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Soçi 2014: 
İnkarın Olimpiyatı, 
Olimpiyatın İnkarı

2014 Kış Olimpiyatları Soçi’de düzenleniyor. 6-23 Şubat tarihle-
rinde yapılması öngörülen olimpiyat oyunlarında yüzden fazla 
ülkeden gelen binlerce sporcu, Olimpizm ilkeleri doğrultusun-
da, dil, din, ırk ve politik görüş ayrımı gözetmeksizin dostluk, 
kardeşlik, mükemmellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak için ya-
rışacaklar.

Soçi Olimpiyat Oyunları, Kara Deniz’e sadece 40 km uzaklıkta, 
karlarla kaplı Kafkas Dağları’ndaki Krasnaya Polyana bölgesinde 
yapılacak. Krasnaya Polyana, Rusça “Kızıl Çayır” anlamına geli-
yor. Masmavi gökyüzü, yeşil ormanlar ve beyaz kar ile kaplı ol-
masına rağmen bu güzel yöre “Kızıl Çayır” olarak biliniyor. 
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Olimpiyatların yapılacağı 
Kafkasya’nın en güzel 
yöresi niçin Kızıl Çayır 
adıyla biliniyor?

Bunun için 1864 yılına girmek, o yıl Soçi’de olanları bilmek ge-
rekiyor.

Soçi Olimpiyatları’na ilişkin yayınlarda sürekli göz ardı edilse de, 
herkesin bildiği gibi bu bölgede 1864’de Çerkesler yaşıyordu. 

Kuzey-batı Kafkasya’nın yerli (otokton) halkı olan Çerkesler, bili-
nen en eski çağlardan beri bu topraklar yaşıyorlardı. Bu toprak-
larda bir insanın çıkarabileceği tüm sesleri barındıran benzersiz 
dillerini oluşturdular, Kafkas dağlarının güzellik, cesaret ve gize-
mini yansıtan kültürlerini geliştirdiler.

Bu güzel ülke her zaman işgalcilerin dikkatini çekti. Fakat Çer-
kesler tarihleri boyunca acımasız saldırılara karşı ülkelerini ve 
bağımsızlıklarını korudular. Çarlık Rusyası’nın 18. yüzyılda baş-
lattığı saldırılara karşı, düzenli bir orduları olmadan ve dış des-
tek almaksızın yüzyıldan uzun bir süre, 1763’den 1864’e kadar, 
ülkelerini büyük bir dirençle savundular.

Çerkesler ilerleyen Çarlık ordusu ve askeri yerleşimleri tarafın-
dan Kafkas Dağları’na doğru çekilmeye zorlandılar ve 1860’la-
rın başlarında Kafkas Dağları ile Kara Deniz arasındaki bölgede 
kuşatıldılar. Çerkesler, tamamen kuşatılmış olmalarına karşın 
sonuna kadar direndiler. Son ve en acımasız savaş 1864’da 



5

Kbaada’da, yani Kızıl Çayır’da yaşandı. Kbaada’nın düşmesi üze-
rine Rus birlikleri 21 Mayıs 1864’de zafer geçidi düzenledi ve 
“Batı Kafkasya’nın işgalinin tamamlandığını ve Kafkas Savaşı’nın 
sona erdiğini” ilan etti. İşte bu tarihten sonra, Kbaada, “Kızıl Ça-
yır” olarak adlandırıldı.

Ülkelerinin işgal edilmesinden sonra bu özgürlük aşığı halk ya-
bancı topraklara kitlesel olarak sürgün edildi. 1.5 milyondan 
fazla insan (nüfusun %90’ı) anayurdundan koparıldı. Nüfusun 
üçte biri sürgün yollarında ve yeni yerleşim yerlerinde hastalık 
ve açlıktan hayatını kaybetti. Ayakta kalabilenler farklı ülkelere 
darmadağınık yerleştirildi.

Çerkeslerin anayurtlarından 
sürgünü, insanlık tarihinin 
gördüğü en acımasız 
sürgün ve soykırımlardan 
biridir.

