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STK’larımızdan beklentileri ve beklentiler ile gerçek durumun
ilişkisini tartıştığımız Worşer, 4 Kasım 2017 Cumartesi
tarihinde derneğimizde gerçekleştirildi. Worşer sonucunda
katılımcıların ifade ettikleri konular genel itibariyle aşağıda
sıralanmıştır.
Organizasyonel kabiliyet açısından değerlendirdiğimizde toplumumuz
bu yetenekten yoksun bir görünüm sergilemektedir. Organize toplumun
kendi aydınlarını üretebilme gücü de göze alındığında bu noktadaki
eksikliğimizin sonuçları daha da ağır olmaktadır.
Kafkasyalıların sorunlarına dair çözüm ve fikir üreten, entelektüel
çevrelere seslenebilen yeteri kadar insanımız bulunmamaktadır.
Kimlik siyaseti üzerinden politika sahnesine çıkan insanlarımız
desteklenmeli.
Kurumlarımızın devamlılığının temin edilebilmesi kimlik bilincine
sahip gençlere ve çocuklara bağlıdır. Bu nedenle faaliyetlerin
merkezinde gençler ile çocuklar yer almalıdır.
Derneklerde özellikle çocuklara ve gençlere yönelik tarih–siyaset
okumaları gibi faaliyetlere yer verilmelidir. Onlarca yıl önce kurulan
derneklerimiz bugünün koşullarına uygun olarak yeniden
tanımlanmalıdır. Salt folklorik hasletlerden teşkil faaliyetler toplumun
dokusunun zedelenmesine yol açmaktadır.
Kafkasyalıların büyük bölümüne mal olmuş toplum adamlarımıza
ithaf edilerek edebiyat, tarih ödülleri düzenlenebilir ve
kurumsallaşması sağlanabilir.
Toplumumuzun tüm sorunlarının çözümünde derneklerden beklenti
içerisinde olunması realiteye aykırıdır. Dernekler dışındaki informel
grupların sayısının artması çok seslilik açısından önemlidir.

Kafkasyalılardaki kabilecilik anlayışı uzun yıllardır gelişimin önünde
engel oluşturmaktadır. Diasporadaki kabilecilik temelli reflekslerin
Kafkasya’daki yansımalarının ilerleyen dönemlerde olumsuz sonuçlar
doğurması muhtemeldir.
Dernek faaliyetlerine katılan insanlarımızın yanında derneklerden
uzak hanelere de ulaşmalı gerekirse ev ziyaretleriyle onları da örgütlü
toplum içerisine dahil etme anlamında çalışmalar yürütülmelidir.
Kafkasya’daki insan hakları ihlalleri konusunda çeşitli dünya
ülkelerinden katılımcıların bulunduğu bir insan hakları izleme
komitesi oluşturulabilir.
Dernekler kültürümüzü, yaşadığımız sorunları ve maruz kaldığımız
haksızlıkları diğer toplum kesimleri arasında dile getirmeli ve
bilinirliğini artırmayı önceliklendirmelidir
Derneklerin sadece folklore yer vermesi üzerinden yapılan eleştiriler
yersizdir. Dernekte ya da toplumumuzun herhangi bir kesiminde
bulunmayacak insanların folklor ile dernekte bulunması kayıp değil
kazanç olarak değerlendirilmelidir.
Son yıllarda ortaya çıkan özellikle sosyal medya üzerinde ilerleyen
seviyesi düşük kavgalar, ithamlar son bulmalı ve toplumumuzun
kanaat önderleri bu konuda inisiyatif almalıdır.
Üst kuruluşlarımız dernek idareciliği dışında topluma liderlik
edebilmelidir. Kurumlarımızın yönetici seçimleri yapılırken seçicilerin
bu yönde irade koyması gerekmektedir. Derneklerdeki dönüşüme
paralel üst kuruluşlarımızın da misyonları yeniden tanımlanmalıdır.
Farklılıklarımız nedeniyle bir aradayız, buna karşın benzerlikler
gösterdiğimiz gruplarla işbirlikleri geliştirmeliyiz. Yaşadığımız
sorunlarda yalnız değiliz, çeşitli alanlarda ortaklıklara açık olmalıyız.

Derneklerin dil başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet göstermesi
gerektiği söyleniyor. Bulunduğumuz bölgedeki Kafkasyalılar arasında
bir talep ölçümü gerçekleştirdiğimizde en azından bu bölgede
insanlarımızın taleplerinin çok açık bir şekilde folklorik faaliyetler
olduğunu gözlemledik. Dernekler eleştirilirken insanlarımızın
derneklerden talepleri göz ardı edilmemelidir.
Derneklerin anavatanla ilişkileri somutlaştırmalı, dönüş projesi ilk
yıllarından bugüne kadar objektif olarak yeniden değerlendirilmeli.
Devletler ya da herhangi bir devletin organları başta olmak üzere tüm
muhataplarımızla sağlıklı ilişkiler kurup taleplerimizin tamamen
yerine gelmesi mümkün değildir. Öncelikler belirlenip bu bağlamda bir
yol haritası oluşturulmalıdır.
Formel / informel gruplarımız arasındaki bitmek bilmeyen çekişmelere
artık bir son verilmesi gerekmektedir. Gruplarımız arasında kaynaşma
olmasa da asgari müşterekte birleşerek bir uzlaşma sağlanmalıdır. Bu
sayede toplumsal gerginliğe son verilebilecektir.

Worşer'e katılan herkese teşekkür ederiz.
Her ayın ilk Cumartesi günü yaptığımız Worşer'in ikincisi, 2 Aralık 2017
tarihinde saat 20.00'da derneğimizde yapılacaktır.
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