların önemli katkıları var

• Yönetimlerde yer alırken cinsiyetçi yaklaşımlarla karşılaşmadık.

• Toplumsal sorunlarımıza daha iyi çözümler geliştirmek için kadın bakış açısına ihti-
yacımız var.

• İKKD de 250 kişilik bir Seteney Kadın Grubu kurduk, farklı alanlardaki alt komisyonlar 
ile kurumsal ve toplumsal çalışmalara katkı sağlıyoruz.

• Çalıştayın toplumumuzun sonuç çıkardığı, daha da önemlisi çıkardığı sonuçları uy-
guladığı bir çalışma olması gerekiyor.
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• Sadece evli, orta yaş ve üstü kadınların değil genç kadınların katılımını da hedefle-
meliyiz.

• Kadın katılımı konusunda dijital olanakları etkin kullanmalıyız.

• Genç kadınların büyükleri ile birlikte aynı ortamda olmaları ve bazı kültürel değerleri 
görerek ve yaşayarak öğrenmeleri için derneklerimiz ortamlar sağlamalıdır.

• Derneklerin kadın üye sayısının artırılması için yüz yüze çalışmalar, ziyaretler yapıl-
malı.

• Göksun’da kadın katılımının artması ile paralel şekilde bu yıl ortaokullarda seçmeli 
anadili dersi için 3 sınıf açılıyor.

• Kadın kolları ve gençlik kolları arasında sinerji artırılmalıdır.

• Kadın kollarının çalışmaları genellikle derneğe maddi kaynak da sağlıyor.

• Üniversite öğrencilerine destek çalışmalarında kadınlar etkili oluyorlar.

• Erkeklerin de kadın katılımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

• İletişim kurmak ve herkese dokunmak kadın katılımı konusunda özellikle önemli.

• Yaşadığımız ülkeye kıyasla kadın kimliği açısından avantajlıyız ama bu ülkenin so-
runlarından kendimizi tamamen soyutlayabileceğimiz anlamına da gelmiyor.

• Geçmişten farklı olarak artık kadınların da çalıştığını, eşiyle birlikte sabah evden çı-
kıp akşam eve girdiğini, bunun dernek çalışmalarında da sosyal hayatta da kadını 
daha fazla yorduğunu biliyoruz. Erkeklerin bunu göz önüne alarak kadının üstündeki 
yükleri azaltacak şekilde sorumluluklara ortak olmaları gerekiyor.

• Derneklerimizin önemli bir kısmında kadınlar uzun süredir karar mekanizmalarında 
yer alıyorlar ve bu durum artık doğal karşılanıyor. 

• Bazı erkekler kadınların derneklerin karar mekanizmalarında yer almasına tam des-
tek veriyorlar; tek şartla o “kadınlar” kendi eşleri olmamalı… Kendi konforları zede-
lenmemeli, rahatları bozulmamalı, bütün ev işleri eksiksiz yapılmalı. 

• Çağımızda kadından beklenti çok yükseldi; güzel olacak, bakımlı olacak, çalışkan 
olacak, çok iyi çocuk yetiştirecek, çok iyi yemek yapacak, STK larda çalışacak. 

• Toplumsal cinsiyet eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Kadınların katılım me-
kanizmalarında önleri açılırken yaşamlarına destek olacak kaynaklar da kendilerine 
sunulmalı.
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• Kadın kooperatifleri desteklenmeli; kadın emeği ürünlerin internetten satışı konusun-
da yöntemler geliştirilmeli.

• Kız çocuklarına burs olanakları genişletilmeli.

• Kariyer ve bilgi birikimi sahibi kadınlar ile genç kızların deneyim paylaşımı platform-
larında bir araya gelmeleri sağlanmalı.

• Spor, sanat, edebiyat gibi çeşitli alanlarda emek veren kadınlara destekler sağlanmalı.

• Kadın katılımı konusunda erkeklere özellikle de genç erkeklere eğitimler verilmeli.

• Üstlerindeki sorumlulukları düşününce kadınların STK larda etkin olmalarının zor ol-
duğunu biliyoruz ama aynı zamanda kıymetli olduğunu da biliyoruz. Hem STK larımı-
za hem de kadınlara ciddi anlamda olumlu katkıları olacağı için birtakım zorluklarına 
rağmen katılımı sağlamalıyız.

• Kadınlar, birçok derneğimizde perde önünde ve gerisinde yapılan bütün çalışmalar-
da aktif olarak katkı sağlıyorlar.

• Dernekte bir aile ortamının sağlanması açısından kadın katılımı önemli.

• Köylerimizde Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinde savaşlar-
dan eşi dönmeyen birçok kadınımız güven içerisinde yaşadı. Bizim toplumsal olarak 
kadına güven veren bir ortamımız söz konusu.

• Kadınlar engellemelerle karşılaşsalar dahi katılım konusunda kararlı ve güçlü bir du-
ruş sergilemelidir. Toplumumuzun geleceği açısından bu tutum önemli.

• KAFFED diğer konularda olduğu gibi kadın katılımı konusunda da kendisinden bek-
lenen öncü rolün hakkını vermelidir.

• Kadınlar STK larımızda görev almak konusunda hiç çekinmesinler.

• Geçmişe kıyasla genel kurullarda kadın sayısı artmış olsa da henüz yeterince kadın 
katılımı olduğu söylenemez.

• Ankara Çerkes Derneği’nin 2364 üyesinden 1058’i, 14 Yönetim Kurulu üyesinden 6 
sı kadın.

• Kurullardaki kadınlar sadece isim olarak, görüntü olarak yazılmamalı, aktif olarak 
görev ifa edebilmelidir.

• Kreşlerimizin yaygınlaşması anadilimiz açısından olduğu kadar kadın katılımı konu-
sunda da faydalı olacaktır.
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• Katılımın şartlarını doğru şekilde tespit edebilmek için kadınları, özellikle de genç 
kadınları daha çok dinlemek ve sorunlarına çözümler üretmek gerekiyor.

• Kadınların STK larımızdaki tartışma platformlarına eşit şekilde katılımına mevcut 
dernek yönetimlerinin ve erkeklerin zemin hazırlaması gerekiyor. Kadın evde olduğu 
gibi dernekte de mutfakla sınırlı bir alanda konumlandırılmamalıdır.

• Sosyal mecralarda cinsel taciz olayları var, bu durumlar ile ve az da olsa yaşanan ve 
yaşanabilecek sözlü ve fiziksel taciz vakaları ile ilgili kadınlarımızın başvurabilecek-
leri toplumsal ve kurumsal mekanizmalarımız olmalıdır. Bu mekanizmalar kadınların 
güven içinde başvurabilecekleri şekilde çalışmalıdır.

• Kadınlar sorun yaşadıklarında ve çözüm için başvurabilecekleri bir mekanizma da 
bulamadıklarında -kendilerine ve ailelerine bir söz gelmemesi düşüncesinin de etkisi 
ile- derneklerden uzaklaşmayı tercih edebiliyorlar.

• Bölgesel farklara uygun farklı çözümler geliştirilmelidir.

• “Hiçbir sorun yoktur” yaklaşımı akıllara ziyan bir yaklaşımdır. Gerçeklerden kopuk 
söylemlerin toplumun yararına olmadığını görmeliyiz.

• Kadın ve erkek eşit bireyler olarak birlikte omuz omuza çalışmadığı zaman projele-
rimiz ve hedeflerimiz konusunda başarısız olabiliriz. Örneğin dönüş konusunda der-
neklerde aktif olan erkekler, eşlerini ve aile bireylerini sürece ikna etmekte zorlandı-
lar. Dönüş fikrinin toplumsallaşmasının önünde bir engel de bu idi.

• Sorunları tartışırken ölçüyü de kaçırmamamız gerekiyor. STK larımızda kadın ve er-
kek birlikte çalışacaklar; birlikte çalışmayı engelleyecek bir sert söylemin toplumu-
muza yararı olmaz.

• Herşeyin ilki sancılıdır, ilk kadın başkanın seçilmesinden sonra derneklerde kadın 
katılımının önündeki direnç önemli ölçüde azalıyor.

• Kent Konseyleri Kadın Meclisleri ve benzeri kadın çalışmalarında etkin yer almanın 
STK larımıza ve toplumumuza önemli katkıları olacaktır.

• Sorunlarımızı kabul edelim ama birilerinin sosyal medyada vs bu sorunlarımız üze-
rinden bize uymayan yöntemlerle bizi dizayn etmelerine izin vermeyelim.

• Kadınlar erkeklerin rakibi değil, erkekler de kadınların rakibi değil; birbirini tamamla-
yan, birbirlerine güç katabilecek insanlardır.

• Çalıştayın bir oturumunda 54 kişi karşılıklı saygı içerisinde kimse kimseye sesini yük-
seltmeden farklı fikirlerimizi birlikte konuşabiliyoruz. Bu da aslında ne kadar açık fikirli 
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bir toplum olduğumuzun göstergesi. Sorunlarımızı sosyal medya ortamlarında bize 
yakışmayan üsluplarla tartışmak yerine bu tür platformlarda tartışıp kendi çözümleri-
mizi kendimiz geliştirmeliyiz.

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm dünya kadınlarının sorunu ve Çerkes kadını da 
az ya da çok bundan payına düşeni alıyor. Bu sorunun çözümü konusunda doğru 
referans noktalarından hareket edilmeli; aksi takdirde asıl konuşulması gereken so-
runların da bir önemi kalmıyor.

• Derneklere adım atmamış kadınlara yönelik stratejiler geliştirilmelidir.