Çerkesler bu trajediye “soykırım ve sürgün” diyor ve her yıl 21 
Mayıs günü anma etkinlikleri düzenliyor. Tüm dünyada tarihçi-
lerin ve siyaset bilimcilerin büyük çoğunluğu bu trajediyi “soykı-
rım” olarak tanımlıyor. Dünya Çerkes Birliği’nin üye olduğu Tem-
sil Edilmeyen Uluslar ve Halklar Örgütü (UNPO) 1997’de Rusya 
Federasyonu ve uluslararası topluluğa çağrıda bulunarak “Çer-
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kes ulusuna yönelik 19. yüzyılda uygulanan soykırımı tanıması 
ve Çerkes halkına sürgünde ulus statüsü tanımasını” istedi. Ka-
bardey Balkar Cumuriyeti (1992) ve Adıgey Cumhuriyeti (1996) 
parlamentoları Rusya Federasyonu’ndan bu trajedinin “soykı-
rım” olarak tanınmasını talep ettiler. Rusya Federasyonu’nun 
ilk devlet başkanı Boris Yeltsin 21 Mayıs 1994’de Kafkas halk-
larına yayınladığı mesajında “savaşta ölenleri, savaş mezali-
minde hayatını kaybedenleri, Anayurdundan ayrılmak zorunda 
bırakılanları, sürgünde ölenleri ve anayurdunu yitirmenin acı-
sını yaşayanları” saygı ile andığını belirterek Çerkeslerin “kendi 
topraklarında yaşamak ve özgün kültürlerini korumak için” mü-
cadele ettiklerini kabul etti.

Çerkeslerin bu trajedisini tanımlamak için hangi kelimeyi kulla-
nırsak kullanalım, Çerkeslerin kısa bir sürede, korkunç koşullar 
altında anayurtlarından sürgün edildikleri ve Çerkesya’nın yerli 
halklarından koparıldığı herkes tarafından kabul edilen bir tarih-
sel gerçektir. Aşağıdaki haritalar bu dönemde Kafkasya’da uygu-
lanan etnik temizliğin boyutunu ortaya koymaktadır.
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Olimpiyatların amacı, insan onurunu koruyan barışçıl bir toplu-
mun teşvik edilmesine yönelik olarak, sporun insanlığın uyumlu 
gelişiminin hizmetine sunulmasıdır.

Fakat 2014 Kış Olimpiyatları Krasnaya Polyana’da, yani “Kızıl 
Çayır”da düzenleniyor. Amacı barışı ve uluslararası işbirliğini 
spor yoluyla yükseltmek olan olimpiyat, Çerkeslerin katledildiği 
bölgede yapılacak, Çerkes halkı burada hiç yaşamamış, bu top-
raklarda ölmemiş, bu topraklardan sürülmemiş gibi yok sayıla-
rak olimpiyat meşalesi yakılacak.

Olimpiyat ruhunun soykırım ruhu ile bağdaştırılması mümkün 
değildir.

Olimpizm ruhunun temeli barış ve kardeşliktir. Tıkpı Vancouver 
ve Sidney olimpiyatlarında olduğu gibi Soçi’deki Kış Olimpiyat-
ları tarihsel haksızlıkların giderilmesi ve bölgenin yerli halkının, 
Çerkeslerin onurlandırılması için bir fırsat olabilirdi. 

Fakat Rusya Federasyonu, tüm iyiniyetli çağrılara karşın Soçi 
Olimpiyatları hazırlıklarında, bu toprakların “otokton halkı” 
Çerkeslerden hiç bahsetmeyerek, yaşanan tarihsel trajediyi yok 
saymakta, Krasnaya Polyana’nın, “Kızıl Çayır”ın isminin nereden 
geldiği görmezden gelmekte, unutturmaya çalışmaktadır.

Bu tutum kabul edilemez.

Her zaman barışçı yöntemlerle taleplerini dile getiren Çerkes-
ler, Olimpiyat ilkelerine ve geleneklerine inanan tüm insanlığa 
yeniden çağrıda bulunuyorlar: Çerkes ulusunun yaşadığı trajedi 
kabul edilmeden Soçi Kış Olimpiyatları’nın yapılması, büyük acı-
ların canlandırılması ve tarihsel haksızlıkların inkar edilmesin-
den başka bir işe yaramayacaktır.
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Çerkes halkının tüm dünyada dağınık şekilde asimilasyona 
maruz kalması, Çarlık Rusyası’nın uyguladığı “etnik temizliğin” 
sonucudur. Çerkesler, yaşadıkları soykırım ve sürgünün, Rusya 
Federasyonu ve dünya kamuoyu nezdinde tanınmasını talep et-
mekte ve Rusya Federasyonu’ndan özür beklemektedir.

Çerkesler bir daha benzer katliamların yapılmaması, benzer 
acıların çekilmemesi için uğradıkları haksızlıkları telafi edecek 
adaleti istiyorlar.

Çerkesler soykırım ve sürgünde yaşamını yitirdiklerine saygı 
gösterilmesini, kaybettiklerini onurlu bir şekilde anmak istiyor-
lar.

Soçi’de yaşanan tarihsel haksızlıklar inkar edilerek Olimpiyat-
ların yapılması, Olimpizm’in tüm  ilkelerinin inkar edilmesi de-
mektir. Çerkeslerin haklı taleplerini göz ardı eden ve bu tarihsel 
trajediyi görmezden gelenler, insanlığa karşı işlenen en ağır ve 
en büyük suça ortak olacaklardır.

