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Editörden
Sevgili okuyucular;
Bu sayımıza “Ahmed Emce”mizi anarak başlıyoruz. Değerli
Genel Başkanımız 1 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bizlerle
birlikte olduğu dönemde kimimizin amcası, kimimizin
babası, kimimizin dedesi, kimimizin de çok değerli bir
çalışma arkadaşıydı. Ancak hayatta olduğu dönemde hiç
birimizin onun gerçek hususiyetlerinin farkında olmadığını
düşünüyoruz. Çünkü, Ahmed Emce bulunduğu her ortama
uyum sağlayan, etrafındaki herkesi rahatlatan alçak
gönüllü ve mütevazı bir portre oluşturmuştu! Oysa o’nun
çoğumuzun farkında olmadığı ve neredeyse Dünya’nın bildiği
çok farklı özellikleri vardı. Onun için biz bu sayımızda bir
albüm oluşturarak sözlerle ifade edemediklerimizi resimlerle
anlatmak istedik. İnanıyoruz ki dikkatli okuyucularımız
bu sayfalarda kimsenin bilmediği pek çok şeyin farkına
varacaklar.
Bültenimizin büyükçe bir bölümünü de “Yaşlıq Qurultayı”mız
oluşturdu. Genel Merkez olarak biz bu kurultayımızı çok
önemsiyoruz. Dernek çalışmaları, faaliyetler ve her türlü
organizasyon bir iki kişinin çalışmasıyla yapılıp geniş
kitlelere yayılamadığı zaman insanlarda metal yorgunluğu
diyebileceğimiz bir bıkkınlık meydana getirebiliyor. Bu sebeple
kadrolar oluşturmak, özellikle de gençlerle birlikte çalışmak
çok önemli. Onlar bayrağı devralıp kendilerinden sonra
gelenlere bu yolla aktaracaklar. İşte bu “Yaşlıq Qurultayı”
vasıtasıyla organizasyon yeteneklerini geliştirip, sadece
Türkiye’de değil Vatan Kırım dahil Kırım Tatarları’nın
yaşadığı her yerde var olmayı öğreniyorlar. Bu kurultayın
her türlü organizasyonunun gençler tarafından yapıldığını,
başından sonuna kadar her noktada gençlerin var olduğunu,
30 yaş üzeri herkesin sadece gözlemci ve misafir sıfatıyla
kurultaya dahil olduğunu özellikle belirtmeliyiz. Kurultay
sonrası gençlerin duygularını sayfalarımızda kendi
kalemlerinden aktardık.

$ 471-39775088-5004
IBAN NO: TR450001000471397750885004

Bu sayımızda ayrıca her sayıda olduğu gibi Dernek
faaliyetlerimizle birlikte “Qırımtatarca Ögrenemiz” sayfalarını
ve haberlerimizi de bulacaksınız.

EURO 471-39775088-5006
IBAN NO: TR880001000471397750885006

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere, sağlıqnen qalıñız…

___________________________________________
Ön Kapak Fotoğrafı
Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI
Arka Kapak Fotoğrafı
Yaşlıq Qurultayı’ndan genel görünüm
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Dr. Ahmed
İhsan Qırımlı
Edebiyat Yarışı
Qaideleri

D

r. Ahmed İhsan Qırımlı Edebiyat Yarışı
2012 senesi içün ikâye saasında tertip
etildi. Yarışnıñ qaideleri asttaki kibidir :

10- Tertip etici teşkilâtlar yarışqa yiberilgen eserlerni
ğalibiyet qazanğanına baqmay neşir etüv ususunda
tolu aq ve uquqqa saiptir.

1- İştiraqçiler 12-29 yaş arasında olmaq
kerekler.

11- Yarışqa birden çoq eser yibergen iştirakçiler tek bir
esernen ğalebe qazanabilecektir.

a. Eserler,

12- Yarış mükafatları berilmezden öğüne adları ilân
etilğen iştirakçiler Yarış Komissiyası tarafından mülaqattan keçirilecek, mükâfat qazanğanlar tek mülaqattan soñ belgilenecektir.

b. 17-29 yaş arası (doğğan tarihı 01.01.1982-31.12.1994
arası olğan gruppa)
c. 12-16 yaş arası (doğan tarihı 01.01.1995-31.12.1999
arası olğan gruppa)
olaraq eki ayrı kategoriyada olacaqtır.
2- Eserlerniñ, Qırımtatar Milliy Qurultayı tarafından qabul etilgen latin urufatınen qırımtatarca yazılması

Mukâfatlar
Yarış Komissiyası birinci, ekinci, uçüncü ve umüt bergenler laureatlarını belgileycektir.
17-29 yaş kategoriyası içün mukâfatlar:

şarttır.