• Genel olarak üzerinde mutabık kalınan bir öneri pandemi şartları uygun olduğunda 
gecikmeksizin yüz yüze bir Kadın Katılımı Çalıştayının yapılmasıdır.

• Çalıştayda kültürüne hizmet etmek için canı gönülden katkı vermeye hazır bü-
yük bir kadın toplumu gördük. Üstelik gördüklerimiz sadece buzdağının su üs-
tündeki kısmı, çok daha fazla kadınımız aynı şekilde katkı vermeye hazır.

Üçüncü Oturum           : Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk

Prof. Dr. Sevda Alankuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Türkiye’de Top-
lumsal Cinsiyet politikaları açısından kadınların özelde ise Çerkes kadınlarının yaşadığı 
hak kayıplarına odaklanılmıştır. TÜİK verilerinden yola çıkılarak Türkiye’de kadın istihdam 
oranının %32-33 civarında olduğu, buna karşın erkek istihdamının %71 oranında oldu-
ğu, AB veya OECD ülkelerinde kadın istihdamının %50’lerin üzerinde olduğu belirtilmiştir. 
Çerkes kadınlarının istihdamı konusunda net bir veri bulunmamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çağdaş ve Demokratik Toplum olmanın gereği-
dir. Ancak; içinde yaşanılan toplumun belirlediği normlar cinsiyet rollerini şekillendirmekte 
ve çocukluktan itibaren cinsiyet rollerini kazandırmaktadır. “Kalıp yargılar” olarak tanımla-
nan, toplumsal gruplara ilişkin bilgiler, inançlar ve beklentiler içeren bir takım fiziksel yapı-
lar geliştirilmekte, toplumsal cinsiyet bağlamında bu kalıp yargıların kadınlara ve erkeklere 
ilişkin ayrımcı, eşitsiz tutumların oluşmasında belirleyici bir rolü olmaktadır. Buna örnek 
olarak dile yerleşen atasözleri gösterilebilir.  Örneğin “kadının saçı uzun aklı kısadır” ya 
da “kadın erkeğin şeytanıdır” gibi atasözleri ve deyimler; doğuştan gelen biyolojik fark-
lılıkların kültürel olarak yorumlanıp değerlendirildiğinin göstergelerindendir. Bunlar kadın 
ve erkeğin hangi davranış ve faaliyetleri yapabileceklerini, hangi haklara ve güce sahip 
olacağını belirlemektedir.  

Doç. Dr. Sima Nart’ın “Diasporada Toplumsal Cinsiyet Algısının Nasıl Şekillendiği ve 
Türkiye’deki Genel Algıdan Farklılıkları” konulu anket çalışmasının ön bulgularına göre, 
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(Şubat 2021 itibariyle 284 kişi ile gerçekleştirilen çalışmaya 156 kadın, 128 erkek 
yanıt vermiştir. Katılımcıların yüzde %40’ı üniversite mezunu, %60,6’sı evli, %39,4’ü 
bekârdır) ankete katılan Çerkeslerin toplumsal cinsiyet algısı Türkiye ortalamasının 
üzerindedir. Yani Çerkes toplumunda algı daha olumludur. Kadınlarda yaş gençleştikçe 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği algısı yükselmektedir. Buna karşın erkek katılımcılarda yaşa 
göre değişiklik gözükmemektedir.  

Araştırmada iki temel boyut ortaya çıkmaktadır: Geleneksel ve eşitlikçi bakış açısı. Kadın 
ve erkek katılımcılar açısından farklılıklar söz konusudur. Farklı olmayan tek madde ise 
evlilik kadının çalışmasına engel olmaz. Bu maddeye hem kadınlar hem de erkekler 
aynı oranda önem vermişlerdir.  

• Türkiye’de kadınların toplumda karşılaştıkları en büyük sorun kadına yönelik şid-
det, eşitsizlik, eğitimsizlik, aile baskısı olarak sıralanmaktadır.  

• Boşanma ve şiddet konusundaki algılara bakıldığında Türkiye’deki genel algıdan 
daha olumlu yönde bir algının Çerkes toplumda olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak; Türkiye toplumundan farklı olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından 
Çerkes toplumuna daha eşitlikçi bir anlayışın hakim olduğunu söylemek mümkündür.

Dr. Jade Cemre Erciyes’in analizine göre ise binlerce yıldır baskı altında olan kadınların 
dışlayıcı rollere tepkisi kadınların birlikte hareket etmeye başlaması ile birlikte sonuç 
vermeye başlamıştır. 1850’lerde başlayan kadın hareketlerinin önündeki en büyük engel 
erkeklerdir. Erkek egemen bakış açısının temel argümanı; kadınlar kutsaldır ve geri 
planda kalmalıdır. Dünya’da ve Osmanlı’da kadın hareketinin önceliği eğitim, oy ve 
yurttaşlık hakkı olmuştur. Kafkasya’da ve Rusya genelinde ise 18.yy’da kadın hareketi 
sosyalist bir feminist hareket olarak ortaya çıkmıştır. Yazılı belgeler yoktur. 1915’de 2. 
Enternasyonel içinde ilk uluslararası kadın kongresi gerçekleştirilmiş, böylece dünyada 
kadın hareketlerinin birbirlerini destekleyerek mücadele ettikleri bir dönem başlamıştır. 
Ancak 1917 devrimi gerçekleşince 1920’lerde Kafkasya’da kadınların mücadele ettiği bu 
haklar tepeden inme bir şekilde verilmiştir.  

Osmanlı’da 1910’lu yıllardan sonra uluslararası bir kadın hareketi başlamış, 19 Mart 
1911’de ilk uluslararası kadın yürüyüşü yapılmıştır. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti ve kadın-
lar halk fırkası kurulmuştur. 1933’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine kadar 
çok partili bir dönem olmadığı için hareket alanları oldukça kısıtlı kalmış, 1933’te bu hak 
verildikten sonra ise bu hak verildi size denilerek kadın hareketi sessizleştirilmiştir. 

Günümüzde Türkiye’de özellikle de 1980’lerden sonra kadın hareketi şiddet karşıtı ör-
gütlenmeler etrafında çeşitlenmiştir. Pek çok feminist hareket vardır ve bunlar temelinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmektedir. 
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Günümüzde Doğu Kafkasya’da kadın hareketleri örgütlenebilmektedir. Orta ve batı Kaf-
kasya’da ise ancak sosyal medya üzerinden hareketlenmeler mevcuttur. 2015 yılında Ab-
hazya’da kilisenin baskısı ile bir kürtaj yasası çıkarılmıştır. Ölüm tehlikesi olsa dahi kürtaj 
yapılamamaktadır ve kadınlar bu yasaya sessiz kalmaktadırlar. 2019’da İş Kadınları Vakfı 
Abhazca ve Rusça ayıp kavramına odaklanan bir video çekmiştir. Bu şiddetin varlığını 
kabul eden ve karşı duran ilk tepki olarak kayda geçmiştir. Adıgey’de 2020 yılında Cum-
huriyetin bütçesinden finanse edilerek şiddet gören kadınlara psikolojik destek ve hukuki 
danışmanlık sunan bir kriz masası oluşturulmuştur. Ancak aktif bir örgütlenme bulunma-
maktadır. Son 10 yılda Türkiye’de Çerkes kadınları çeşitli örgütlerde kadın konularını ko-
nuşmaya başlamışlardır. 

Av. Ferit Atalay ise kadının hukuk karşısında konumunu ele almıştır. Hukuk kadın hakları-
nın somutlaştırılması görevini üstlenir. Tüm bu hakların devlet tarafından somutlaştırılma-
sı gerekmektedir. Türkiye’de Anayasa ve kanun önünde kadın ile erkek eşittir, bu eşitliği 
sağlamakla devlet yükümlü kılınmıştır. Yasaların kadınlara sağladığı hakların kullanımı 
önündeki en büyük engel, yasa uygulayıcılarının politik kimlikleri, alışkanlıklar, gelenekler 
görenekler ve töre sorunudur. 

Dünyada taraf devletlerce imzalanan onlarca metin ve hukuki sözleşmeye rağmen kadına 
karşı şiddet ve ayrımcılık sorunu hala çözülebilmiş değildir.

Türkiye’de 1945 yılında ilk kez kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi çalışmaları gündeme 
gelmiştir. Bugüne kadar süren çalışmaların en etkili sonucu olarak İstanbul Sözleşmesi 
doğmuştur. Sözleşme kadınlarla erkekler arasında fiili eşitliği sağlamakta, sadece fizik-
sel değil ekonomik, sosyal şiddeti de önlemeyi içermektedir. Sözleşme; yaşama hakkının 
sağlanması, koruma, hukuki ve adli önemlerin alınması, idarenin yargısal tüm önlemleri 
alması, ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik kadının korunması ve kapsamlı po-
litikalar yürütülmesi gibi bütüncül bir anlayışla kolluk kuvvetlerinin ve yargısal tüm meka-
nizmaların iş birliğini kapsamaktadır. Sözleşmenin ikinci bir amacı ise ayrımcılığın önüne 
geçmektir. 

Türkiye’de 20 Mart 2012’de ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine ilişkin 
6284 sayılı yasa kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yasa şiddet gören kadına sığınma 
hakkı vermekte, geçici korumaya almakta, şiddet vereni uzaklaştırmaktadır. Sözleşmeye 
karşı çıkanlar aslında İstanbul sözleşmesine değil bu yasaya karşı çıkmaktadır.