Çerkesler geçmişi unutmadan tüm insanlık için onurlu bir ge-
lecek istiyorlar. Benzeri acıların bir daha yaşanmaması için 
yardıma hazır mısınız?
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OLİMPİYAT MEŞALE KOŞUSU:
ÇERKESLERİN KISA TARİHİ

Olimpiyat Meşale Koşusu, Çerkeslerin ve Soçi’nin tarihini çarpı-
cı bir şekilde özetliyor. 

Bilindiği gibi, Olimpiyat Meşale Koşusu, olimpiyat oyunlarının 
en önemli seremonilerinden biridir. Meşale, antik dönemde 
olimpiyatların yapıldığı yerde, Yunanistan’daki Olimpia’da yakı-
lır ve olimpiyat açılış törenlerinin yapılacağı merkezi stadyuma 
kadar ev sahibi ülkenin tamamını dolaşır.

Olimpiyat Meşale Koşusu, tanrılardan ateşi çalıp insanlığa su-
nan Prometeus’un anısına düzenlenmektedir. Efsaneye göre 
tanrılardan ateşi çalan Prometeus, ceza olarak Kafkas Dağları’na 
zincirlenmişti. Soçi Olimpiyatları Meşalesi de Prometeus’un 
izinde Olimpia’dan Kafkasya’ya geliyor.

Soçi Olimpiyatları Meşalesi Rusya Federasyonu’nun 136 bölge-
sini ziyaret edecek, Kafkasya’daki tüm önemli kentleri dolaştık-
tan sonra 7 Şubat günü açılış töreninin yapılacağı Soçi’ye gele-
cek.

Soçi Olimpiyatları resmi web sayfası meşalenin geçeceği tüm 
kentlere ilişkin bilgi sunuyor. Kafkasya’daki kentlere ilişkin resmi 
tarih şöyle [köşeli parantez içindeki sayılar ilgili kentin kuruluş 
yılını gösteriyor]:

“122. Stavropol [1777]: Stavropol devletin güney sınırını koru-
yan bir üs olarak kuruldu. Kent Rusya’nın Kuzey Kafkasya’daki 
etkisini yayan bir merkez oldu.

126. Mahaçkale [1857]: Kafkasya’da Rus müstahkem mevki 
olarak kuruldu. Kent Hazar Denizi kıyısında bir liman ve balıkçı 
merkezi olarak gelişti.
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127. Grozni [1818]: Grozni Sunja nehrinin aşağı kesimlerinde 
Rus kalesi olarak kuruldu.

129. Nazran [1781]: Kentin tarihindeki Rusya aşaması, Nazran’da 
yaşayan 6 İnguş kabilesi temsilcilerinin Rusya’ya bağlılık anlaş-
masını 1810’da imzalamasıyla başlar. Aynı yıl, yeni vatandaşları 
korumak için Nazran’ın çevresine surlar inşa edilmiştir.

130. Vladikafkas [1784]: Vladikafkas Daryal Geçidi’ni tutmak 
için Terek Nehri’nde bir kale olarak inşa edilmiştir.

131. Nalçık [1724]: Nalçık Kabardey’de Rus kalesi olarak inşa 
edildi, 1921’de “kent” statüsünü aldı.

133. Çerkesk [1825]: Kent Kuban Nehri kıyısında bir Kazak köyü 
olarak kuruldu. Çerkesk’in ilk yerleşimcileri Kazaklar ve ailele-
riydi.

134. Maykop [1857]: Maykop Belaya Nehri’nde Rus askeri yer-
leşimi olarak kuruldu. 1870’de kasaba oldu.

135. Krasnodar [1793]: Krasnodar’ın tarihi 2. Katerina’nın Ku-
ban topraklarını Kara Deniz Kazaklarına vermesiyle başlar. O za-
manlar kentin adı Ekaterinodar’dı.

136. Soçi [1838]: Rusya’nın tatil başkenti Soçi, 2014 Olimpiyat 
Meşale Koşusu’nun final noktası olacak. Kentin tarihi M.Ö. 5. 
yüzyıla, Bosfor Krallığı dönemine kadar uzanır. O zamanlar böl-
gede Kafkas halkı yaşardı. Rusya devleti tarafından bölgenin ak-
tif kalkınması 19. yüzyılın ortalarında başladı.”

Bölgenin tamamen kalelerle dolu olduğu, çoğu 19. yüzyılda ku-
rulan bu kalelerin de, aynı Olimpiyat Meşale Koşusu’nda oldu-
ğu gibi doğudan-batıya, kuzeyden-güneye, aynı hedefe, Soçi’ye 
doğru yöneldiği görülüyor. Olimpiyat Meşale Koşusu adeta 
Çerkeslerin trajik tarihini tam 150 yıl sonra tekrarlıyor, bu tarihi 
unutturmak isteyenlere tekrar tekrar hatırlatıyor.
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