ÇERKES-FED’İN İLKELERİ

1. Çerkes-Fed bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. Hiçbir siyasi parti,

kurum, kuruluş, grup ve ideolojik düşünceye angaje değildir. Kuruluş amacı

ve fikri yapısının merkezinde, kimlik bilinci olan nesiller yetiştirilmesini
sağlamak, Çerkeslerin dil, kültür ve kimliklerinin yaşatılmasını sağlayacak
koşulların oluşturulması için çalışmalarda bulunur;

Çerkes-Fed, kuruluş amacı ve ilkeleriyle çelişmeyen, yasal ve demokratik

yöntemleri benimsemiş tüm sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar.

2. Çerkes-Fed ileri demokrasi ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlıdır.

Bu değerlerin korunması, yaygınlaştırılması, uygulanması ve geliştirilmesi için
yapılan çalışmaları destekler.

Irk, dil, din, cinsiyet, siyasal görüş, etnik köken ayrımı yapmaksızın her

insanın eşit haklara sahip olduğuna inanır, ırkçılığa ve mikro milliyetçiliğe
karşıdır.

3. Çerkes-Fed 21 Mayıs 1864 tarihini Çerkeslerin ulusal yas günü olarak

kabul eder. Kafkas-Rus savaşları esnasında ve sonrasında Çerkes halkının

yaşadığı trajediyi SOYKIRIM olarak tanımlar; Çarlık Rusya’sı tarafından
İŞGAL edilen Kuzey Kafkasya’yı Çerkeslerin kıyamete kadar ana vatanı
olarak kabul eder.

Bu bağlamda, soykırım suçlusu Çarlık Rusyası’nın bugünkü mirasçısı

Rusya

Federasyonu’nun Çerkes halkından özür dilemesini, yaşatılan

mağduriyetin telafisi için Kafkasya’ya dönecek olanlara anavatan kapılarının
koşulsuz

olarak

açmasını

talep

eder.

Diasporadan

kitlesel

dönüşün

gerçekleşmesini sağlayacak maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirmesi
gerektiği fikrini savunur.
4.

Çerkes-Fed, silahlı mücadele, terör gibi şiddet içeren her türlü

antidemokratik mücadele yöntemlerini reddeder. Toplumlar arasındaki

dostluk ve kardeşlik bağlarını zedeleyici, kin, nefret ve düşmanlığı artırıcı
eylem ve söylemlere karşıdır. Tüm sorunların barışçıl yollardan, demokratik
yöntemler kullanılarak çözülmesi gerektiğine inanır.

5. Çerkes-Fed, genç nesillerin ailelerinden ve toplumundan koparak yanlış

merkezlere angaje olmamaları için gerekli çalışmaları yapar ve bu yöndeki
çalışmalara da destek verir. Gençlerin ülkesine ve halkına faydalı, eğitimli
şahsiyetler olarak yetişmesi için kişisel ve sosyal yaşamlarını zenginleştirecek,
özgüven

ve

sorumluluk

duygularını

donatılmalarına özel önem verir.
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Çerkes
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6. Çerkes-Fed, demografik gelişmenin halklar için taşıdığı önemi bilir ve

Çerkes nüfusunun gelişim süreci ile yakından ilgilenir. İstikrarlı bir aile
yapısının demografik gelişimin temel faktörü olduğu gerçeğinden hareketle,

geleneksel aile yapısının korunması ve nüfus artışının sağlıklı olarak
sürmesini temin edecek çalışmaları destekler.
7.

Çerkes-Fed, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Kuzey Kafkasya

halklarını bir bütün olarak görür ve bu halklar arasında hiçbir ayrım yapmaz.

Geçmişte olduğu gibi, aynı kültürü, aynı tarihi ve aynı kaderi paylaşan Kuzey
Kafkasya Halklarının geleceklerini birlikte kuracaklarına ve gelecekte mutlaka

anavatanlarında özgür bir yaşam kurarak tarih sahnesinde hak ettikleri yeri
alacaklarına inanır.

8. Çerkes-Fed 11 Mayıs 1918’de kurulan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin

kuruluş yıl dönümünü Kuzey Kafkasya halklarının ULUSAL BAYRAM
GÜNÜ kabul eder ve Kuzey Kafkasya halklarının geçmişinde önemli bir eşik

olan bu tarihi olayın tüm detaylarıyla gelecek nesillere aktarılmasına öncülük
eder.