Çerkes toplumunda kadına iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir gelin olma misyonu yüklenmiştir. 
Sözlü tarih dışında bizim toplumumuza dair hukuki ve istatistiki veriler yoktur. Çerkeslerde 
boşanma oranları ve nedenleri ile ilgili sağlıklı bir istatistiki veri bulunmamaktadır. Aynı 
şekilde ekonomik, fiziksel, psikolojik şiddete dair veri de yoktur. Ancak genel tecrübe-
lerimizden biliyoruz ki Çerkes toplumunda töre/namus cinayeti, akraba evlilikleri, beşik 
kertmesi yoktur. Buna karşın bugün itibarıyla terk edilmesi gereken ayrımcılığa yer veren 
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bazı kurallar da bulunmaktadır. Sınıfsal kast sistemine dair bazı uygulamalar vardır, erkek 
egemen toplum yapısı bulunmaktadır. Xabze ve Thamade geleneğinin katı yorumları ile 
erkek egemen anlayış bir ölçüde kuşaklar arası taşınmaktadır. 

Dördüncü Oturum          : Kadınlarımızın Siyasete Katılımı 

Av. Nejan Nart Ünver’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kadınlarımızın Siyasete Katılı-
mı başlıklı oturumda, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Kara-
oğlu etnik kökenden bağımsız olarak Türkiye’de kadının siyasete katılımı ile ilgili durumu 
ve önündeki engelleri paylaşmıştır. KADER’in 1997 yılından bu yana siyasette kadın tem-
sili için çalıştığını bildirmiştir.

Türkiye siyasetine kadın katılımının fotoğrafını çeken Nuray Karaoğlu, dünyada birçok 
ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanıyan Türkiye’de bugün siyasette kadınların kı-
rılgan bir ivmeyle temsil edildiğini ifade etmiştir. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca 
bir tek kadın vekil çıkarmayan 20 şehir bulunmaktadır. (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bay-
burt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırklareli, Kırşe-
hir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop, Yozgat) Muhtarlara bakıldığında 50 bin 157 
muhtar arasında 2019’da 1071 kadın muhtar bulunmaktadır. (%2,14)

KADER her yıl kadın katılımı için çeşitli üniversitelerle iş birliği içinde, siyaset akademileri 
toplantıları düzenlemektedir. Her 8 Martta ise 1 yıllık kadın istatistiklerini; küresel ve ulus-
lararası endeksler dahil olmak üzere yayınlamaktadır. 

Tüm bu veriler ışığında denilebilir ki; kadınlar siyasi hayatta özellikle de aday olma safha-
sında ciddi problemler yaşamaktadır. Söylemin aksine siyasi partiler pratikte ciddi bariyer-
ler koymaktadırlar. 

Çerkes toplumunun ve KAFFED’in, Cumhuriyet Tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkar-
mayan iller arasında örgütlenmesi var ise, KADER ile işbirliği yapılarak adaylık sürecine 
katkı sağlanabilir. KADER Siyaset Akademisi Okulları’na katılım teşvik edilebilir.  

Balıkesir Karesi Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Sevinç Baykan Özden Yerel yöne-
timlere kadın katılımı konusundaki tecrübe, görüş ve önerilerini paylaştı.

Parti ve derneklerde kadın kotası bulunmasının gerekçesi kadın katılımını arttırmaktır. Bu 
anlamda bu kotalar oldukça önemlidir. Ancak, bu kotaların uygulanıp uygulanmadığı da 
denetlenmelidir. Kadınlar listelerde seçilebilecekleri yerlerde olmalı, sadece kotayı doldur-
mak için adları seçilemeyecekleri sıralara yazılmamalıdır. Ayrıca sadece bir kuralı şeklen 
yerine getirmek için adı listeye yazılan kadın seçildiğinde pasif kalıyor; kadın katılımının 
derinleşmesi konusunda bu da bir engele dönüşebiliyor. 

Çerkeslerin bir sözü var “bilmediğinizi öğrenin, bildiğinizi öğretin” der. Bunu gerçekleştire-



206

bilmek için kadınlar kendilerine içerisinde özgürce düşünebilecekleri, sorgulayabilecekleri, 
kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar yaratmalıdır. Kadın yasalarla kendisine 
tanınmış hakları bir lütuf olarak görmeyi bırakmalıdır, haklarını bilmeli, kullanmalı-
dır. Kadınlar, seslerini duyurabilmeli, sözlerini dinletebilmeli, karar aldırabilmeli ve bazı 
kararları değiştirtebilmelidirler. 

Bunların olabilmesi için derneklerimiz ve toplumumuz siyasete kadın katılımını arttıracak, 
yerel yönetimlerde ve parlamentoda temsilci olarak görev alacak kadınları destekleyecek 
uygulamaları hayata geçirmelidir. Hedef kotaları doldurmak olmamalı, kotaları aşmak 
olmalıdır. Etnik kimlik, siyaset yapmaya engel değil. Ancak iki kimliğini birbirine karıştır-
mamak gerekiyor. İki kimliği birbirine paralel taşıyabilmek önemli. 

Aileler çocuklarını yetiştirirken cinsiyet ayırt etmeksizin güçlü, ayakları yere basan çocuk-
lar yetiştirmeli. Kimliklerini, köklerini ve geçmişlerini çok iyi bilen çocuklar. Kökleri güçlü ol-
mayan bir ağaçtan meyve vermesini bekleyemeyiz. Sonuçta tarihini bilmeyen dilini konuş-
mayan bütün kültürler yok olmaya mahkumdur. Bunun için nerede hangi konumda olursak 
olalım bir ayağımız mutlaka derneklerimizin ve kültürümüzün içinde olmalıdır. O zaman 
siyasette görev aldıktan sonra da toplumuna faydalı olabilmek için dil, kültür, kimlik gibi 
Çerkes kültürünün sorunlarını gerekli yerlere taşımak için çalışacak siyasetçiler olacaktır. 

Akparti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, siyasi partilerde ve parlamanetoda kadın 
katılımı konusundaki tecrübelerini paylaşarak çeşitli önerilerini dile getirmiştir. Kadınlar 
karar alma mekanizmalarında temsil edilmeli, kadın bakış açısı en yüksek mertebeye ta-
şınmalıdır. 

Siyasi temsilde kadın sayısının artması eğitim, iş ve sosyal alanda kadın katılımının art-
ması ile bağlantılıdır.

Türkiye’de siyasi partilerde kadın kollarının son derece etkin olduğunu ifade etmiştir. Ka-
dınların parti ve siyaset içerisinde kariyer yapmak için erkeklerden daha fazla gayret sarf 
etmesi gerekmektedir. Bu zorluğu aşmak için kadın kolları bir fırsat sağlamaktadır. Ayrıca 
sadece parlamento ve yerel yönetimler değil siyasi anlamda kadın muhtarlar da büyük 
önem taşımaktadır. 

Nuray Karaoğlu topluma ve kadınlara yönelik önerileri bağlamında son dönemde yaşa-
nan değişime vurgu yapmıştır. Dünyada yaşanan salgın sürecinde sağlık başta olmak 
üzere çeşitli politikalar yeniden üretilmeye ve gözden geçirilmeye başlanmıştır. Özellikle 
de kuzey Afrika ülkelerindeki kadın liderlerin pandemi sürecindeki etkili yönetimleri bu 
salgın sürecini kadınların çok daha iyi yönettiklerini göstermektedir. Ülkeler kadın, çocuk 
ve gençlerin yaşamını nasıl daha etkili iyileştireceklerini konuşmakta fakat ülkemizde bu 
durum biraz ağır ilerlemektedir. Örneğin, Türkiye’de ev içi kadın emeği erkeklere nazaran 
10 kat daha fazladır. 
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KADER’in son araştırmasında, 13 TV kanalının 6 aylık dönemdeki haber programlarını in-
celenmiş, konukların %80’inin erkek, %10’unun kadın olduğu tespit edilmiştir. En iyi orana 
sahip kanalda kadın katılımı oranı %21’de kalmıştır. Yani her 5 konuktan sadece bir tanesi 
kadındır. Bu durum sorgulandığında kanal yönetimleri, konuşacak kadın bulamadıklarını 
savunmuşlardır. Oysa bu ülke her alanda söz alacak kadınlara sahiptir. 

KADER kendi alanında bu programlarda söz alacak kadınların listesini çıkarıyor. Çerkes-
ler de bu alandaki isimleri KADER’e iletebilirler. Bu isimler TV yönetimleri ile paylaşı-
larak tablonun olumlu yönde değişmesi sağlanacaktır.

Hülya Atçı Nergis TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) başkan ve-
kili olduğunu belirterek çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. 2009 yılında kurulan 26 üyeli KEFEK 
TBMM çatısı altında yapılan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri inceliyor. Bireysel 
başvurular da inceleniyor. Toplumsal meselelerde de alt komisyon kurarak incelemelerde 
bulunmaktadır. 

Sadece siyasette değil, başka alanlar da kadın katılımı önemlidir. Eğitim, iş gücü desteği 
sağlanmadığında siyasete katılım da azalmaktadır. Türkiye’de köyden kente göç ile birlik-
te kadınların eğitim alma oranları da artmıştır. Devlet de ciddi katkı sağlamaktadır. Aileler 
artık cinsiyet ayrımı yapmaksızın çocuklarını okula göndermektedir. Buna bağlı olarak 
kadınların iş hayatına katılımında da artış vardır. Kadınların iş hayatına girmesinde hü-
kümetin ciddi destekleri söz konusudur, örneğin kadın kooperatiflerine verilen destekler, 
KOSGEB’in girişimci kadınlara sağlığı destekler söz konusudur. 

