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Kumuklar , Rusya Federasyonu ve Tьrk dьnyasэ arasэnda kьltьrel bir kцprьdьr.Kumuklar, Rus Kültürü 
ile bağını kurmuş,  hem  Türk dünyasının vazgeçilmezi  hemde  Kafkas kültür birliğinin ve Avrasya 
bozkır kültürünün parçasıdır. Bu bağ ülkelerimiz arasında bir kültürel köprü olup her devlete bir 
avantaj sağlamalıdır. Kumukların Moskovadaki ‘‘ Özden’’ adlı derneği de bunun gibi projelerin hayata 
geçirebilecek ana yapı olabilir ve olmalı. Kumukların bu rölü oynaması  gelenekseldir (adettendir) 
çünkü Djelaletdin Korkmasov osmanlı devletinde ilk rusça gazete çıkartmış(istanbul haberleri)ve 
osmanlı sosyalist partisinin kurucularından , hatta Mustafa Kemal Atatürkün kendisinin bizzaat 
tanıdığını ve güvendiği,  üstelikle 16 mart 1921 Rusya ve Türkiye Moskova antlaşmasınıda Djelaletdin 
Korkmasovun da imzası olduğunu belirtmemiz yeterlidir.Sovyetler birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan 
Türk Cumhuriyetlerinde(Azerbaydjan,Kazakistan,Turkmenistan,Kırgızistan v.b.) bunun gibi projelere 
ortaklık etmesi , projenin  büyümesine ve çok yönlü hal almasına vesile olur. Eğer bir sefer daha niye 
Kumuklar diye soracaksanız cevabını beni size şimdi güzel bir şekilde izah ederim.Çünkü Kumukça , 
türk dilleri arasında ortak dil olduğunu iddia edebiliriz (en medial)  hem kıpçak hem oğuz dilbilgisini ve 
gramer özelliklerini taşımaktadır.Bu yüzden Kumuklar hem kazahlarla ve hem Türkiye türkleri ile 
sıkıntı çekmeden anlaşabilir, fakat Kazahlarla ve Türklerin birbirlerini anlamaları için biraz kulak 
alışkınlığına ihtiyacı vardır.Bu projeyi hayata geçirmek için Kumuk organizasyonu ‘‘Özden’’ bir dizi 
adımlar atmış durumda. Özellikle bu proje üzerine Moskova’da uluslararası konferans düzenlemek ilk 
planlarımızdandır. Bizin bu konu üzerine federal yetkililer  ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti , 
Azerbaydjan Cumhuriyeti konsoloslukları  ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu konferansın 
organizasyon kısmına ortaklık etmek isteyen daha cevaplarını alamadığımız diğer Türk devletlerin de 
katılmasını bekliyoruz.Ayrıca bu projeye türk devletlerdeki derneklerin , kamu kuruluşların katılmasını 
mantıklı buluyoruz. Bu proje bizin kurumumuz için önemli bir rol teşkil ediyor. Çünkü kurumumuz 
‘‘Özden’’ bu projeden sonra federal düzeyde seslenebilecek pozisyon almakla birlikte  Kumuk Halkı 
öznellik sahibi olabilir. Böylelikle Kumuk halkı kendi problemlerini federal hükümete sunarak çözebilir 
hale gelir. Buna ek olarak, konferans Rusya ve Türk dünyası arasında farklı projelerin ‘‘Özden’’ çatısı 
altında  doğmasına vesile olabilir. Bununla da kalmayıp bu projenin her yıl tekrarlanmasını ve kültürel 
akademik ilişkilerden ziyade iş adamlarını da bir araya toplayıp ortak çıkarlar alabilecekbir Platform 
yaratabilriz.Bu amacımızı hayata geçirmek için ‘‘Özden’’ çatısı altında bizler profesyonel birliklerinden 
avukatları, muhasebecileri,dilbilimcileri,gazetecileri ve bu konuda ortaklaşa bileceğimiz herkesin 
toplanmasının çalışmalarını yapmaktayız.‘‘ Özden’’ Kurumu genç özden üyelerini ingilizce, İstanbul 
türkçesi, kumukça dil kurslarında hazırlıyor, öğrencilerimizin  stajları için büyük şirketlerle anlaşmalar 
yapıyor, PR-menejerler hazırlıyor.Son olarak:Bunlarla da kalmayıp ‘‘Özden’’ kurumun üyeleri ticari 
yapıya sahip olacak firmanın açılmasının çalışmalarını yapmaktadır. 

                                                            
1  Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur.  
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