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Derneği’nde, bu sezonun ikinci Worşer’ini "Dernek ve
Kurumlarda Gençlik Problemi ve Çözüm Önerileri”
başlığıyla gerçekleştirdik. Önemli bölümü genç
arkadaşlarımızdan oluşan katılımcıların ifade ettikleri konu
başlıkları özet olarak aşağıdaki gibidir.

1. Gençler ve dernekler konusu gündeme geldiğinde genelde
gençlerin derneklerde zaman geçirmesi ya da sorumluluk alması
konuşulur. Oysa bu buluşma her zaman derneklerde değil
gençlerin ortamlarında da olmalı. Gençler dernekte bulunmasalar
da, dernekler, dernek yöneticileri gençlerin yanında yer almalılar.
Dernekler gençlerin çeşitli etkinliklerine katılabilmeli ve onlarla
dernek dışındaki hayatlarında da zaman geçirebilmeli.
2. Gençler derneklerde buyur edilmek el üzerinde tutulmak
istiyorlar. Dernek yöneticileri de çeşitli sebeplerle gençlerle yeteri
kadar ilgilenemediğinden, onların taleplerini en uygun şekilde
karşılayamadığından süreklilik sağlanamıyor. Gençlere Çerkesliğin
ne olduğunu anlatmalı ve kendilerinin derneklere ait
hissetmelerinin yolunu açmalıyız.
3. Sürekli talep eden, sosyal hayatlarında girişkenlikleri olan
gençlerin sayısı çok az. Örneğin kendisine selam verilmedi diye
gençler derneği terk edebiliyor. Hemen her dernekte buna benzer
hikayeler dinliyoruz. Bugün kurumlarımız gençlik oluşumlarını
destekler gözükse de iş gençlik örgütlerinin faaliyetlerinin tüzükle
garanti altına alınması noktasına geldiğinde çekingen
davranabiliyorlar.
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4. Derneklerdeki hiyerarşik yapı genç katılımının önündeki en büyük
engel gibi gözüküyor. Bu anlamda derneklerde üç çeşit hiyerarşiden
bahsedebiliriz. İlki bürokratik yani resmen yönetici olanların
hiyerarşisi, ikincisi Xabze’den gelen hiyerarşik yapı. Diğeri ise
dernekte daha fazla görev alanların, daha fazla sorumluluk
üstlenenlerin oluşturduğu, yeni gelenleri kabulleneme gibi bir
hiyerarşi.
5. Derneğe ilk defa gelen gençlerin nasıl davranılması gerektiğini
bilmedikleri için zaman zaman ürktüklerini gözlemliyoruz. Yanlış
davranma endişesi taşıyabiliyorlar. Gençlere derneğe hep eğlence
amaçlı geldikleri, sorumluluk üstlenmedikleri gibi eleştiriler yapılıyor.
Peki gençlere sorumluluk üstlenebilecekleri ortamları
hazırlayamıyoruz, bunu düşünmek lazım.
6. Yaşadığımız ülkeden, Rusya’dan taleplerimiz var. Bir dönem
İstanbul’da Kafkasya Forumu üzerinden bir gençlik hareketi
şekillendi ve siyasi mücadeleye yön verdiler. Aynı şekilde Çerkesya
Yurtseverleri içerisinde de çok sayıda genç vardı. Dernekler
gençlere siyasi mücadele için bir alan açabiliyor mu, böyle bir
gereklilik var mı irdelemek lazım. Gençlerin derneklerden
uzaklaşmasının temelinde böyle siyasi tatminsizlik gibi nedenlerin
yanı sıra beşeri ilişkilerden sıkılmaları da olabilir.
7. Bugün gençlerle ilgili konuştuğumuz pek çok konu sadece
Çerkeslerin değil tüm Türkiye’nin konusu. Durumu ele alırken
sadece Çerkesler’e dair değişkenleri değil, içinde yaşadığımız
toplumunda etkilerini değerlendirmeliyiz.