Hülya Atçı Nergis çatışmacı bir dil yerine, toplumu kutuplaştırmadan, aile birliğine de 
önem vererek kadın haklarını savunmanın önemini vurgulamıştır. 

Beşinci Oturum          : Forum 

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Çelik’in moderatörlüğünde forum şeklinde gerçek-
leştirilen son oturumda, farklı meslek gruplarından 36 kadın davet edilmiştir. Çevrimiçi 
platformda gerçekleşen etkinlikte bazı katılımcılar hava muhalefetinin de bazı bölgelerde 
internet bağlantılarına olumsuz etkisiyle yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle yer alama-
mıştır. Katılım 27 aktif bağlantı ve 1 video paylaşımı olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcılara; 

Bir kadın olarak kariyerlerinde/iş yaşamınızda karşılaştıkları sorunlar, sivil toplum örgüt-
lerinde (mutlaka Kafkas/Çerkes dernekleri olmak durumunda değil) yer aldı iseler kendi-
lerine veya diğer kadınlara dair tanık oldukları engeller, Kafkas/Çerkes örgütlenmelerinde 
yetersiz olan kadın katılımını arttırmak için öneriler olmak üzere üç başlıkta görüşleri so-
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ruldu. Bu maddelerden tamamı veya tercih ettikleri bir madde üzerinde görüş bildirmeleri 
talep edildi.

Katılımcıların bir bölümü profesyonel iş yaşamında engelleyici bir tavırla karşılaşmadıkla-
rını, bir bölümü Çerkes kültürün aldıkları olumlu destekle avantaj sağladıklarını belirterek, 
bir kısım katılımcı da engelle karşılaşmamakla birlikte erkeklerden daha fazla çalışmak 
zorunda kaldıklarını dile getirdiler. Özellikle bürokraside ataerkil yaklaşım,  annelik vb. 
nedenlerin kariyer gelişiminde engel teşkil ettiği ifade edildi.

Kadınların siyaset, sivil toplum ve profesyonel iş yaşamında Türkiye’de ve dünyada top-
lumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliğinin yarattığı sorunlarla tüm kadınlarla birlikte Çerkes ka-
dınlarının da karşılaştığı genel olarak dile getirildi.

Forum katılımcılarının kendi alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren kadınlardan oluştu-
ğunu, sorun alanlarını tespit etmek için daha geniş katılımlarla değerlendirme yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır.

Bu çalıştayın önemli bir çıktısının öncelikle Çerkes kadınlarının karar alma mekanizma-
larında yetersiz katılımını tespit etmesinin önemi vurgulandı. Çerkes kadınlarının kadın 
sorunu yaşamadıkları tespitinin gerçekçi olmadığı, sosyal ortamlarda bir sorun tespiti yok 
gibi algılansa da özel alanlarda ve evlerde yaşana sorunlara dikkat çekildi. 

Çerkes kadınlarının siyaset, sanat ve spor alanında daha fazla çalışması, kimliği ile görü-
nür olması, kadınların ve gençlerin bu konuda yönlendirilmesi ve bu alanda çalışanların 
desteklenmesi önerildi. 

Kafkas Çerkes örgütlenmelerinde kadınların katılımını arttırmak için toplumsal cinsiyet 
eşitliği kavramının yaygınlaştırılması ve derneklerde bu konuda kadınlarla birlikte erkekle-
rinde katıldığı farkındalığı arttırmak ve bilinç yükseltmek için çalışmalar yapılması gerek-
tiği, derneklerin kadınların da gidebileceği mekanlar haline getirilmesi gerektiği belirtildi. 
Kadın komisyonlarının kadınların derneklere gelmesinde bir araç olduğu, komisyon çalış-
malarında çeşitlilik sağlanması gerektiği, komisyon faaliyetlerinin kadınların ev içi işleriyle 
paralel olan faaliyetlerden arındırılarak daha üretken olmasının sağlanması gerektiği vur-
gulandı. Örneğin dernek çalışmalarında sadece mutfak işlerinde değil, gönüllü olarak ça-
lışarak kendi yeteneklerini ortaya koyabilecekleri alanların açılmasının önemi dile getirildi.

Katılımcılar, kadın katılımı yanında anadili eğitimi konusuna özel olarak vurgusu yaptılar. 
Üniversitelerde Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan gençlerin orta öğretim 
seçmeli derslere öğretmen olarak atanması için gerekli çalışmaların yapılması, orta öğ-
retim seçmeli dersler konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusuna değindiler.
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Katılımcılar tüm alanlarda bölgesel farklılıkların olduğunu dile getirdiler. Büyük illerde yer 
alan dernek örgütlenmelerinde kadın katılımı ve sorunu daha az yaşanırken nüfus olarak 
daha küçük olan yerlerde daha yoğun olduğu, yapılacak çalışmaların bu tespite göre plan-
lanması gerektiği belirtildi.

Girişimci kadınların desteklenerek, derneklerde yapılan el sanatları çalışmalarının tica-
rileşmesi için çalışma yapılması, kadın kooperatif çalışmalarına destek verilmesi, ayrıca 
bütçe gerektiren projeler ve eğitimin desteklenmesi için bir havuz oluşturulması önerildi.

Katılımcılar tarafından ayrıca ortak ulusal sorunların çözümü için uzlaşı sağlanması, ana-
vatana dönüş ve anadilin yaşatılması konusunda önerileri oldu. Anavatan katılımcıları dö-
nüşe dair çalışmaların arttırılması özellikle belirtildi. Kadın ve çocuklara anavatanı tanıtan 
organizasyonlarla dönüş düşüncesinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Çerkes kadınlarının toplumsal yaşamdaki rolü konusunda akademik çalışmaların eksikli-
ğine dikkat çekildi bu alanda çalışma yapılmasının gerekliliği dile getirildi. Aynı zamanda 
Çerkes kadının toplumsal hayattaki yeri ve direnişi konusunda sözlü tarih çalışması yapıl-
ması gerektiği vurgulandı.

Artık kentli bir kimliğe bürünmüş olan Çerkes toplumu ve örgütlerinin kadına yönelik şiddet 
ve kadın cinayetlerinde sadece mağdur Çerkes olduğu zaman tepki vermesinin yetersiz 
olduğu vurgulandı. Örgütlenme içinde yer alan kadınların diğer kadın örgütleriyle de te-
mas ve dayanışma içinde olması gerektiği belirtildi. 

Kadın katılımının arttırılması konusunda öne çıkan öneri dernek yönetimlerinde ve diğer 
tüm organlarda cinsiyet kota uygulaması oldu. Kadına yönelik pozitif ayrımcılık ve bunu 
mümkün kılacak yapısal düzenlemeler yapılması önerildi. Dernek tüzüklerinin toplumsal 
cinsiyet eşitliği perspektifine uygun olarak güncellenmesi ve kadın meclisinin kurulması 
konusunda çalışma yapılması gerektiği dile getirildi. Ayrıca kotanın tek başına yeterli ol-
madığı, sürdürülebilir ve nitelikli katılım konusunda çalışma yapılması gerektiği belirtildi. 

Kadının donanımlı hale gelmesi stratejik bir hedef olması, özellikle genç kadınların yöne-
tim organlarında yer alması, kadınların yaşadıkları şehirlerde bürokrasi ve sivil toplumla 
ilişki kurmaları gelen öneriler arasında yer aldı.

Çerkes kadınının, sahip olduğu mirası ile 300 yıl süren savaş, sürgün ve diasporada ya-
şanan asimilasyonun ardından toplumu her şartta üretmeyi bilerek bugüne taşıdığı gibi 
geleceğe taşıyacak güce de sahip olduğu, toplumsal yaşamımızı düzenleyen Xabzenin bir 
düşünce sistemi olduğunun ve canlı yapısının unutulmaması gerektiği vurgulandı. Kadın-
ların bu mirasa sahip çıkarak toplumsal konulara aktif katılım sağlamak ve çok çalışmak 
gibi bir görevlerinin olduğu, yaşam kültürünü yeniden üretmenin yok olmanın önünde en-
gel olacağı belirtildi.
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Forum’un değerli kadın katılımcılarının çalışmalara ışık tutacak önerileri aşağıda belirtil-
miştir:

1. Kadın komisyonları, kadınların derneklere gelmesinde bir araçtır, komisyon çalışma-
larında çeşitlilik sağlanmalıdır. 

2. Kadınlara ve çocuklara anavatanı tanıtmak amacıyla organizasyonlar yapılmalıdır.

3. Ortak ulusal sorunların elbirliği ile çözülebileceği toplumsal uzlaşı sağlanmalıdır. Bu 
girişim KAFFED’in önderliğinde yapılabilir. 

4. Orta öğretimde seçmeli ders olarak anadilin kullanımı konusunda herkes üzerine 
düşeni yapmaya davet edilmelidir.

5. Üniversitelerimizde Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan gençlerimizin 
devlet okullarında seçmeli ders öğretme öğretmeni olarak atanmaları konusunda da 
milli eğitim bakanlığımız da gerekli başvurular yapılmalıdır. 

6. Toplum ve kültür ile ilgili sosyal medya paylaşımları konusunda duyarlı davranılmalı, 
sorun ve olumsuzlukları sosyal medyaya yansımadan çözmenin yöntemleri bulun-
malıdır.

7. Derneklere sadece kadınların değil erkeklerin katılımı yeterli değildir. Derneklerin ka-
dın ve erkek olarak üye sayıları arttırılmalıdır. 

8. Kadın katılımı (komisyon, dans, müzik vs) az olmamakla birlikte yönetimlerde yeteri 
kadar yer alamadıkları bir gerçekliktir.  Bu engeli aşmak için derneklere de kota gel-
melidir. 

