ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU
(ÇERKES-FED)
KURULUŞ AMACIMIZ

Özgün birçok dil ve kültürün mirasçısı olan Çerkesler antik çağlardan bu

yana sahibi oldukları anavatanlarında özgür bir şekilde yaşarken, XV’inci
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, kendileriyle kıyas edilemeyecek oranda
büyük bir güç olan Çarlık Rusyası’nın yayılmacı politikalarına karşı

vatanlarını ve özgürlüklerini korumak için savaşmak zorunda kalmışlardır.

Ayrımsız olarak tüm sivil insanların da hedef alınmasıyla kanlı bir soykırıma
dönüşen 300 yıllık Kafkas-Rus savaşı, 21 Mayıs 1864’te Kbaada Yaylası’nda
(Krasnaya Polyana) sona erdiğinde, Çerkes halkı için çok trajik bir bilanço
ortaya

çıkmış,

nüfuslarının

yarısını

bu

soykırım

amaçlı

savaşta

kaybetmişlerdir. Soykırım girdabından bir şekilde sağ kurtulan Çerkesler ise
kendi hallerine bırakılmamış,

kalan nüfuslarının % 80’i de vatanlarından

sürgün edilerek sosyo-kültürel bir yok oluşa mahkûm edilmiştir.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen hem birbirleriyle hem de

anavatanlarıyla olan bağlarını mümkün olduğunca muhafaza ederek
varlıklarını, etno-kültürel özelliklerini ve ana dillerini büyük bir özveri ile
bugüne taşımayı başarmış olan Çerkesler; gerek nüfuslarının dünyanın

muhtelif coğrafyalarına dağılmış olması sonucu ortaya çıkan farklı sosyolojik
şartlar sebebiyle, gerekse tüm dünyayı küçük bir köy haline getiren başat
kültürleri ve dilleri dayatan iletişim teknolojilerinin olumsuz etkilerinin bir

sonucu olarak sosyolojik ve etno-kültürel yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya
kalmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yoğun olarak bulunan ve yukarıda özetlenen

trajik tarihi arka planlarıyla varlıklarını sürdürmeye çalışan Çerkesler yıllar

içinde problemlerini çözmek için çeşitli kültür derneklerinden ve vakıflardan

oluşan sivil toplum örgütleri kurmuşlardır. Çerkes Dernekleri Federasyonu da

Çerkeslerin sosyo-kültürel çalışmalarını sürdüren derneklerinin bir üst
diaspora örgütlenmesi olarak kurulmuştur.

18 Nisan 2013 tarihinde kuruluşu resmiyet kazanarak faaliyetlerine

başlayan Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun amacı;

1. Kafkas-Rus savaşları esnasında ve sonrasında Çerkes halkına uygulanan

ve bir buçuk asırdan fazla bir süre gözden kaçırılan tarihi soykırım ve sürgün

trajedisini bilgi ve belgelerle destekleyerek gün yüzüne çıkartmak; Çerkes
Soykırımının

olumsuz

sonuçlarının

giderilmesi

için

de

başta

Rusya

Federasyonu olmak üzere tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmasını
sağlamak amacıyla lobi faaliyetlerinde bulunmak,
2.

Çerkes kültürü ve dillerinin korunmasını, derlenmesini, kayıt altına

alınmasını, arşivlenmesini, geliştirilmesini ve gelecek nesillere fonksiyonel bir
formda aktarılmasını sağlamak,

3. Çerkes kültürünü Türkiye ve tüm dünya ülkelerine tanıtmak; Çerkes

halkı ile diğer halklar arasında hoşgörü, dostluk, dayanışma ve barış ruhunun
hâkim olması için çalışmak, diyalog ve işbirliği ortamlarını geliştirmek,

4. Türkiye’deki Çerkeslerin toplumsal sorunlarına kalıcı çözümler üretmek

ve bu çözümlerin anayasal ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınması
için çalışmalarda bulunmak,
5.

Çerkeslerin anavatanı Kuzey Kafkasya ve diğer ülkelerde yaşayan

soydaşları ile aralarındaki bağları güçlendirmek ve bütün alanlarda
oluşturulacak ortak programlarla iş birliği ruhunu geliştirmek,

6. Diaspora Çerkeslerinde kimlik, kültür, dil ve anavatan bilincini canlı

tutmak ve uygun şartlar oluştuğunda Çerkesleri tarihi anavatanlarında bir
araya getirerek bütünleşmelerini sağlamaktır.

