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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde ilk açılan Çerkes Dili ve Edebiyatı 
Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim dönemine 21 öğrenci kontenjanı ile başladı, 
gelecek yıl, 20014-2015 döneminde kontenjan yükseltilerek 30 yeni öğrenci, TS 
(Türkçe Sosyal) puan türü ile alınması planlanmıştır. Eğitim 4 yıllıktır. Bölüm, 2013-
2014 eğitim yılı itibariyle 1 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent ile akademik ve 
bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Düzce Üniversitesi, Ankara ve İstanbul’a yakın 
olması, her iki yöne 2,5 saatte ulaşım kolaylığı ile en çok tercih edilen yerdir. 
 

 
 

Sovyet sonrası Rusya ile iletişimin kolaylaşması ve Türkiye’nin de Avrupa Birliği ile 
müzakereler çerçevesinde gelişen Demokratikleşme süreci içinde kültürel 
farklılıkların korunması için, çıkarılan yeni yasalar neticesinde, Türkiye’de ilk defa 
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü 
açıldı. Bölüm, Adığe Cumhuriyeti Maykop Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol neticesinde, öğretim görevlileri konusunda anlaşmalar 
yapılmıştır. 

 

 



Şu an, Çerkesçe öğretmek için 20013-2014 Adığe Cumhuriyeti’nden gelen dil 
uzmanları, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Susana 
Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva Adığe Dilini öğretiyorlar. Diğer alanlar, 
tarih, kültür ve sanat gibi sosyal konularda Adığece ve Türkçe, iki dilde eğitim verecek 
akademik kadrosuyla Çerkes toplumunun başta dili ve Adığe Xhabze’nin (Adığe 
Yaşam Felsefesi) özelliklerini, en çok Adığelerin yaşadığı Türkiye’de, tüm toplum 
bireyleri tarafından keşfedilmesini ve yaşatılmasını sağlayacak çalışmalardır. 
 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları 

Mezunlarına Lisans Diploması verilecek ve “Adığe Dili Filoloğu” unvanı verilir. 
Gelecek dönemde Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılacaktır. Yüksek Lisans 
mezunlarına “Yüksek Adığe Dili Filoloğu” unvanı verilir. Doktora programını 
bitirenlere “Doktor” unvanı verilir.  

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 

Tüm dört yıllık Lisans bölümlerinden mezun olanlar gibi devlet dairelerinde çalışma 
imkânlarıyla birlikte, bölümde Adığecenin yanında Rusçanın da iyi bir şekilde 
öğretilecek olması nedeniyle, başta Türkiye ile Rus Federasyonu arasında 
sosyokültürel ve ekonomik alanlarda hızla devam eden gelişmeler nedeniyle, ihtiyaç 
olan yetişmiş dil bilen vasıflı eleman açığı vardır. Henüz yeni başlayan bu gelişmenin 
önü çok açık ve yetişmiş insan gücüne, başta Kafkasya bölgesinde olmak üzere, 
ihtiyaç duyulacağı kesindir. Diğer hedef ise, başta Türkiye’de Adığe Dilini ve 
Kültürünü öğretecek öğretmenlerin ve uzman kadroların yetiştirilmesi, devlet ve 
büyük firmaların ihtiyacı olan insan gücünü karşılama amacını taşımaktadır. 

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünün Öğrenciye Kazandırdığı Özellikler 

Tüm bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de verilen İngilizceyle birlikte, bu bölümün 
çok kapsamlı bir eğitim verdiği ve öğrencinin kendisini daha donanımlı yetiştirme 
şansına sahip olduğunu görecektir. Bölümde öğrenciler, Adığe Dili ve Edebiyatı’nın 
yanında Rusça’yı da kapsamlı şekilde üçüncü bir dil olarak öğrenecekler. Bununla 
birlikte bölümün amacı, öğrencileri iyi bir Adığece eğitimi ile beraber seçmeli dersler 
ile Dilbilimi (Linguistics) veya Toplumdilbilimi (Sociolinguistics) alanlarına 
yönlendirmek. Diğer bir deyişle, öğrenciler dilbilimi üzerine veya dil ve toplum ile ilgili 
sosyal araştırmalar yapmaya yönelebilecekler. Öğrenciler bu ayrıntıları öğrenirken, 
diğer taraftan “Adığe Xhabze” yani Adığe Yaşam Felsefesi’ni ve diğer toplumlar 
üzerinde etkileri ile toplumlararası sosyal ilişkileri, inançların etkisiyle geçirdiği 
değişimlerle de, din sosyolojisi ve tarihi süreç içinde değişimlerle kapsamlı olarak 
sosyolojik gelişme alanlarında örnek teşkil edecek şekilde araştırmaları öğrenme 
fırsatları olacak. Bölümün eğitim programı, dil eğitimini temel teşkil edebilecek ikinci 
veya yabancı dil kazanımı ile ilgili dersleri de içermektedir.  
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