1.nci yer : 4000 $

3- Yiberilecek eser yaki eserler, daa evel iç bir yerde ve
iç bir usulnen neşir etilmemek kerektir.

2.nci yer : 2000 $

4- Qonqursqa pek çoq sayıda esernen iştirak etmek
mumkündir.

* Ayrıca komissiyanıñ seçken 5 dane rağbetlendirici
mukâfatı laureatlarına berilecektir.

5- Tertip etken teşkilâtlarnıñ İdare Eyeti azaları, Yuqarı
Şura azaları, yarış qomissiyası azalarınen bu kişilerniñ
qorantalarındañ olğan kişiler yarışqa iştirak etip olamazlar.

12-16 yaş kategoriyada komissiyanın seçken beş eser
laureatı olaraq er adamğa 200 $ para mukâfatı berilecektir.

6- Yiberilecek eser, yarışnıñ internet saytında olğan örnek eser qalıpı boyunca azirlenmek kerektir.
7- Muracaatlar internet boyunca elektron poçtanen
yapılacaqtır.
8- İştirakçilerniñ eserlerinen beraber passportlarınıñ
skanerden çekilgen kopiyalarıñ ve qısqa tercimeiallarıñ
(biografiyalarıñ) yibermeleri kerektir.
9- 2013 senesi içün yarışqa soñki muracaat 31 Yanvar
(Ocaq) 2013 künidir.
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3.nci yer : 1000 $

Muracaat: Yarışqa muracaat usulü elektron poçtanen
yapılacaqtır. Başqa usulnen yiberilgen ikayeler yarışga
qoşulmaycaqtır. Muracaat adresi: muracaat@drkirimli.org
Eserler, astta yazılğan usulnen MS Word 2003
formatıneñ (*.doc), Times New Roman yazuv şeklinde,
12 punto büyüklüğü ve 1,5 satır mesafesineñ azirlenmeli. Qapaqta olğan eser adı, ad soyad, doğgan tarihı,
cep telefonu, adres, elektron poçta adresi, mektep/zenaat kibi malümatlar bir tamam toldurılmalıdır. Eserler qapaqnen birlikte eñ çoq 15 saife olacaqtır.

Emcemizi
Anarken

G

enel Merkezimiz ve şubelerimiz
merhum Genel Başkanımız Dr. Ahmed İhsan Kırımlı’yı ebediyete intikalinin sene-i devriyesinde düzenledikleri anma toplantılarıyla bir kez daha
hatırladılar.

Genel Merkezimiz’deki anma toplantımız 11 Aralık 2012 Salı akşamı saat 19.00’da başladı. Yönetim
Kurulu üyelerimiz, merhum Genel Başkanımız’ın
eşi Dr. Çiçek Kırımlı, oğlu Dr. Hakan Kırımlı, torunları ve dernek üyelerimizden kalabalık bir grubun
katıldığı akşam Ahmed Emcemiz için okunan
Yasin-i Şerif ve dualarla başladı. Daha sonra sevenleri onunla ilgili anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Son derece duygulu ve hüzünlü
bir ortamda gerçekleşen anma toplantımız helva
ikramımızla sona erdi.
Aslında bu anma gecesi hissettiklerimizi dile getirmek için sadece bir vesile teşkil etdi. Zira Genel
Merkez ya da şubelerinin kapısından giren ve bir
şekilde Ahmed Emce ile tanışmış olan hiç kimse
onu unutmuyor. Kapısını açıp içine girdiğimiz binalardan başlayarak bugün dernekler olarak sahip olduğumuz hemen her şey Emcemizin eseri.
Bunu bilenlerin onu unutmaları mümkün mü?