9. Anavatana dönüş için çözümler üretilmelidir.

10. Anadilinin öğretilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır. 

11. Kadınların siyasette ve bürokraside aktif yer alabilmeleri için çok okumaları, çok ça-
lışmaları, kendilerini donanımlı hale getirmeleri, bunu yaparken aileyi ihmal etmeme-
leri gerekir. Türkiye’de belli bir dönem kadınlar başörtüleri nedeniyle siyasi yaşamda 
aktif olarak yer alamamıştır. 

12. Kadın katılımı sorunu olduğunun kabul edilmiş olması önemlidir. Zira geçmişte hem 
anadili eğitim talebimiz hem de adın sorunumuz olduğu kabul edilmemekte idi. 2011 
yılındaki KAFFED Kadın Çalıştayı ile birlikte dillendirilen kota Federasyon yönetimine 
gelmiştir ama yeterli değildir. 

13. Toplumsal cinsiyet eşitliği bütün dünyanın sorunu olduğu gibi bizim de önemli soru-
numuzdur. Yılmadan anlatmaya devam edilirse aşama kaydedilebilir. 
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14. Kentli bir kimlik kazanmış olan Çerkes toplumu ve örgütlerinin kadına yönelik şiddet 
ve kadın cinayetlerinde, sadece mağdur Çerkes olduğu zaman tepki vermesi yeterli 
değildir. 

15. Kadının dernek çalışmalarında katılmasında sadece mutfak işleri ile sınırlandırıla-
maması gerekir. Gönüllü olarak çalışabilecekleri, kendi yeteneklerini ortaya koya-
bilecekleri, kendilerini güvenli ve konforlu hissedebilecekleri farklı faaliyet alanları 
açılması gereklidir. 

16. Çerkes kadınları ile ilgili akademik çalışmalar yapılmalıdır.

17. Girişimci kadınlar desteklenmelidir.

18. Derneklerde yapılan el sanatları çalışmalarının ticarileşmesi için çalışma yapılmalı-
dır. 

19. Çerkes kadınları olarak sokakta, iş yerinde diğer kadınlarla aynı sorunları yaşanmak-
tadır. 

20. Çerkes kadın sanatçıları bir araya getirmek, sahip çıkmak gerekir

21. Çerkes kadınının toplumsal hayattaki yeri ve direnişi ile ilgili sözlü tarih çalışmaları 
yapılabilir

22. Kadınların yer aldığı sanatsal çalışmalar yapılmalıdır.

23. İnternet televizyonu kurulabilir.

24. İş yaşamında kadın ve erkek aynı pozisyona ulaşabilseler bile, kadınların daha çok 
çalışmaları ve mücadele etmeleri gerekmektedir ve sadece Türkiye de değil, bütün 
dünyada yaşanmaktadır.

25. Toplumların benzer hepsi benzer üretim ilişkileri aşamalarından geçmiştir, Çerkes-
lerde de anaerkil ve ataerkil dönemler olmuştur.  

26. Erkek ve kadının olduğu her yerde ayrımcılık vardır.

27. Doğal seyrinde asimile olmak, direnerek yavaşlatmak veya yaşam kültürünü yeniden 
üreterek yok olmaya engel olmak seçenekleri mevcuttur. Yeniden üretim yok olmaya 
engel olacak, çocuklarımıza yeni dünyada kaybolmadan kendilerine yol bulmalarını 
sağlayacak olan yoldur. 

28. Tüm derneklerde kadına yönelik pozitif ayrımcılık ve bunu mümkün kılacak yapısal 
düzenlemeler yapılmalıdır.
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29. Kadın kooperatif çalışmalarına destek verilmelidir. 

30. Bütçe gerektiren projeler için bir havuz oluşturulmalıdır. Değerli fikirlerle yola çıkılan 
sanatsal projeler bütçe yetersizliği nedeniyle hayata geçememektedir. 

31. Eski değerlerimizi ve özümüzü yitirmeden Xabzenin güncellenmesi gerekmektedir. 

32. Dernekler dil kültür ve kimliğin yaşatıldığı çatılar olarak korunmalıdır.

33. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaştırılması ve bu perspektifin geliştiril-
mesi gereklidir. Farkındalık oluşturmak ve bilinç yükseltmek için eğitimler yapılma-
lıdır. 

34. Tüzük dili toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine uygun olarak güncellenmelidir. Sa-
dece yönetim kurulunda değil, tüm organlarda eşit temsiliyet hakkının sağlanması 
gerekir. 

35. Kadın Meclisi hayata geçirilmelidir.

36. Çerkes kadınlarının kadın sorunu yaşamadıkları tespit gerçekçi değildir. Bir araya 
geldiğimiz ortamlarda sorun yaşanmaması evlere dağıldığımızda sorun yaşanmadığı 
anlamına gelmez

37. Derneklerin farlı görüş, ekonomik düzey, yaş vb farklılıklarının ötekileştirme değil, 
farklılık olarak kabul etmesi gereklidir.

38. Topluma davranış kodlarına işlemiş olan ataerki ve eril dil kadını ikinci planda bırak-
maktadır.

39. Kadınların çocuklarla beraber gelerek hayata kendilerine pozitif doneler sağlayacak-
ları mekanlara dönüştürülmelidir.

40. Dernekler, kişilerin egoları tatmin edecekleri, iş ve siyaset yaşamında basamak ola-
rak kullanılacağı yerler olmamalıdır. 

41. Anadili yaşatmak için kreşlerin açılması ve seçmeli ders hakkının kullanılması ge-
reklidir. 

42. Kadınların, annelik nedeniyle iş yaşamında kariyerlerinde sorun yaşamaktadırlar.

43. Geçmiş dönemlerde kadınların evliliğe zorlanması gibi yaşanmışlıklar, kadının sos-
yal siyasal hayata katılmasını geciktirmiştir. Bu geçmişle yüzleşmek gerekir. 

44. Çocuklar daha çok sanata ve sanatçıya yönlendirilmelidir.
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45. Kadınlardan iş yaşamında, görev ve sorunluluğu altında olmasa dahi temizlik, ikram 
gibi sorumlulukları üstlenmesi beklenmektedir. 

46. Çerkes kadınlar güzellikleri ile değil kişilikleri ve başarıları ile konuşulmalıdır. 

47. Cinsiyet kotaları konulmalıdır. 

48. Girişimci, sanatçı ve sporcular (farklı profesyonele alanlar) destelenmelidir.

49. Sanat spor bilim alanında ve tanıtımda görünürlüğü artırmak adına nitelikli kadın 
sayımızı arttırmak gereklidir. Bu amaçla dernekler öncülüğünde uzmanlar tarafından 
kadınlarımıza farklı ve herkesin ilgisini çekebilecek alanlarda eğitimler verilmelidir.

50. Toplumsal cinsiyet konusunda sadece kadınlar değil, erkekler de eğitime tabi tutul-
malıdır. 

51. Kadının yükünü hafifletici ve kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda hazırlık yapılma-
lıdır. 

52. Genç kadınların dernek çalışmalarında ve yönetim organlarında daha fazla yer al-
ması gereklidir. 

53. İş yaşamında büyük şehirlerde ve kurumlarda bir ayrımcılık yok gibi algılansa da 
küçük şehir ve ilçelerde kadın-erkek eşitsizliği görünür durumdadır.

54. Çerkes kadınları içinde bulundukları toplum ve coğrafyanın etkisinde olarak kadın 
sorunu yaşamaktadır.

55. Kadının donanımlı hale gelmesi stratejik bir hedef olmalıdır.  Çerkes kadını Xabze ve 
mitolojik geçmişi ile bir güce sahiptir. 

56. Akademik ve kültürel eğitim konularında kızlar desteklenmeli ve pozitif ayrımcılık ya-
pılmalıdır.

57. Eğitim ve destek amaçlı fon sağlayan bir platform oluşturulmalıdır. Bu sayede kaynak 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

58. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine çözüm üretecek mekanizma siyasettir, bu nedenle 
siyasetin içinde kadın katılımını arttırmak gerekir. 

59. Kadının siyasete katılımında kota yeterli değildir, siyasete girdikten sonra sürdürüle-
bilirlik ve başarı için de çözüm üretmek gerekir.

60. Siyasi partilerin kendi içinde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve bu eşitsizliğe dair stra-
tejilerinin olması ve kadınların bu konuda çalışması gerekir.
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61. Çalıştığı alanda lider pozisyonuna gelmiş kadınlar ile 4-5 genç kadın bir araya getiri-
lerek mentorlük devreye sokulabilir. Bu çalışma sadece Türkiye ile sınırlı tutulmayıp 
anavatan ve diaspora örgütlerini kapsaması halinde başarı şansı artar. 

62. Kadın varlığı ile derneklerin erkekler tarafından kullanılan mekanlar değil kadın ve 
çocukların yer aldığı aile mekanları haline gelmelidir.

63. Çerkes kadınlarının toplumsal olarak sahip oldukları bir genetik mirasları mevcuttur. 
Pozitif psikolojik sermaye olarak adlandırılan bu miras sayesinde Çerkesler güçlü bir 
toplumdur ve güçlü yönlerine odaklanmalıdır. Umut, iyimserlik, öz yeterlilik, psikolojik 
başlıklarından oluşan güçlü yönleri sayesinde 300 yıl süren savaş, sürgün ve asimi-
lasyonun ardından Çerkes kadının direnme gücü toplumu bugüne taşımış olduğu 
gibi, geleceğe taşıma gücüne de sahiptir.

