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Sevgili Velilerimiz,

Bildiğiniz gibi,  2014-2015 eğitim öğretim yılın-
da ortaokul 5. 6. ve 7. sınıfta okuyacak öğrencilerin 
Adığece ve Abazaca seçmeli ders tercihlerinin ilk 
aşaması Haziran ayında yapıldı.

Bu süre içerisinde tercih yapamayanlar veya 
Haziran ayında yapmış olduğu seçimi değiştir-
mek isteyenler,  Eylül ayının ilk haftasında  tek-
rar müracaat edilebilecektir. 

Ortaokul 5.6.7. sınıflarında okutulacak Adığe Dili 
(Adığece) ve Abaza Dili (Abazaca), Yaşayan Diller ve 
Lehçeler seçmeli dersi kapsamında için hazırlanmış 
öğretim programıdır. 

 Adığece ve Abazaca Dil Öğretim Programları, 
öğrencilerin bu dilleri bir iletişim aracı olarak kulla-
narak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla 
hazırlanmıştır.

Program, öğrencilerin zihinsel gelişim düzeyleri-
ne uygun, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarla 
ilgili, kültürler arası iletişim yetilerini ve çalışma be-
cerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.

5.6.7. sınıf Adığece ve Abazaca Dersi Öğretim 
Programı yaklaşık 256 ders saatine göre düzenlen-
miştir. İlgili düzeylerin kaç ders saatinde işleneceği 
aşağıdaki gibidir:

    Sınıf         Haftalık Saat         Toplam    
        5       2            64
        6       2            64
        7       2            64

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak sizleri  Adığece 
ve Abazaca seçmeli dersleri konusunda duyarlı olmaya ve 
Eylül ayındaki bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz.
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Sayın Velilerimiz,
Bu konuda hala tereddütleriniz olabilir. Haklısı-

nız, uzun yıllar çeşitli nedenlerle büyük çoğunluğu-
muz Anadilimiz öğrenmek ve konuşmaktan imtina 
eder olduk.

Ancak günümüzde kültürel çeşitliliğin önemi 
anlaşılmış ve tüm dillerin konuşulmasına ilişkin bazı 
haklar tanınmaya başlanmıştır. Bunlardan biri olan 
seçmeli ders sistemi yasal olarak güvence altına 
alınmıştır. Yasaların tanıdığı hakkımızı kullanalım.

Bu konuda T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Federasyonumuza göndermiş olduğu 
mesajın bir bölümünü sizlerle paylaşmak isteriz;

“77 milyon içinde, her bir kardeşimizin, kendi 
ana dilini, kendi kültürünü, gelenek ve inançlarını 
muhafaza etmesi, kendisini hiç bir ayrıma tabi tu-
tulmaksızın bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak 
hissedebilmesi hükümet olarak uğruna mücadele 
verdiğimiz bir hedeftir.

İnkar, red ve asimilasyon dönemi geri gelmemek 
üzere kapanmıştır.

Attığımız adımlarla, her bir kardeşimizin ana di-
lini konuşabilmesi, öğrenebilmesi ve öğretebilmesi 
teminat altına alınmıştır.”

Seçmeli Adığece-Abazaca Dersi Anadilimiz 
öğrenmek için yeterli midir? 

Seçmeli dersler anadillerimizin kaybolma teh-
likesini ortadan kaldırabilecek bir sistem değildir. 
Ancak son yüzyılda Türkiye’de Çerkeslere tanınmış 
önemli haklardan birisidir. 

Seçmeli Adığece - Abazaca derslerini seçen ço-
cuklarımızın sayısının artması bu uygulamanın kali-
tesinin artmasını sağlayacaktır. 
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Seçmeli Adığece-Abazaca Derslerinin seçimi 
neden önemlidir ?

Bir dil, önümüzdeki 100 yıl içerisinde o dili konu-
şacak çocuk kalmayacaksa, tehlikede kabul edilmek-
tedir.  Anadillerimizden Adığece-Abazaca kaybolma 
tehlikesinde olan dillerdendir. 

 Sizlerin göstereceği  çabalar ile seçmeli Adıge-
ce-Abazaca derslerini seçecek çocuklarımız sayesin-
de anadillerimizin kaybolma tehlikesine karşı önemli 
adımlar atılmış olacaktır. 

Seçmeli Adığece-Abazaca Dersini seçmek, ço-
cuk için zaman kaybı mıdır?

Anadil derslerinin derslerin zaman kaybı oldu-
ğunu ve çocukların işine yaramayacağını düşünüyor 
olabilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalara göre; Anadil 
insan algısını ve bilincini en güçlü belirleyen olgudur. 

Yine yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, en 
az iki dil bilen kişilerin beyni daha iyi çalışıyor. Anadil 
dışında bir dil daha konuşabilmek çocuğun dikkati-
nin artmasına yardımcı oluyor. 

Erken yaşta dil öğrenimi çocuklarda soyut dü-
şünme yeteneğini tek dille öğrenim gören çocukla-
ra oranla daha fazla geliştirmektedir. Erken yaşta dil 
öğrenenlerin akademik olarak diğer derslerden geri 
kalmadığı gibi tersine tek dilli öğrencilerden daha 
başarılı oldukları görülmüştür.
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Türkiye’de geçmişte yaşadığımız olumsuz uy-
gulamaların sonucu olarak,  çocuklarımız için ana-
dilleri  sonradan öğrenmeleri  gereken bir dil hali-
ne gelmiştir.

Okul yönetimi bu derslerin açılamayacağını söyler 
ise;

Öncelikle bunun yasal hakkınız olduğu konusunda 
ısrarcı olmak gerekmektedir. Ancak sorun çözülemi-
yorsa size en yakın Derneğimizden destek alabilirsiniz. 
Ayrıca Federasyonumuz bu konuda okullarda önünü-
ze çıkartılabilecek zorluklar konusunda sizlere uzman 
desteği vermeye hazırdır. Bulunduğunuz yerdeki Der-
neklerimizin adres ve telefonlarına www.kaffed.org 
sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca her türlü destek için arayabileceğiniz te-
lefonlar:

KAFFED: 0 312 222 8589 
Ertan Koyuncu:  0 533 462 9177
Ömer Atalar: 0 507 142 1864

LÜTFEN UNUTMAYINIZ…

Adığece ve Abazaca seçmeli ders seçimi; Çerkes 
toplumunun, anadilde eğitim konusundaki kararlı tav-
rını kamuoyuna göstermek açısından çok önemli bir 
girişimdir. 

Eylül ayının ilk haftasında Adığece-Abazaca  seç-
meli derslerinin seçilerek okul müdürlüklerine dilekçe-
lerin teslim edilmesi gerekmektedir. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu
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