Ama şu var ki daha yapacak çok işimiz, gidecek
çok yolumuz var. Ahmed Emcae’nin bitmez tükenmez enerjisiyle hedeflediği ve Vatan Kırım
için gerçekleşmesini dilediği pek çok projesi
vardı. Onlar elbette ki yarım kalmayacak ya da
başlanmadan unutulup gitmeyecek. Üstelik hepsi yapılabilir, gerçekleştirilebilir ve de çok gerekli
projeler. Sadece biraz inanç, istek ve azme ihtiyacımız var. Bunun için önümüzde çok da güzel
bir örneğimiz var, Ahmed Emce. İnşallah onun
ideallerini gerçekleştirme yolunda büyük adımlar atacağız.
Seni unutmamız mümkün değil. Sana olan şükran borcumuzu ise ancak senin düşündüklerini
bir nebze gerçekleştirebilirsek ödeyebiliriz. Mekanın cennet olsun Ahmed Emce!...

Bir insan düşünün ömrünün büyük bir bölümünü
milletinin, insanlarının sorunlarını çözmek için geçirsin.
Beraber çalıştığımız uzunca yıllardır bunu gördüm. Vatan Kırım meselelerinde
özellikle KIRIM’a dönüş ve KIRIM’a yerleşme çabalarının her safhasında Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI amcamız var.
Kibarlığı, fedakârlığı ve düzgün duruşu ile sürdürdüğü mücadele her vakit hatırlanacaktır. Genel Merkez ve vakıf çalışmalarında camiamıza örnek olmuştur.
Vatan KIRIM davasında tüm dünya KIRIM TATARLARI yaşadığımız bu dönem
içerisinde iki önemli şahsiyet çıkarmıştır. KIRIM’da Mustafa Cemil KIRIMOĞLU,
Türkiye’de Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI.
Aynı duyarlılıkta insanlarımızın çoğalması, açığa çıkmaları dileğimdir.

Murtaza ESENKAL
Kırım Vakfı Başkanı

Değerli amcamızın hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Allah gani gani rahmet
eylesin…
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Ahmed Emcemizi Unutmayacağız…

Tuncer KALKAY

Kırım Derneği Genel Başkanı

Ahmed Emcemiz, 1987 yılında davet ettiğimiz Derneğimize, son yolculuğuna uğurladığımız 2011 yılının sonuna kadar bitmek bilmeyen enerjisiyle çok
büyük güç vermişti. İlerlemiş yaşına rağmen çok daha genç yaştaki arkadaşlarımız, Ahmed Emcemizin hareketli temposuna ayak uydurmakta hakikaten zorlanıyordu. Her zaman genç olduğunu espiri ile ima eder, gençlerle
birlikte çalışmaktan büyük keyf alırdı. Aramızda onca yaş farkına rağmen
“arkadaşım” hitabını çok sık kullanırdı. Ahmed Emce ile sohbetlerimizin, tartışmalarımızın, münazaralarımızın konusu tabii ki Vatan Kırım olurdu. Dedesinin Kırım’da kalışını, çocuklarına vasiyetini sıklıkla dile getirmekle birlikte,
Kırım’da yaşanan onca soruna da bıkmadan usanmadan çözüm bulmaya
çalışırdı.

Derneğimizin kiralık dahi olsa bir binasının olmadığı, herhangi bir aidatın toplanamadığı 1987 yılında gerçekleştirdiğimiz heyecanlı genel kurulumuz, 1990 yılında Genel Merkez haline dönüşmemiz, 1993 yılında Bakanlar
Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” statüsünü kazanmamız sürecinde verdiğimiz mücadeleyi
zevkle yaparken, Kırım’a yapılacak kalıcı pek çok eser de Ahmed Emcemizin ısrarlı takipleri sonucu gerçekleşmişti. Görüşmeler için gittiğimiz yerlerde Emcemize gösterilen itibar ve saygıya önceleri çok şaşırmakla birlikte,
zaman içerisinde bunu normal karşılamaya başlamıştık.
1990’lı yıllarda makamında ziyaret ettiğimiz Milli Eğitim Bakanı Rahmetli Avni Akyol, daha kapıdan içeri girerken
Ahmed Emcemize dikkatleri yöneltmiş , onca insanın içerisinde bürokratlarına ve ziyaretçilerine hitaben “buraya
gelen insanların ya tayin ya iş istekleri vardır, Ahmed Abimiz ne istiyorsa derhal yerine getirilsin, çünkü o kendisi
için hiç bir zaman bir şey istemez, istediği şeyler de mutlaka Vatanın ve Milletin yararınadır” demişti. Konuşmanın ardından taleplerimiz hemen karşılanmıştı. İstediklerimiz ise Kırım’a gönderilmek için okul kitapları ve biraz
da kırtasiye malzemesi idi. İşte Ahmed Emcemizin bıraktığı bu tür intibalar da arkadaşlarım diye hitap ettiği
Bizlerin göğsünü kabartıyordu.
Bu yüzlerce örnekten sadece birisiydi. Birlikte çalıştığımız çeyrek asırlık bir zaman içerisinde gerek Derneğimize, gerekse Vatanına yaptığı pek çok katkıyı birebir yaşadık ve Emcemizden pek çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizle onun kazandırdıklarını kaybetmeyeceğiz, kaybettirmeyeceğiz.
Seni hiç bir zaman unutmayacağız Ahmed Emce. Nur içinde yat...