64. Diaspora kadınları spor dünyasında daha fazla yer almalıdır. Bu alandaki başarıları 
diasporaya moral etki sağlayacaktır.

65. Erkeklerin güçlü olduğu bir dünyada erkeklerden kadın katılımını artırma konusunda 
beklentiye girmemek gerekir, kadınlar dernek yöneticilerine yardım etmek yerine yö-
netimi istemeli ve elde etmelidir. 

66. Kız çocuklarının eğitiminde bölgesel farklılıklar yaşanmaktadır. Aynı şekilde Xabze-
nin uygulanışı ve kadının yeri konusunda da bölgesel farkları bulunmaktadır. 

67. Bugün yaşanan pek çok sorununun kaynağının Xabze’nin yaşayan canlı yapısının 
unutulması ve geçmiş dönem yaşam biçimlerinin gelenek normu ile sunulmasından 
kaynaklanmaktadır. Oysa xabze yapı itibarı ile kurallar manzumesi olmaktan öte bir 
düşünce sistemidir ve canlıdır.

68. Kadınımız yüzyıllardır Savaş sürgün ve diasporalar da var olmak adına elinden gele-
ni yapmış kültürün yaşaması için temel yapıyı oluşturmuş ve her ortamda her şartta 
üretmeyi bilmiştir. Bu mirasa sahip çıkmak ve toplumsal konulara aktif katılım sağla-
mak ve çok çalışmak görevimiz vardır. 

69. Kadınlar yaşadıkları şehirlerin siyaset, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri ile bağlantılı 
olmalı, derneklerin tanıtımlarında sosyal medyayı iyi kullanmaları gerekmektedir. 
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EK 1-

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci’nin Kadın Katılımı Çalıştayı Açılış Konuşması:

Kadın Katılımı Çalıştayımızın kıymetli konuşmacıları ve kolaylaştırıcıları, 

Çalıştayda yapılacak konuşmaları kadını-erkeği, genci-yaşlısı ile ilgiyle bekleyen, soru 
ve yorumları ile katkıda bulunacak değerli büyüklerim ve kardeşlerim hepinizi saygı ile 
selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi Federasyonumuz geçen yıl üye örgütler ile istişareler sonucunda ilk Stratejik 
Planını oluşturdu ve kamuoyu ile paylaştı. Farklı bölgelerde insanlarımız kadın katılımının 
güçlendirilmesi gerektiğinin önemle altını çizdiler. Bu talepler sonucu Stratejik Planımız-
da “kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması” kurumsal vizyonlarımız 
arasında yer almıştır. 

Plan hazırlık sürecinde yapılan analizlerde katılımcılar, “anaerkil toplum yapımıza rağmen 
kadınlarımızın geride kalmasını” zayıf yanlarımız arasında zikrederken “kadınlarımızın ör-
gütlerimizde öne çıkmaya başlamasını” da güçlü yanlarımız arasında belirtmişlerdir. Ka-
tılımcıların görüşleri ve talepleri doğrultusunda “Kadın katılımının artırılması” bir stratejik 
hedef olarak plana dahil edilmiştir. 

Yine Stratejik Planımızın yaklaşımında kadın katılımı sadece kendi derneklerimizde ve 
federasyonumuz ile sınırlı olarak ele alınmamıştır. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte 
kadın hareketlerinde kadınlarımızın daha fazla yer almaları da hedeflerimizin arasında 
yer almaktadır. 

Yine Stratejik Planımızın “Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, 
yerel yönetimler ve diğer siyasi mekanizmalarda adil temsili için çalışılması” hedefinin 
önemli bir bileşeni, siyasete kadınlarımızın kimliğimizi temsilen sorunlarımızın çözümüne 
katkıda bulunmak üzere katılımlarının artırılmasıdır.

Kadın Katılımı Çalıştayını İstanbul’da Eylül 2020 de bin kişilik bir katılım ile bir otelde 
konaklamalı olarak 2 günlük bir program şeklinde planlamıştık. Ne yazık ki pandemi ön-
lemleri sonucu programı gerçekleştiremedik. Her ne kadar yüz yüze bir toplantının insani 
sıcaklığını veremese de online platformlarda bu çalışmayı gerçekleştirmeye karar verdik. 
İnşallah pandemi daha fazla can yakmadan bir an önce son bulur ve planladığımız yüz 
yüze geniş katılımlı çalışmayı da hayata geçirebiliriz. 

Genelde kadın hakları özelde kadın katılımı konusunda tüm dünyada çeşitli sorunlar ya-
şanıyor. Bu sorunların çözümü konusunda kadın hareketlerinin öncülüğünde güçlü hak 
savunuculuğu mekanizmalarının yanı sıra yasal ve idari mekanizmalar da geliştiriliyor. 
Bugün kadın hakları, evrensel insan hakları anlayışının en temel unsurları arasında ye-
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rini almış durumdadır. Seçme ve seçilme hakkı; kamu, özel sektör ve sivil toplum karar 
mekanizmalarında adil temsil; ekonomik refahtan eşit ve adil yararlanma hakkı gibi birçok 
başlıkta özellikle son yüzyılda önemli gelişmeler yaşansa da gidilecek daha çok yol olduğu 
da bir somut gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Toplumumuzun her bireyini sarsan 
Şeyma ve Tuğba Sarı kardeşlerin öldürülmesi ve annelerinin ağır yaralanmasına benzer 
kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakaları hala ülkemizin ve dünyanın bir acı ger-
çeği olmaya devam ediyor ne yazık ki… 

Federasyonumuzun toplumumuzda ve kurumlarımızda hak savunuculuğu anlayışının ge-
lişmesine yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmaları bulunmaktadır. Bu çerçe-
vede kadın haklarına ve kadın katılımına da özel bir önem vermekteyiz. Hala yapılması 
gereken birçok çalışmanın olduğunun da bilincindeyiz. Bu alanda çalışan sivil toplum ku-
ruluşları ile yakın işbirliği içerisinde gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Daha önce 
kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü etkinlikleri ve farklı vesileler ile temaslarımız ve ortak çalışmalarımız olmuştu. Bu 
çalıştayda da kadınların karar mekanizmalarına ve özellikle siyasal mekanizmalara katılı-
mı alanında ülkemizin en saygın sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kadın Adayları 
Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu bizlerle beraber olacak. Bu katı-
lımı kimliğimiz ile Parlamentoda başarılı şekilde yerine getiren TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Hülya Atçı Nergis ile yerel yönetimlerde kimliğimizi başarı 
ile taşıyan Sevinç Baykan Özden tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar.

Asimilasyon ve kültürel erozyona karşın, diasporik bir toplum olarak kadına yönelik ge-
nel tutumumuz birlikte yaşadığımız diğer halklar tarafından da takdir ile karşılanmaktadır. 
Buna ilişkin resmi ve özel bütün temaslarımızda mutlaka bir takdir ifadesi ile karşılanıyo-
ruz. Kadın cinayetlerinin toplumsal geçmişimizde yer almaması, eğitim gibi birçok alanda 
kız çocuklarına yönelik içinde yaşadığımız topluma kıyasla daha eşitlikçi uygulamaları-
mızın olması birer gurur vesilesidir. Düğünümüzde, cenazemizde, derneklerimizde her 
türlü toplumsal ortamda kadınlarımız ve erkeklerimiz yan yana bir güven ortamı içerisinde 
birlikte var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Sivil toplum kuruluşları ve bireyler 
olarak bu güven ortamını korumaya ve geliştirmeye en üst düzeyde hassasiyet göstermek 
zorundayız. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve üye dernekleri olarak gerek genel kurullarımızda ge-
rek diğer yetkili demokratik kurullarımızda kadın ve gençlik katılımı başlıkları önemli bir 
gündem maddesi olmaktadır. Bu çalışmalar sonucu 2017 yılında Genel Kurulumuz, Fe-
derasyon tüzüğümüzde değişikliğe giderek üçte bir cinsiyet kotası hükmünü koymuştur. 
Yine Genel Kurul delegelerimiz, beni 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul’da ilk kadın Genel Başkan olarak seçerek onore ettiler. Bu adım kişisel bir durum 
olmanın ötesinde, toplumsal ve kurumsal çalışmalarımızda kadın katılımı konusunda da 
önemli bir ilk adım olma niteliğini taşımaktadır. Yine Derneklerimizde bugüne kadar büyük 



217

fedakarlıklarla başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan, çalışmalara aktif şekilde katılan 
kadınlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün zaman kısıtı nedeni 
ile hepsini davet edememiş olsak da önemli bir kısmının tecrübe ve tavsiyelerini dinleyip 
önemle not ederek çalışmalarımıza yansıtmaya çalışacağız. 

Bardağın dolu tarafını da boş tarafını da bütüncül bir gözle görmek güçlü bir gelecek inşa 
edebilmemiz için oldukça önemlidir. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın duvarlarında yer alan 
her biri emekleri ile saygın bir konumda olan Başkanlarımızın fotoğraflarına baktığımızda 
çok az kadınımızın olduğunu üzülerek görüyoruz. Yönetim Kurulu listelerinde kadın tem-
silinin de yetersiz olduğunu açıklıkla ortaya koymamız gerekiyor. Federasyonumuzun ve 
üye derneklerimizin en üst organları olan genel kurullarında oy kullanarak geleceğimize 
yön veren üye ve delegelerimizde de kadın oranını artırmak zorundayız. 

