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Neden 21 Mayıs?
Kafkas halkları (Abazalar, Adigeler, Çeçenler, Osetler, Dağıstanlılar) tarihin 
en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir 
kültür geliştirdiler, anayurtlarını ve bağımsızlıklarını her zaman korudular. 

Çarlık Rusyası 1763’den itibaren Kafkasya’yı işgal etmeye başladı ve 
Kafkasya’nın yerli halklarından temizlenmesi amacıyla soykırıma varan 
sistemli bir baskı ve imha politikası uyguladı. 

Kafkas halkları Çarlık Rusyası’na karşı herhangi bir yardım almaksızın 
yüzyıldan fazla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak köyleri yaktı, 
insanları katletti. Sağ kalanlar dağlara ve ormanlara doğru çekildi fakat 
binlercesi de soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti.

1864’de Soçi yakınlarında yaşanan son savaşı Çerkesler kaybetti. Rus 
ordusu Kbaada’da (Krasnaya Polyana/Kızıl Çayır) 21 Mayıs 1864 günü 
zafer töreni düzenledi ve “Batı Kafkasya’nın işgalinin tamamlandığını” 
ilan etti.

Savaşın sona ermesinden sonra Kafkasya’nın yerli halklarının büyük bir 
kısmı (yaklaşık 1.5 milyon insan) çok kısa bir süre içerisinde, anayurdundan 
korkunç koşullarda sürgün edildi. Yüz binlerce insan sürgün yollarında ve 
yeni yerleşim bölgelerinde hastalık ve açlıktan yaşamını kaybetti.

İşte bu nedenle “21 Mayıs”, Abhazya Cumhuriyeti, Adıgey Cumhuriyeti 
ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti tarafından Soykırımı ve Sürgünü Anma 
Günü olarak kabul edildi. Anayurtta olduğu gibi Türkiye’de de her yıl 21 
Mayıs’ta haklı taleplerimizi haykırmak ve soykırımda ve sürgün yollarında 
kaybettiğimiz şehitlerimizi anmak için etkinlikler düzenleniyoruz.

Bu yıl 21 Mayıs Anma Etkinlikleri, 16 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli/
Babalı ve Karağaç köylerinde düzenlenecek. 

Soykırım ve sürgünün acısını yüreğinde hisseden herkesi bu anlamlı 
günde beraber olmaya çağırıyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu



Neden Babalı, Neden Karaağaç?
“Çerkesleri kim hatırlıyor? Bu isim yaklaşık 150 yıl önce dünyanın büyük  
bir kesiminde biliniyordu, fakat ne yazık ki bu artık doğru değil. Bu nedenle 
21 Mayıs’ta anayurtlarından sürgün edilen ve 1864 ve sonrasında Rusya 
imparatorluğu tarafından öldürülen yüz binlerce Çerkesi hatırlamak iki kat 
daha önemli.” (Thomas De Wall)

Kafkasya’dan sürgün yollarına düşen atalarımız, Trabzon’dan Varna’ya 
kadar geniş bir sahil şeridindeki limanlarda Osmanlı topraklarına ayak 
bastılar. Anadolu’ya ilk çıkılan önemli bir bölge de Kocaeli/Babalı mevkidir. 
Babalı-Karaağaç’daki mezarlıklar ve mağaralar, atalarımızın sırtlarına 
anayurtta vurulan ve yol boyunca artarak büyüyen acılarını bu topraklara 
ilk gömdükleri yerlerdendir. Babalı-Karaağaç, yaşanmış tarihsel acıları 
iliklerimizde hissettiğimiz mekanlardır. 

Bu köylerde atalarımızdan kalan mezarlıklar ve mağaralardaki yazılar 
araştırmacılar tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. Kafkas Dernekleri 
Federasyonu’nun girişimi sonucu bu bölgedeki tarihsel mirasın 
korunması amacıyla mağaraların bulunduğu Babalı Sahili SİT alanı olarak 
ilan edilmiştir.  

Bu tarihsel öneminden dolayı her yıl İstanbul’dan Kahramanmaraş’a, 
Samsun’dan Reyhanlı’ya kadar Türkiye’nin tüm bölgelerinden duyarlı 
insanlarımız Babalı-Karaağaç’taki anma etkinliklerine katılmaktadır. 

•  Çerkes Soykırım ve Sürgününü anmak, atalarımızın yaşadığı 
trajediyi anlatmak ve bu sürecin her aşamasında taleplerimizi 
haykırmak için,  

•  Babalı-Karaağaç’taki mezarlık ve mağaralarda yaşanmış tarihsel 
acılara dokunarak, tarihimizi doğru öğrenerek, anlayarak ve anlatarak, 
geleceğimizi tarihin ışığında kurabilmek için,

•  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje ile Babalı-
Karaağaç bölgesinin anıtsal alan haline dönüşmesine destek olmak için,

16 Mayıs Cumartesi günü hep beraber Babalı-Karaağaç’da buluşacağız.



21 MAYIS ANMA ETKİNLİKLERİ

PROGRAM
16 Mayıs 2015, Cumartesi

Babalı ve Karaağaç Köyleri, Kefken, Kocaeli

14:30 - 15:00 Karaağaç Köyü Mezarlığı Sürgün Anıtı’nda toplanma
15:00 - 18:00 Konuşmalar ve duaların okunması
18:00 - 19:00 Serbest zaman
19:00 - 19:30 Toplu olarak Babalı Köyü sahiline gidilmesi
19:30 - 20:30 Kortej oluşturulması ve sahile çelenk bırakılması
20:30 - 22:30 Anma programı

Ulaşım hakkında ayrıntılı bilgiyi bölgelerinizdeki 
Kafkas derneklerinden temin edebilirsiniz.

Koordinatlar:
Karaağaç Köyü Mezarlığı: @41.1479, 30.3070 

Babalı Sahili: @41.1859,30.3509

Kafkas Dernekleri Federasyonu
Web: www.kaffed.org ● e-posta: info@kaffed.org ● Tel: (312) 222 8589 