Universitetimizniñ eñ büyük
areketleri, eñ salmaqlı işleri,
eñ büyük leyhaları
Ahmed İhsan Qırımlınıñ
adınen bağlıdır.

Fevzi YAQUBOV

Qırım müendislik-pedagogika universiteti rektorı,
professor, tehniki ilimleri doktorı, Ukraina Qaramanı
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O insan milletniñ kelecegi oqumış, bilgili gençlerde
olğanını bilir, milletniñ zekâ potentsialına pek büyük
emiyet ayıra edi. Universitetimizde tesis etilgen birinci
hususiy stipendiyalar da Ahmed İhsan Qırımlı stipendiyası oldı. Onıñ adına til, edebiyat, tarih boyunca yarışlar
keçirile. Ahmed ağa - Qırımnı candan sevgen vatanperver, milletperver insan, alim edi. Onıñ Vatanğa, milletke sevgisi gençlerimiz içün ibret olmalı.

Kendisini anlatmak için sayfaların yetmeyeceği
kanaatindeyim.
Sayın Ahmed İhsan KIRIMLI ile 1984 yılında Derneğin bir yemeğinde tanıştık.
Ankara’ya yeni gelmiştik. Annemle babamın Kırım sevgisi ve özlemleri beni Dernekte çalışmaya teşvik etti. O günden sonra yönetime de girerek 25 yıl Ahmed
Bey’le birlikte çalıştık.
Ahmed Bey bazen bir baba, bazen bir ağabey ve bazen bir arkadaş gibiydi. Kendisinin bilgi ve tecrübelerinden çok faydalandım. O kadar değişik anıları vardı ki
onları dinlerken ne kadar büyük ve zeki bir insan olduğunu anlar, kısacık bir ömre
bu kadar şeyi nasıl sığdırdığına hayret ederdim. Bunların içinde ATATÜRK ile ilgili
Gülseren NAS
Kırım Derneği Genel Merkezi
bir anısını hiç unutamıyorum: “Askerlik dersi sırasında sınıflarına Atatürk gelir ve
Kadın Kolları Eski Başkanı
dersi dinlemeye başlar. O sırada Ahmed Bey kalemini yere düşürür, onu almaya
çalışırken bu hareketi Atatürk’ün dikkatini çeker. Askerlik dersini sevip sevmediğini sorar. Ahmed Bey’de memnun olmadığını ifade eder. Bunun üzerine müdür ve askerlik hocası donup
kalır. Atatürk bir kez daha “neye be çocuğum, neden memnun değilsin?” diye bir daha sorar. O zaman Ahmed
Bey ders saatinin az olduğunu, daha da arttırılması gerektiğini söyleyerek müdür ve askerlik hocasının düştükleri zor durumdan kurtarır.”
Ahmed Bey’in ne kadar çok sayıldığını ve sevildiğini bizzat yaşayarak gördüm. Kırım’a Ahmed Bey ve eşi Dr.
Çiçek Kırımlı ile birlikte gittiğimizde onun için düzenlenen doğum günü partisi muhteşemdi. Üstelik bu etkinlikler 3-4 gün devam etmişti.
Böyle bir insanla çalıştığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Kendisini anlatmak için sayfaların
yetmeyeceği kanaatindeyim. Allah Ahmed Bey’e gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun…

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin
merhum Genel Başkanı Dr. Ahmed İhsan Kırımlı
ölüm yıldönümünde özlemle anılıyor.
Dr. Ahmed İhsan Kırımlı Kırım Tatar Türkleri Kültür Evi” çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Ahmed Emcemizi özlüyoruz. Onun her daim eksikliğini
hissediyoruz. Kırım davasına büyük hizmetler yaptı. Bizim için onun yerini
doldurmak çok zor olacak. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın.