Geçtiğimiz ay yaptığı Ortaokul Anadili Seçmeli Dersi çalışmaları ile tüm toplumumuzun 
takdirini kazanan Göksun Çerkes Kültür Derneğimizde, bu dönem tek 1 kadın üye varken 
yönetimin yaptığı bilinçli ve kapsayıcı çalışmaların sonucunda şu anda 110 kadın üyeye 
ulaşılmış durumdadır. Başta Dernek Başkanımız Oktay Bey olmak üzere emeği geçen 
herkese ve derneğimizin yeni kadın üyelerine teşekkür ediyorum. 

Tüm alanlarda olduğu gibi kadın katılımı konusunda da, kimliğimizin temel direkleri arasın-
da yer alan Xabzemize uygun şekilde karşılıklı saygı ve düzgün bir üslup ile konuyu ele 
alıp sorunları analiz ederek akılcı ve toplum yararına çözümler geliştirmeye çalışacağız. 
Toplumsal yaşamımızın anayasası olan Xabzemizin kadın katılımına ilişkin geliştirilmesi 
gereken yönleri varsa, tıpkı anayasaların nasıl değiştirileceğinin yolunun yine anayasa-
larda belirtildiği gibi, bu hususların da Xabze çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. 

Bugün ve yarın alanlarında kurumlarımızın emektar kadın yöneticileri, siyasette kimliği-
mizi görünür kılan kadınlarımız, uzman akademisyenlerimiz, başarılı rol modellerimiz ile 
kadın katılımı konusunu ele alacağız. Başta genç kızlarımız olmak üzere kadını-erkeği ile 
tüm toplumumuzun çalıştaydan güçlenerek ve fikren zenginleşerek çıkmasını diliyorum. 
Kadınlarımız, bir ayakları kendi derneklerimizde bir ayakları ise hayatın her alanında, top-
lumumuza ve dünyamıza katkı vermeye devam edeceklerdir. Dil, kültür, kimlik, yaşam, 
barış ve huzur kadın katılımı olmaksızın tam anlamıyla ne korunabilir ne de geliştirilebilir. 
Bu anlayışla çalıştayımıza başarılar diliyorum. 

Genç kızlarımıza ve kadınlarımıza da bir çağrıda bulunuyorum: hem derneklerimizde hem 
de hayatın her alanında daha aktif olun. Ve lütfen KAFFED Genel Başkanları listesinde 
beni yalnız bırakmayın.
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EK 2-

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Katılımı Komisyonu Koordinatörü Sevinç 
Baykan Özden’in Kadın Katılımı Çalıştayı Kapanış Konuşması:

Kadın Katılımı Çalıştayımızın oturumlarında tecrübe ve tavsiyeleri ile yolumuza ışık tutan 
değerli konuşmacılar,

Çalıştayımızı iki gündür büyük bir ilgi ile izleyen; soru ve yorumları ile katkı veren kıymetli 
dostlarımız,

Yoğun ve verimli bir çalışmayı daha el birliği ile tamamlamış bulunuyoruz. 

Mitolojiden günümüze uzanan bir çizgide kadın kimliğine ve kadın katılımına ilişkin hayatın 
birçok alanına dokunan konuları uzmanlarından ve tecrübeli rol modellerimizden dinledik. 

Farklı yaklaşım tarzlarına ve görüşlere sahip konuşmacılarımızın genelinin, yeterli kadın 
katılımı olmadan toplumsal ve kurumsal hedeflerimizi etkili şekilde gerçekleştiremeyece-
ğimiz konusunda görüş birliği içerisinde olduğunu gördük. Yine benzer şekilde geçmişe 
kıyasla hem sivil toplum kuruluşlarımızda hem hayatın her alanında kadın katılımı konu-
sunda olumlu gelişmelerin olduğu da güçlü şekilde vurgulandı. Yine büyük bir toplumsal 
ve kurumsal özgüven içerisinde, sorunlarımızı ve kadın katılımının önündeki engelleri de 
Xabzemize yakışır güzellikte bir üslup ile ele aldık. 

Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla tüm farklılıklarımızın ötesinde ve üstünde 
bir ortak geçmişten gelip bir ortak geleceğe dayanışma içerisinde yürüdüğümüzü bir kez 
daha görmüş olduk. Farklı bölgelerden ve derneklerimizden kadınlarımız bir büyük ailenin 
parçası olduklarını görmüş olmaktan dolayı mutlu olduklarını toplantı süresince bizimle 
paylaştılar. 

Kürsülerden salonlarımıza her bakışımızda kadın katılımının daha da arttığını göreceği-
miz;

salonlarımızın kürsülerinde ise daha çok kadınımızı görebileceğimiz; 

bunun bir lütuf değil hak olduğuna; olması gerekenin bu olduğuna ilişkin toplumsal muta-
bakatımızın genişleyeceği bir geleceğe doğru 

daha önce atılan adımlara güçlü adımlar eklemiş olduk bu haftasonunda. 

Çalıştayımıza katılan ve çeşitli nedenlerle katılamayan fakat bu süreci yürekten destek-
leyen kadınlarımızın kararlılıkları ve dayanışmalarından doğan güç ile daha eşitlikçi ve 
daha güçlü bir toplumsal geleceği el birliği ile inşa edeceğimize samimiyetle inanıyorum.

KAFFED Kadın Katılımı Komisyonu adına bu çalıştay sürecini destekleri ile hayata geçi-
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ren Yönetim Kurulumuza ve Başkanlar Kurulumuza, 

bu süreçte organizasyonun sürekli içinde ve yanında olan Genel Başkanımız Yıldız Şe-
kerci’ye, 

çalıştay oturumlarında tecrübelerini ve önerilerini bizlerle paylaşan değerli konuşmacıla-
rımıza, 

oturumların amacına ulaşması için gayret eden moderatörlerimize, 

çalıştayın 2 gün boyunca aksamadan yürütülmesini ve canlı olarak yayınlanmasını sağla-
yan Filiz Kaplan ve Saniye Boran arkadaşlarımıza, 

organizasyon süresince destek veren gençlerimize, çalıştay görsellerini hazırlayan Ömer 
Faruk Özdemir ve Çetin Kılınç’a, tutanakları tutarak çalıştayı kayda geçiren Abdullah Dur-
du’ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Dileğimiz pandeminin daha fazla 
can yakmadan bir an önce son bulması ve yüzyüze geniş katılımlı bir toplantı ile daha ge-
niş zaman ayırarak kadın katılımı konusunu daha detaylı şekilde ele alabilmektir. İnşallah 
en kısa sürede bu dileğimiz gerçekleşir ve yeniden bir araya gelebiliriz. 

Saygılarımla…
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EK 3-

Kadın Katılımı Çalıştayı Duyuru Metni, Afişleri ve Programı

Kadın Katılımı Çalıştayı

Federasyonumuz ve üye derneklerimiz, kurumsal ve toplumsal çalışmalara ve mekaniz-
malara kadın katılımının güçlendirilmesi amacıyla son yıllarda yoğunlaşan bir çaba içeri-
sindedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantılarının yanı sıra farklı 
vesileler ile konu gündeme getirilerek tartışılmıştır. Bu çalışmalar sonucu 2017 yılında 
Genel Kurulumuz, Federasyon tüzüğümüzde değişikliğe giderek üçte bir cinsiyet kotası 
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hükmünü koymuştur. 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da ilk kadın 
Genel Başkan olarak Yıldız Şekerci seçilmiştir. Toplumsal çalışmalarımızda ve kurumsal 
mekanizmalarımızda kadın katılımının artırılması Federasyonumuzun öncelikli gündem-
leri arasında olmayı sürdürmektedir.

Bu dönem ilkini bileşenlerimizin temsilcilerinin de katkıları ile hazırlayarak yayınladığımız 
Stratejik Planımızda kurumsal vizyonlarımız arasında “kadınların karar alma süreçlerine 
aktif katılımının artırılması” da yer almaktadır. Plan hazırlık sürecinde yapılan analizler-
de katılımcılar “anaerkil toplum yapımıza rağmen kadınlarımızın geride kalmasını” zayıf 
yanlarımız arasında zikrederken “kadınlarımızın örgütlerimizde öne çıkmaya başlamasını” 
da güçlü yanlarımız arasında belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri ve talepleri doğrultu-
sunda “Kadın katılımının artırılması” bir stratejik hedef olarak plana dahil edilmiştir. Yerel, 
ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketlerinde kadınlarımızın daha fazla yer alma-
ları da Stratejik Planımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Yine Stratejik Planımızın 
“Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, yerel yönetimler ve diğer 
siyasi mekanizmalarda adil temsili için çalışılması” hedefinin önemli bir bileşeni, siyasete 
kadınlarımızın kimliğimizi temsilen sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmak üzere ka-
tılımlarının artırılmasıdır.

Bu stratejik hedef doğrultusunda geniş katılımlı bir çalıştayın Eylül 2020 de bir konaklama 
tesisinde 2 gün olarak gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar pandemi önlemleri nedeni 
ile online bir toplantıya çevrilmiştir.  Kadınlarımızın karar mekanizmalarımızda, kurumsal 
ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer almasını teşvik edecek politikaları oluşturmak 
üzere düzenlediğimiz Kadın Katılımı Çalıştayımızı 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçek-
leştireceğiz. Çalıştay oturumları canlı olarak yayınlanacaktır.