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8. Gençlerin eskiye kıyasla dernek faaliyetlerinde yer almalarının
karşısında çok fazla alternatif var. Derneklere gelebilmeleri için
onları çeken bir şeyler olmalı. Salt toplantı ve çeşitli organizasyonlar
gençlere katkı sağlamamız mümkün değil, bu noktada uzmanların
görüşlerine başvurabiliriz.
9. Gençlerin derneklere neden gelmedikleri gençlerin kendi
aralarında da çok konuştukları bir konu. Bazen faaliyetler
amacından sapıp başka noktalara gidebiliyor. Mesela geçen seneki
Worşerlerin daha işlevsel olduğunu söylenebilir bu anlamda. Pek
çok gencin derneklerde bulunma sebebi sadece dans değil, dans
gruplarında olmayan ama derneklerde zaman geçirmeye devam
eden, dernekleri ikinci evi gibi gören gençlerde var.
10. Gençlerin şehir hayatında derneklerden uzak olmalarının en
önemli sonuçlarından bir tanesi de yabancı evlilikler. Bu durumda
aidiyetleri açısından yüksek ihtimalle geri dönüşü olmayan bir yola
girmiş oluyorlar. Bu konuda uzmanlardan destek alarak derneklerde
genç nüfusun sayısını artırmaya çalışmalıyız.
11. Gençler aidiyetlerini derneklerdeki sosyallik üzerinden kurunca,
sosyal ortamları bir gün bir şekilde sekteye uğruyor ve derneklerden
uzaklaşmaları kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla gençlerin hatta tüm
dernek üyelerinin aidiyetlerini derneklerdeki sosyal ortamlar
üzerinden değil kimlikleri üzerinden, anavatan sevgileri üzerinden
kurabilecekleri ortamlar yaratmalıyız. Buda uzun vadeli bir iş, kendi
insanları ile neden bir arada olmaları gerektiğini gençlere en iyi
şekilde anlatabilmeliyiz.
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12. Uzun yıllardır gençlik sorunsalıyla ilgili tartışmalar içerisindeyiz.
Söylediklerimizin suya yazılmış olma ihtimali var. Bugün gençler X,
Y kuşağı gibi bilimsel çalışmalarla tanımlanıyor ve belli kalıplar
içerisinde olmaları pek mümkün değil. Söylediklerimizin kalıcı
olabilmesi için sosyologlar hatta psikologlar eşliğinde arama
konferansı gibi bilimsel araştırmalar yapabilmeliyiz.
13. Derneklerde gençlerle yaşı daha büyük olanlar arasında ikili
partnerlik yani mentor - mentee ilişkisi diyebileceğimiz ilişki ağlarını
kurabilmeliyiz. İlişkilerin sağlamlığı ve uzun süreli olması
bakımından daha sağlıklı olacaktır.
14. Gençlerin eğlence haricindeki faaliyetlere katılımı hep
sorgulanır. Oysa biz dernekler olarak gençlerin tüm faaliyetlere
layıkıyla katılma başarısını hiç gösteremedik desek yalan olmaz. Bu
açından moral bozukluğuna gerek yok. Bugün ilgilendiğimiz
meseleler, derneklerin yapısı ve insan profili gibi pek çok şeyin
değişime uğradığına şahit oluyoruz. Çerkes gençler artık
üniversiteler de de bir araya gelebiliyor ve fiziki bir mekâna bağımlı
olmadan da bazı işler yapabiliyorlar. Örneğin ÜNİKAF’lar eskisinden
çok daha aktifler ve hemen her gün bir araya gelip sosyal medyana
birlikteliklerini duyuruyorlar.
15. Derneklerde gençlerin aktif rol almalarında orta yaş
diyebileceğimiz insanlara daha fazla iş düşüyor. Sadece dernek
içinde değil dernek dışında da onlarla ilişki kurabilecek, arkadaş rol
model olabilecek bu yaş grubunun daha fazla ön planda olması
gerekir.
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