Celal İÇTEN

Kırım Derneği
İstanbul Şube Başkanı
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Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI;
Diasporanın Yolbaşçısı, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtma Bakanı (19731974) Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkez Başkanı, Vatan
Kırım’da Kırım Tatar Milli Meclisine önemli destek verilmesini sağlayan kişi, Ana
Vatanı Kırım’da yapmış olduğu pek çok önemli işler olan bir lider. İnsanlar lider
doğarlar, sonradan lider olunmaz, sonradan olunan liderlik suni bir çıkıştır. Ahmed
Emcemiz doğuştan lider ve Kırım Tatar tarihine adını altın harflerle yazdırmayı hak
etmiş bir kişiliktir…

Şerife ORAK

Bu yazımda sizlerle Ahmed Emce ile yaşamış olduğum bir diğer anekdotumu
paylaşmak istiyorum. Benim için çok önemli ve çok özel, Kırım Derneği Gebze
Şubemiz için de yol haritası çizmemize sebep olmuştur diyaloğumuz:

Kırım Derneği
Gebze Şube Başkanı

Sene 2007 bahar ayları. Dernek binamızın çatısı aktarılacak ve Tepreç yaklaşıyor
fakat derneğimizin parası yok, sıkıntıdayız. Yönetim Kurulu’nda karar alarak 2 araba Ankara’ya gittik, destek istedik. O dönemde Dernek Yönetiminde ki görevim veznedarlıktı. Ahmed Emce herkesin içinde bana dönerek şunları söyledi:
-Şunu unutma, ihtiyacınızın yarısını veririm yarısını da siz çalışarak elde edin. Mali bilançomuzun durumuna göre
de 6 ay sonra verebilirim.
-Tamam Ahmed Emce siz nasıl uygun görürseniz, dedim. Çok mahçup olmuş ve utanmıştım. Biz 8 Yetişkin insan
neden çocuk gibi davrandık? Niçin çözümü Gebze’de aramadık? Kolayı seçtik. Daha bir sürü neden ve niçinleri
Ahmed Emce bana düşündürttü.
Diğer arkadaşlarımız bana gönül koydu, kabul ettiğim için itiraz ettiler. Fakat Ahmed Emce bize aklıyla yol göstermişti. Misafirliğimiz sona erdiğinde Ahmed Emce’nin elini öptüm ve çok teşekkür ettim kendisine. Çünkü liderimiz,
yolbaşçımız bize yol göstermiş, çalışmamızı söylemişti. Bolu’ya gelene kadar hiç konuşmadım. Hep düşündüm,
neden biz böyle davrandık? Neden çözümü Ankara’da aradık? Bulunduğumuz şehirlerde sıkıntılarımızı çözüp Genel Merkezimize destek vereceğimiz yerde bir de sıkıntımızı taşıdık. Bolu’da mola verdik. Yönetim Kurulu’ndaki
arkadaşlarımla düşüncelerimi paylaştım. Tepreç yaklaşıyor. Tepreç için reklam alırsak hem Tepreçimizi yaparız
hem de maddi sıkıntı yaşamayız vs.vs. Arkadaşlarım bu fikri beğendiler ve destek verdiler. bir arkadaşımız; “Şerife
Hanım neden fikrinizi Ankara dönüşünde söylediniz” dedi. Evet niçin Ankara dönüşü?
Çünkü giderken böyle bir düşüncem yoktu ve bana bunu düşündürecek bir liderle konuşmamıştım. Ey liderim,
Ey Ahmed Emcem sen benim ve arkadaşlarımın ve de Gebze’nin önünü açtın. Bizlere çalışmayı öğrettin. Bizler;
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi olarak ayaklarımızın üzerinde duruyorsak Ahmed
Emce’nin sayesindedir. Biz daha sonra tekrar tekrar görüştük, sıkıntımız var, ya da şu eksik bu lazım demedik.
Bizler bunu yapmak istiyoruz uygun mudur? Siz ne düşünürsünüzü sorduk.
Nur içinde yat Kırım Türklerinin lideri. Rabbim insanlık için, özellikle Tatarlar için yaptığın tüm iyilikleri karşına
çıkarsın. Sen bizim gönlümüzde ebediyen yaşayacaksın Ahmed Emce…