Bütün toplumsal çalışmalarımızda olduğu gibi bu alanda da kadınlarımızı, erkeklerimizi, 
büyüklerimizi ve gençlerimizi kendi demokratik çözüm önerileri ve bakış açıları ile çalış-
tayımıza katkı vermeye davet ediyoruz. Demokratik tartışma ve iş birliği zemininde kendi 
fikirlerimizi ifade ederken farklı fikirleri de dinleyerek ortak çözüm önerileri geliştirebilece-
ğimize; bu önerileri Federasyonumuz ve üye derneklerimiz bünyesinde elbirliği ile hayata 
geçirebileceğimize güvenimiz tamdır. Çalıştay süresince gündeme getirilecek bilgi, görüş 
ve öneriler bir rapor ile Federasyonumuz Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu’na sunula-
rak faaliyetlere yansıtılacaktır.
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

Tarih: 13-14 Şubat 2021 

Çalıştay Canlı Yayın Linkleri :

KAFFED Facebook Hesabı : https://www.facebook.com/Kafkas.Dernekleri.Federasyonu/

KAFFED Youtube Hesabı  : https://www.youtube.com/kafkasderneklerifederasyonu

1.GÜN – 13 Şubat 2021

Açılış Konuşmaları

Saat 10:30 – 10:45

Oya Hansu Çolak, KAFFED YK Üyesi

Yıldız Şekerci, KAFFED Genel Başkanı

1. Oturum         : Mitolojiden Günümüze Çerkes Kadını

Saat 10:45-12:30 

Konuşmacılar                      :  Emel Bezek                        
- Mitolojide Çerkes Kadını
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Doç. Dr. Mır Unarokova       - Tarihten Günümüze Anavatanımızda Çerkes Kadını 

Elmas Zeynep Arslan          - Diasporada Çerkes Kadını ve Çerkes Kadınları Teavün 
Cemiyeti

Kolaylaştırıcı                        : Oya Hansu Çolak

2. Oturum       : Örgütlenmemizde Kadın Katılımı

Saat 14:00 - 17:00 

Konuşmacılar                      : Aysel Ateş                            

- Adana Çerkes Kültür Derneği eski Başkanı

Filiz Çelik                           - Bursa Çerkes Kültür Derneği eski Başkanı ve KAFFED 
YK Üyesi

Handan Demiröz             - KAFFED eski YK Üyesi

Nesrin Alpan                     - Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı ve KAF-
FED YK Üyesi

Rahşan Erdoğan Yılmaz   - Samsun Çerkes Derneği Başkanı ve KAFFED eski YK 
Üyesi

 Konuşmacıların sunuşlarından sonra Üye Derneklerimizin bildirmiş olduğu mevcut 
ve önceki dönem kadın yöneticilerimiz de görüş ve önerilerini paylaşacaklar.

 Kolaylaştırıcı                      : Ömer Atalar

 Saat 17:00                          

El Sanatları Sergisi (Online/Çevrimiçi)
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2. Gün – 14 Şubat 2021

1. Oturum            : Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk

Saat 10:00 – 11:00

 Konuşmacılar                    : Prof. Dr. Sima Nart             

- Türkiye Diasporasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı

Dr. Jade Cemre Erciyes     - Kafkasya ve Diasporada Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Hareketleri

Av. Ferit Atalay                  - Kadının Hukuk Karşısında Konumu

Kolaylaştırıcı                      : Prof. Dr. Sevda Alankuş

2. Oturum           : Kadınlarımızın Siyasete Katılımı        

Saat 11:00 – 12:30

Konuşmacılar: 

Nuray Karaoğlu  - Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der) Başkanı: 

Hülya Atçı Nergis                 - Kayseri Milletvekili  
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Sevinç Baykan Özden           - Balıkesir-Karesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi ve Kaffed 
YK Üyesi

Kolaylaştırıcı                          : Av. Nejan Nart Ünver

 

12:30 -13:30 Şınaho Betül Bilgin Canlı Müzik Programı

13:30 Çalıştaya Gönderilen Video Mesajları

Forum

Saat 14:00 – 17:00

 

Kolaylaştırıcı                       :  Filiz Çelik

Farklı alanlardan kadınlarımızı temsilen foruma katılacak konuşmacılar, çalışma 
yürüttükleri alanlarda kadın kimlikleri ve etnik kimlikleri ile yaşadıkları tecrübeleri; 
örgütlenmemizde kadın katılımının artırılmasına ilişkin önerilerini birbirleri ile ve 
toplumumuzla paylaşacaklar. Zaman kısıtı nedeni ile bütün alanları ve bu alanlarda-
ki bütün kadınlarımızı davet edememekten dolayı üzgünüz.
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TEŞEKKÜR

Federasyon yönetimi olarak bu dönem iç eğitim ve gelişim çalışmalarımızda yanımızda 
olan Necla Çakıcı Aşan’a özel bir teşekkürü borç biliriz.
Bu dönem, çalışmalarımızın daha verimli olabilmesi için Yönetim Kurulumuz işe önce ken-
disinden başladı.  Eğitim ve Gelişim Programları düzenlendi. Kendi alanında lider, Türki-
ye’nin önemli firmalarında danışmanlık ve liderlik eğitimleri veren ve Necla Çakıcı Aşan 
tarafından yürütülen bu programlar kapsamlı, kurumsal eğitimlerdi. Daha sonra gençle-
re yönelik çalışmalar yapıldı. Necla Çakıcı Aşan koordinatörlüğünde, “Kendimi Yöneti-
yorum-Kariyerimi Yönetiyorum” eğitimleri gençlerin yoğun katılımı ve ilgisi ile ilerledi ve 
sertifikasyonla sonuçlandırıldı. Bu dönemin en önemli projelerinden olan ve memnuniyet 
yüzdesi %95’lerde seyreden “Mentör Menti Programı” çalışmamızda son derece profes-
yonel bir şekilde profesyonel ve stratejik planlı alt yapısı ile Necla Çakıcı Aşan tarafından 
tasarlanarak hayata geçirildi.
Çok önemli bir planlama iyi bir alt yapı hazırlığı ve MENTÖR ve MENTİLERE verilen ku-
rumsal eğitimler ve yaklaşımlarla başlayan alanında güçlü ve seçilmiş kişilerin yürüttüğü 
Danışmanlığını ve proje yöneticiliğini Yönetim Uzmanı: Necla Çakıcı Aşan- Prof DR. Berat 
Bir – Dr. Janberd Dinçer ve Turan Akın ile gençlerimizin yürüttüğü bu proje için de emek 
veren herkese teşekkür ederiz.
Bu projeye katılan Mentörlerimize de burada ayrıca ayırdıkları zaman, naif ama profesyo-
nel yaklaşımları için ayrıca teşekkür ederiz.
Bu proje; Çerkeslik, takım ruhu “birlikteyiz ve güçlüyüz- kültürel deneyim transferi-p’ur-A-
talık sisteminin modern, vücut bulmuş hali ve gençlere olan fayda açısından düşünüldü-
ğünde bizce paha biçilemeyecek değerde ve mutlaka yaşatılması gereken bir tecrübedir.
Çalışmalarımız boyunca faaliyetlerimizi duyurmakta her daim desteklerini yanımız-
da hissettiğimiz toplumumuzun önemli yayın organı olan Jineps Gazetesine de te-
şekkür ederiz.



227

1. Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat tarafından, diasporada yaşayan soydaş-
ların birbirleriyle iletişim ve işbirliğini geliştirmeye katkılarından dolayı Kafkas Der-
nekleri Federasyonu (KAFFED) Başkanı Yıldız Şekerci’ye takdim edilen teşekkür 
belgesi.
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2. Hatukşoko Gazi Adıge Dil Derneği’nin, KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci’ye, KAF-
FED’in Hatukşoko Gazi Adıge Dil Derneği ile birlikte yürüttüğü anadili çalışmalarına 
öncülek etmesi dolayısıyla takdim ettiği teşekkür beratı.
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KAFFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ

1. Adana Çerkes Kültür Derneği

2.  Afşin Kafkas Kültür Derneği

3.  Antalya Çerkes Derneği

4. Arıkbaşı Köyü Kafkas Derneği

5. Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

6. Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

7. Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

8. Biga Kafkas Kültür Derneği

9. Bodrum Kafkas Kültür Derneği

10. Bolu Kafkas Derneği

11. Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

12. Bursa Çerkes Kültür Derneği

13. Çerkes Derneği (Ankara)

14. Çerkes Kültür Evi Derneği

15. Ceyhan Kuzey Kafkas Kültür Derneği

16. Çorum Kafkas Kültür Derneği

17. Denizli Kafkas Kültür Derneği

18. Düzce Adıge Kültür Derneği

19. Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

20. Gaziantep Çerkes Derneği

21. Göksun Çerkes Kültür Derneği

22. Gönen Kafkas Kültür Derneği

23. Hamamözü Çerkes Derneği

24. İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği

25. İskenderun Çerkes Derneği Adige Khase

26. İstanbul Kafkas Kültür Derneği

27. İzmir Çerkes Kültür Derneği
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28. Kafkas Çerkes Derneği

29. Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

30. Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

31. Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

32. Kayseri Kafkas Derneği

33. Kiçir Adıge Derneği

34. Kocaeli Kafkas Derneği

35. Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

36. Manisa Çerkes Kültür Derneği

37. Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

38. Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği

39. Nazilli Kafkas Derneği

40. Reyhanlı Çerkes Derneği

41. Sakarya Kafkas Kültür Derneği

42. Samsun Çerkes Derneği

43. Şarkışla Kafkas Derneği

44. Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği

45. Sinop Kafkas Derneği

46. Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

47. Soma Kafkas Kültür Derneği

48. Sungurlu Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

49. Susurluk Kafkas Derneği

50. Tokat Çerkes Derneği

51. Turhal Kafkas Kültür Derneği

52. Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği (İstanbul)

53. Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği - Kayseri

54. Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

55. Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği


