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10 Kasım Cumartesi tarihinde İstanbul Kafkas Kültür
Derneği’nde, bu sezonun ilk Worşer’ini "Kafkasya ve
Türkiye Diasporası Ekseninde Neler Oluyor?" başlığıyla
gerçekleştirdik. Katılımcıların ifade ettikleri konu
başlıkları özet olarak aşağıdaki gibidir.

Uzun yıllardır diaspora bütünüyle kültürel kurumlar üzerinden
örgütleniyor, Çerkeslerin sorunları kültürel örgütlenmeler ile değil
siyasallaşma yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Bu anlamda anavatan
ve diğer muhatap devletler ile ilişkilerimizi de siyasal kurumlarımız
üzerinden kurmalıyız. Önümüzdeki yıllarda fosil yakıtların
kullanımının azalmasına bağlı olarak, Rusya’nın doğalgaz ve petrol
rezervleri üzerinden inşa ettiği ekonomik temelli hegemonyası
azalacaktır. Yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan bu yeni
düzene hazırlıklı olmalıyız.
Anavatan ile sağlıklı ilişkiler kurmamızın önündeki en büyük
engellerden bir tanesi diasporadaki anlaşmazlıklar diyebiliriz. Hatta
etnik temelli ayrışmaları da buna dâhil edebiliriz. Kendi içimizde bir
yol haritası belirleyerek gençlerin daha aktif olduğu bir yapı kurmakta
geç kalıyoruz.
Özellikle diasporanın bugün geldiği noktanın bir geçmişi var, eskiden
beri uzun vadeli projeler ortaya koyamadık. İçerisinde bulunduğumuz
dağınıklıktan kurtulmamız gerekir. Toplum hala bir uyanış süreci
yaşıyor ve geçirdiğimiz süreçler Kafkasya siyasetimizin doğru bir
zemine oturmasına engel oluyor.
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Kültürün temeli üretimdir, bu anlamda Çerkesler olarak son derece
sığ bir noktadayız. Yeteri kadar yazarımız, yayınımız yok. Pek çok
anlamda üretim olarak geri durumdayız ve bu gelişim üzerindeki en
büyük engelimiz. Yaşadığımız sorunları dünyada ilk defa biz
yaşamıyoruz, bu anlamda evrensel değerlerden yola çıkarak bir
gelecek perspektifi ortaya koymalıyız.
Toplumlara istikamet veren o toplumun entelektüelleridir.
Çerkeslerin entelektüel yaşam olarak ele aldığımızda uzunca bir
süredir erozyona uğradığını söyleyebiliriz. Bir toplumda entelektüel
insanların yer bulabilmesi için, fikirlerinin karşılık bulması lazım.
Fikirler karşılık bulmuyorsa aydın diyebileceğimiz insanların
yetişmesi çok zor. Bu anlamda kimlik oluşturma yöntemimizde ciddi
bir sorun olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Tarihsel olarak baktığımızda Çerkeslerin devlet pratiklerinin
olmadığını görüyoruz. Bugün yaşadığımız pek çok sorunda da,
anavatan eksenli politikalarımızda da bunun etkilerini görüyoruz.
Çerkeslerin Cumhuriyet öncesi yayınları ile bugünkü gündemlerini
karşılaştırdığımızda 1920’den beri aynı şeyleri konuştuğumuzu
söyleyebiliriz. Bu anlamda bir samimiyet sorgulaması yapmalıyız.
Çerkeslerin tarihine baktığımız zaman Kafkasya ve diaspora
arasında her dönem bir bilgi eksikliğinin var olduğunu görürüz. Bu
sorunu bir şekilde gidermeliyiz. Örneğin kırk yıl öncesine ve bugüne
bakarsak hangi hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi ya da oransal
olarak hedeflerimizdeki başarı yüzdemizi bile belirleyemiyoruz.
Çünkü hiç hedefimiz olmadı. Uygun bir gelecek perspektifi ile
hedeflerimizi ortaya koymalı ve bu hedefler doğrultusunda projeler
geliştirmeliyiz. Bu ve benzeri konularda toplumu peşinden
sürükleyecek bir lidere ihtiyacımızın olduğu çok açık.
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Kafkasya ile ilişkiler temelinde de diasporada da Çerkes ulusunu
yeniden inşa etmeliyiz, şehirde doğan çocukları nasıl kazanırız,
Rusya’dan Türkiye’den siyasi taleplerimizi nasıl dile getiririz bu
minvalde bir proje ortaya koymalıyız.
Söylem olarak ele aldığımızda pek çok şeyin söylendiğini ve yeni
söylemlerin asgari oranda olduğunu söyleyebiliriz. Bugün geldiğimiz
nokta anavatan ile ilişikler ve tüm sorunlarımız ekseninde icraatın
eksikliğidir. Artık icraat odaklı çalışarak çocuklarımızı aidiyet
bilinciyle yetiştirmeliyiz.
Tarihsel olarak baktığımızda Kafkasya perspektifimizin temel
kavramlar açısından bile sorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Çok uzun
zamandır Kafkasya’yı merkez diasporayı ise taşra olarak
konumlandırdık. Dolayısıyla diaspora atılacak her adımı ilk olarak
Kafkasya’dan bekledi ve bu durum pasifize olmuş bir diasporanın
ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi son aylarda yaşadığımız
hadiselere bile baktığımız zaman anadil konusunda dahi Kafkasya’da
bile siyasi engellerin ortaya çıktığını görmeye başladık. Temel olarak
diasporalı bir Çerkes kimliği yaratabilir miyiz sorusunda
odaklanmamız şart. Bugün siyasi hareketlerin toplumla doğrudan bağ
kuramamasının nedeni diasporik Çerkes kimliğinin dernekler
üzerinden üretilmiş olmasıdır. Örneğin Çerkesler ile ilgili yazılmış
kitaplar, çıkarılmış müzik albümleri bırakın diğer toplum kesimlerini
Çerkesler arasında bile ilgili görmüyor.
Kafkasya ile ilişkilerde DÇB her zaman gündem olmuştur. Kafkasya
merkezli bir DÇB’nin Çerkeslerin sorunlarına çözüm üretmesinin
olanaksız olduğunu defalarca gözlemledik. Diaspora merkezli
DÇB’ye alternatif oluşturacak bir örgütlenmenin yollarını aramalıyız.
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DÇB ilk kuruluşunda Çerkesler arasında bir heyecan yarattı ancak
bugün bütünüyle bambaşka bir noktaya geldi. Anavatan dışında bir
DÇB örgütlenmesi ise çok sağlıklı olmayabilir. Salt Rusya ile kavga
etme temelli politikalar ile bir yere varmamız mümkün değil,
politikalarımızı geliştirirken bunu da dikkate almalıyız.
Güçlü bir Kafkasya için diasporanın da güçlü olması gerekir.
Derneklerin uzun yıllardır süregelen çabaları göz ardı edilmeden
buradaki kurumlar ve Çerkeslerin kurduğu siyasi parti desteklenmeli,
herkes elini taşın altına koymalı.
Kafkasya ile politik eksenli ilişkilerimiz dışında sağlanan temaslarda
var. Örneğin karşılıklı öğrenci ziyaretleri. Burada misafir ettiğimiz
öğrencilerle çok sıcak ilişkiler kuruyoruz ve bu belki de gelecekte
atılacak adımların temelini oluşturuyor. Bu ve benzeri faaliyetlerin
tümü elbette finansal bir maliyet oluşturuyor. Toplumda belli bir
finansal güce kavuşmuş insanlarımız bu gibi faaliyetleri
desteklemesinin yolunu açmalı ve bu gibi gençlerin yetişmesine
önayak olmalıyız.

Katılan herkese teşekkür ederiz.
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