Başbaşkan Bülent ECEVİT
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esimdeki haber, 1955 yılına ait. O sırada Philadephiadaki Albert
Einstein Tıp Merkezinde başasistan olğan babam toqtavsız
qan qaybınen hastahanege kelgen Jean McKeown adlı 3 yaşlı
bir qızçıqnı mucizeviy bir tedaviyden soñra ve öz qanını da bererek qurtara. Bu ise Philadelphianıñ eñ balaban gazetasınıñ
baş haberi olıp çıqa. O qızçıq çoq uzun seneler devamında babamnen bağını üzmedi.
Dr. Hakan KIRIMLI
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9

Resimlerin Söyledikleri:
Ahmed Emce’nin Albümünden

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

ABD Başkanı Gerald FORD

Cumhurbaşkanı Celal BAYAR

Başbakan Naim TALU ve Nazmiye DEMİREL

Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK

Hindistan Cumhurbaşkanı ile
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Başbakan Süleyman DEMİREL

Ebulfeyz ELÇİBEY

Başbakan İsmet İNÖNÜ

Orta Asya Müslümanları Müftüsü İşan Babahanov

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Genel Sekreteri İsa Yusuf ALPTEKİN

Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL

Prof.Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Hansaray 1991

General Petro GRIGORENKO ve eşi ile, New York
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QIRIMTATARCA
ÖGRENEMİZ

3. ders

Hazırlayan: Susanna MUSTAFAYEVA

Qayda yaşaysın: Qırımdaki şeher adları

Aqmescit

Kezlev

Yalta

Sudaq

Kefe

Qarasuvbazar

Bahçasaray

Canköy

Aqyar
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Keriç

Eski Qırım

Dialog
OQUV-ANLAV

Dialog 1
- Selâm aleyküm! Menim adım Qurtmambet1.
- Aleyküm selâm! Menim adım Aybike2.
- Köp memnun boldım!
- Men de!
- Qayda yaşaysıñ Aybike?
- Bağçasarayda yaşayım. Ya sen qayda yaşaysın
Qurtmambet?
- Men Keriçte yaşayman.
- Sennen tanışqanıma memnun oldım.
1 Qurtmambet – çöl şivesinen laf ete.
2 Aybike – orta yolaq (Bağçasaray) şivesinen laf ete.

Aşıq Ömer Heykeli, Kezlev

Bekir Çobanzade Heykeli,
Qarasuvbazar

- Men de memnun boldım.
- Sağlıqnen qal Qurtmambet.
- Savluqman bar Aybike.

Dialog 2
Qurtseyit3: Osman aqay baqsa, Fatmanen Nuriye
keleler.

Fatme: Aqmescitniñ Hoşkeldi qasabasına ketecekmiz.

Osman4: Universitetniñ açılmasına daha bayağı bar,
demek Aqmescitte işleri çıqqan. Çantaları ağır ğaliba, barıp olarğa yardım eteyiq.

Qurtseyit: Bayağı boldırğansıñızdır, vaqtıñız barsa,
şuraçıqta otırıp qave içeyik, hem raatlanırsız, hem
biraz laf etermiz.

Osman: Nasılsız?

Fatme: Olır Qurtseyit, ama
çoq oturmayıq, kün batmaq
üzere. Qaranlıq basmadan qalacaq yerimizge barıp çıqsaq
yahşı olır.

Nuriye6: Aruvmız, şükür. Siz
nedaysız?

Osman:
Qasevetlenmeñiz,
maşinanen tez barıp çıqarmız.

Qurtseyit: Biz de yahşımız.

Garson: Hoşkeldiñiz. Ne istersiz?

Qurtseyit: Selâm Aleyküm,
qızlar!
Fatme5: Aleyküm selâm!

Osman: Çantalarınız ağırdır,
yardımcı olayıq sizge. Hem de
maşinamız da bar, avtobuslarda qıynalmazsız.

Osman: Aslında qızlar siz yoldan keldiñiz, aç olğandırsız. Biz qave içmeden evvel
yahşı etip aşayıq, ne dersin Qurtseyit?

Nuriye: Aruv bolır edi, Osman. Bularnı taşıy taşıy canımız çıqtı.

Qurtseyit: Aqay, bilesin, aş degende men “yoq” demeyim.

Qurtseyit: Qayerge keteceksiz?

Osman: Qızlar bu restorannıñ çibörekleri pek yahşı
ola, sımarış eteyikmi?

3
4
5
6

Qurtseyit – orta yolaq şivesinen laf ete.
Osman – orta yolaq şivesinen lef ete.
Fatme - orta yolaq şivesinen lef ete.
Nuriye - çöl şivesinen laf ete.

Nuriye: Osman men şibörek süymeymen.
Bağışlarsıñız başqa qaysı aşlarıñız bar?

EKİM - ARALIK 2012 / 73. SAYI /

13

Garson: Nohut, baqla, erişte şorbalarımız bar. Hamur aşlardan ise etli, qabaqlı burma, köbete ve yantığımız bar.
Nuriye: Qabaqlı burmañız cevizmenmi?
Garson: Hem cevizli, hem cevizsiz bar
Nuriye: Men cevizli burma alayım.
Fatma: Men ise köbete alayım.
Osman: Qurtseyit ya sen ne alasıñ?
Qurtseyit: Aytqanına köre bu yerniñ çibörekleri güzel eken. O zaman maqtağan çiböreklerin tadına bir
baqayıq.
Osman: Bizge ise çibörek ketiriñiz.
Garson: Çiböreklerimiz kerçekten de pek lezetli,
Bağçasaray’dan çibörek ustasını ketirdik, inşallah
begenirsiz.
Osman: İnşallah.
Qurtseyit: Qızlar universitetniñ açılmasına daha bir
afta bar, ertece keldiñiz. Aqmescitni sağındıñız ğaliba.
Nuriye: Tünevin Yañı Dünya gazetasında Qırımtatar
Milliy Akademik Teatrinde “Ayneci” spektakliniñ oynanacağını oqudıq. Bu spektakl aqqında bayağı eşitken edik, dayanamayıp keldik.
Osman: Pek yahşı yapqansız. Qurtseyit biz de barayıq.
Qurtseyit: Aslında yahşı olır, çoqtan teatrğa barmadım. Barayıq dostum.
Osman: Nuriye, sen ğaliba Canköyde yaşay edin, öylemi?
Nuriye: E, Cayköyde yaşayman.
Osman: Pek güzel, Canköyni pek meraq etem. Bizim milliy marşımıznı yazğan şair Noman Çelebicihan anda doğğan eken.
Nuriye: Doğrı aytasıñ Osman, Noman Çelebicihan
Canköy yanlarındaki Sonaq köyünde tuvğan.
Osman: Noman Çelebicihannıñ şiirlerini oqumağa
pek sevem. Hep milletimizge ve Vatanımızğa bağışlanğan şiirler yazğan. En çoq “Savluqman Qal Tatarlıq” ve “Tatarlar Yurdu” şiirlerini sevem.

Maşinanen Mimar Sinannıñ tap 1552 senesinde
yaptırğan Han camisiniñ yanından keçkende bir eykel kördim, bu kimniñ eykeli Fatme?
Fatme: Bu eykel hanlıq zamanında icat etken ve
Türk dünyasına belli şairimiz Aşıq Ömerniñ eykelidir.
Qurtseyit: Kerçekten mi? Aslında Aşıq Ömer menim en sevgen şairlerden birisidir, ama Kezlev’de
onıñ eykelin bar olğanını hiç eşitmedim. Mektepte
Qırımtatar Edebiyatı ocamız bizge Aşıq Ömerniñ şiirlerini ezberletken edi, bu satırlar alâ esimdedir:
“Qaçma menden sevgilim yamane vermem men
seni
Tende canım bar eken düşmana vermem men
seni,
Açılmamış ğonce gülsün men bilirim qadrini,…
Fatme: Maşallah Qurtseyit, şiirni de unutmadın.
Nuriye: Osman, Qurtseyit siz Qarasuvbazarlısız ğaliba, şaymı?
Osman: E, biz Qarasuvbazardanmız.
Nuriye: Bilgenime köre meşhur şairimiz Bekir Çobanzade de Qarasuvbazarlı edi.
Qurtseyit: Doğrı aytasıñ Nuriye. Qarasuvbazarnıñ
merkezinde onıñ heykeli bile bar.
Fatme: Aslında universitetimizge rica etsek, hep beraber Qırımnın dört tarafını kezsek yahşı olır edi.
Qurtseyit: Yahşı bir fikir Fatme, universitetimiz açılsın, hep beraber ketip rica etermiz.
Nuriye: Ballar endi, qaranlıqlaşmağa başlay, qavelerimizni içip turayıq.
Osman: Doğrıdır. Turayıq yavaş yavaş.

Nuriye: Men ise en çoq “Aygidi Tatar Yaşları!” ve elbetteki “Ant Etkenmen” şiirni süyemen.