9. Çerkes-Fed, Çerkes halkının varlığını güvenle sürdürebileceği yegâne

yerin anavatanları Kafkasya olduğu düşüncesiyle Çerkeslerin anavatanlarına

dönüş fikrini destekler. Anavatana dönüşün; hukuki, ekonomik, psikolojik,
sosyolojik ve güvenlik boyutlarını da kapsayacak bir proje çalışmasıyla
başarılı bir şekilde gerçekleşeceğine inanır. Bu bağlamda çifte vatandaşlık

haklarının, evrensel hukuk ilkeleri ve uluslararası antlaşmaların güvencesi
altına alınması gerektiği fikrini savunur ve destekler. Bu konuda yapılacak
olan çalışmalara katkıda bulunmayı da görev olarak kabul eder.

10. Çerkes-Fed anavatanımız Kuzey Kafkasya’daki sivil toplum örgütleri ile

ilişkilerini ve çalışmalarını konjonktürel faktörleri de göz önünde tutarak en
verimli şekilde sürdürür.
11.

Çerkes-Fed tüm çalışmalarını; anayasa ve yasalara uygunluk,

bilimsellik, gönüllülük esası, şeffaflık ve ifade özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirir.

12. Çerkes kültürü ve dillerinin korunması, araştırılması, derlenmesi, kayıt

altına alınması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sistemli ve etkili bir şekilde

aktarılması için çalışır. Bu alanda araştırma ve çalışma yapan tüm kurum,
kuruluş ve şahısları destekler.

13. Çerkes-Fed, Çerkes kimliğini, dillerini ve kültürünü Türkiye ve tüm

dünyada tanıtmaya çalışır. Çerkes halkı ile diğer halklar arasında dostluk,

dayanışma, hoşgörü ve toplumsal barışın hâkim olması için çaba gösterir ve
bu konudaki her türlü çalışmaya katkı sağlar.

14. Çerkes halkının toplumsal sorunlarına siyasi iradenin sahip çıkması,

kalıcı çözümler getirecek anayasal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi
çalışmalarına öncülük etmeyi görev bilir.

15. Çerkeslerin anavatanı Kuzey Kafkasya ve diğer ülkelerde yaşayan

Çerkesler arasındaki bağları güçlendirerek iş birliği ruhunun geliştirilmesi,

ortak projeler üretilerek hayata geçirilmesi, tüm alanlarda sosyal yardımlaşma

ve dayanışmanın geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve bu yöndeki
girişimleri destekler.

16. Çerkes-Fed Çerkesleri konu olan akademik çalışmaları önemser. Çerkes

tarihi, dilleri ve kültürü gibi temel konularda çalışmalar yaparak üretimde
bulunacak akademik kadroların oluşmasına öncülük eder ve bu kadroların

tam bir uyum içerisinde koordineli olarak çalışmaları için her türlü katkı ve
desteği sağlar.
17.

Çerkes-Fed, Çerkesler arasında birlik/beraberlik ve güç birliğinin

sağlanabilmesi amacıyla; tüm Çerkes sivil toplum örgütlerinin koordineli bir
dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olması gerektiğine inanır. Bu maksatla
yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm Çerkes sivil toplum örgütleri ile etkin bir iş

birliği geliştirilerek bir konfederasyon çatısı altında birleşilmesi gerektiği
fikrini savunur.

ÇERKES-FED’İN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

1. Çerkes-Fed’in tüm çalışmalarında bilimsellik esastır.

2. Çerkes-Fed tüm faaliyet ve çalışmalarını yetkili kurulları ve üye

dernekleri vasıtası ile belirlenmiş yetki, sorumluluk ve iş tanımlarına göre bir
program dâhilinde gerçekleştirir.

3. Çerkes-Fed ve üye derneklerinin faaliyetlerinde demokratik yöntemler

ve çoğulculuk ilkesi hâkimdir. Geleceğe yönelik plan ve programlar bu ilkeler
çerçevesinde belirlenir.

4. Çerkes-Fed ve bağlı derneklerinin kapısı tüm topluma açık olup üyelik

veya üyelikten ayrılma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

5. Çerkes-Fed üye derneklerin imkân ve kabiliyetlerini aşan konu ve

faaliyetlerin icrasında her türlü yardım ve katkıda bulunur.

6. Çerkes-Fed’in görev, yetki ve sorumlulukları tüzüğünde belirtilmiştir.

Bunun dışına çıkılamaz.

