
ÇERKES-FED’İN HEDEFLERİ 
Uzun vade ve sürekli hedefleri 

1. Misyon ve vizyonuna uygun olarak tüzüğünde belirtilen çalışma konularını 
yerine getirmek, 

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve toplumumuzun desteği ve imkânları ile Çerkes 
dillerinde 7/24 kesintisiz yayın yapan bir televizyon kanalının faaliyete 
geçmesini temin etmek, 

3. Başta İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun olmak üzere Çerkeslerin yoğun 
olarak yaşadığı yerleşim birimlerinde kamu destekli Çerkes Kültür 
Merkezlerinin ve Müzelerin açılmasını sağlamak, 

4. Çerkes tarihinin araştırılarak tüm dönemlerinin ortaya çıkartılması için 
Osmanlı, Rus ve ilgili diğer ülke arşivlerinin taranmasını sağlamak; yapılacak bu 
araştırmalar sonucu elde edilecek verileri basılı hale getirerek kamuoyu ile 
paylaşmak, 

5. Çerkes dillerinin yaşatılabilmesi için öncelikli olarak bireylerin anadillerine 
olan ilgi ve sevgisini canlı tutacak çalışmalarda bulunmak; Çerkes nüfusunun 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde anadilde eğitim/öğretim veren özel anaokulu, 
ilkokul ve orta öğretim okulları açmak; üniversitelerde Adige Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği,  Abhaz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği vb. bölümlerinin açılmasını 
sağlamak ve bu bölümlerden yetişen öğretmenlerin istihdam edilmeleri 
konusunda çalışmalarda bulunmak, 

6. Ana vatana dönüş ve çifte vatandaşlık konularının önündeki bürokratik, 
hukuki ve yasal engellerin kaldırılması için çalışmalar yapmak, 

7. “Çerkes Soykırımı Enstitüsü”nün açılması için çalışmalar yapmak, 
8. Çerkeslerin yaşadığı tüm ülkelerde geleneksel aile yapımızın korunması ve 

nüfusumuzun sağlıklı bir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalarda 
bulunmaktır. 



Kısa vadeli hedefleri 
1. Çerkes-Fed’e üye dernek sayısının artırılarak Türkiye genelinde örgütlü, 

etkili ve fonksiyonel bir sivil toplum örgütü haline gelmek, 
2. Sözlü tarih araştırmaları için Türkiye’deki Çerkes yerleşim yerlerinde 

araştırmalar yapmak ve belgesel çekimlerini gerçekleştirmek, 
3. Akademik çalışmalarda bulunacak kadroları oluşturmak, 
4. Çerkes tarihinde önemli gün ve olaylar için yapılacak çalışmaları ve icra 

edilecek etkinlikleri belirlemek ve planlamak, 
5. Çerkeslerin sorunlarına yönelik hukuki değerlendirmeler yapacak bir 

hukuk departmanı oluşturmak, 
6. Çerkeslerin sorunlarını ve çözümlerini içeren seminer, sempozyum, çalıştay 

gibi etkinlikler düzenlemek, 
7. Yaşayan diller ve lehçeler kapsamında ilköğretim okullarında okutulan 

Adigece ve Abazaca dil dersleri için tüm bağlı derneklerde etkili bir çalışma 
yürütmek, 

8. Milli Eğitim Bakanlığı, Yaygın Eğitim Programları kapsamında Halk Eğitim 
Merkezlerinde verilebilecek Abazaca ve Adigece dil eğitimleri için tüm bağlı 
derneklerde etkili bir çalışma yürütmek, 

9. Temel Bilgi ve Belgelerle “Uluslararası Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 
Konferansı” düzenlemek, 

10. Basılı yayın faaliyetlerini (kitap-dergi) sürdürmek, 
11. Yılsonu itibariyle yıllık faaliyetlerini kitap şeklinde yayınlamak ve 

kamuoyuna ulaştırmak, 
12. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için düşünülen yeni Anayasa çalışmalarına 

ve diğer yasal düzenlemelere katkı vermek, görüş bildirmek.  
ÇERKES-FED’İN ÜZERİNDE ÇALIŞILACAĞI KONULAR 



1. Anavatan ve diaspora temsilcilerinden oluşan danışma-değerlendirme-
strateji oluşturma merkezinin kurulması. 

2. Rusya Federasyonu’na “İnsan hakları, adalet ve demokrasi” yönünden 
çağrıların yapılması. 

3. Çerkes soykırımını anlatan bir film yapılması için dünyaca ünlü yönetmen 
ve yapımcıların dikkatinin çekilmesi. 

4. “Çerkeslerin Sorunları” adlı profesyonel bir belgeselinin hazırlanması. 
5. Kafkasya’ya ve tüm dünyaya Adigece, Rusça, İngilizce, Arapça ve Türkçe 

dillerinde yayın yapacak bir sitenin hazırlanması. 
6. İnternet üzerinden yayın yapacak bir TV kanalının kurulması. 
7. Basılı yayın çalışmalarının yapılması. (Bu amaçla çeşitli konularda 

kitapların basılması ve üç ayda bir yayınlanmak üzere dergi çıkartılması.)  
 