Fatme: Qurtseyit, Osman bizge yardımcı oğlanınız
içün çoq sağ oluñız.

Qurtseyit: Fatme ya sen qayda yaşaysın?

Qurtseyit: Allah razı olsun.

Fatme: Men Kezlevde yaşayım.

Nuriye: Savluqman barıñız

Qurtseyit: Kezlevge keçken afta toyğa barğan edim.

Osman: Sağlıqnen qalıñız.
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Qırım Tatar Edebiyatından

Destan-i Qırım

1

783 senesi Qırım Rusiye tarafından zapt
etilgen soñ, qanlıq döneminde zirvege
yükselgen Qırım Tatar Edebiaytı durğunlıq dönemine kirer. Edebiyatçılarımız Qırım Tatar edebiyatnıñ 1783-1883 yılları
arasına “Qaranlıq Asır” demektedirler,
çünki çoq az istisna tışında hiç bir edebiy eserge
rastlanmamaktadır. Bu istisnalar arasında 1840
yılında Orlı Seyit Halil tarafından yazılğan “Deşt-i
Qırım” adlı şiir yer almaqtadır. Ne yazıq ki muel-

lif haqqında hiçbir malümatqa nail degilmiz, sadece Osman Aqçaqraqlınıñ 1925 senesi yazğan
“Qırım Tatar Medeniyeti Eserlerini Tedqiq” maqalesinde, 1840 senesi Orlı Seyit Halil degen bir
adam bütün Qırımnı cayav dolanıp çıqqan soñ,
“Destan-ı Qırım” adlı esernı yazğanını qayd etti.
Şiirniñ ilk satırdaki son sözleri eksiktir. Amma
buna baqmadan şiir, 1840 yılındaki şeherlerimiz
aqqında bilgi berip, bizlerni adeta o zamanlarğa
alıp kete.

Dest-i Qırım
Çoqtır timarı……. (O.A.)
Osmanlıdan qalmış yadigârdır
Qırq qulaç endiki anda seyir ittim.
«Or» - dedikleri Qırımğa namdır
İçinde duranlar qarmağı olandır
Eki camisi var bir atsız candır
Çölde beyram namazın anda seyir ettim.
«Kerç» - dedikleri yeñi yapuvdır
Anadoludan açılan ülkeqapudır
Anda para qazanan siyrek tapılır
Beş yüz ayaq merdiveni anda seyir ittim.
«Kefe» - dedikleri deñize yalı
İçinde duranlar hep edna kulu
Kimse de bildirmez devlete alı
Minarede çañı anda seyir ettim.
«Qarasuv» - dedikleri bir uzun çarşı
Şehri qurulmış dağları qarşı
İstanbuldan kelir bezi-qumaşı
Çetenden evleri anda seyir ittim
«Kezleve» - dedikleri iskele başı
Gemiler yanaşır şeherge qarşı
Qavun kibi dökerler malı-qumaşı
Ğanimetin memleketi anda seyir ittim.

«Aqmescit» - dedikleri Qırımnın bendi
Çoqtır güzelleri yokqtır bülendi
Anda oturır gubernat kendi
Urus qalqın anda seyir ittim.
«Bağçasaray» - dedekleri hanların tahtı
İçinde duranlar kibardır halqı
Malı olanlar ider hayratı
İslâm ümmeti anda seyir ittim.
«Aqyar» - dedikleri bir büyük qale
İçinde oturan hrp urus halqı
Dört yañı taştan mükelef qale
Topların düzgünin anda seyir ittim.
«Eski Qırım» - dedikleri bir küçük handır
İçinden çıqması aylaq yamandır
Qırq yıllıq silâcı anda tamamdır
Silâsını terk ideni anda seyir ittim.
Seyid Halil der ki, qıldım canıma cefa
Aradım doquz Qırımnı bulmadım feva
Qarayım milleti anda seyir ittim.
1840
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Dağarcığımızdan
Meryem BAŞKURT

Bekir Sıdkı
ÇOBANZADE
Karasupazar’da
çoban bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi.
Öğreniminin ilk yıllarını Kırım’da tamamladıktan sonra Cemiyet-i
Hayriye’nin yardımıyla
İstanbul’a gitti ve Galatasaray
Mekteb-i
Sultanisi’nde okumaya başladı. Şairliğe merakı
bu yıllarda kendini gösterdi ve ilk şiirleri 1911 yılında basıldı. Okuldan üstün başarıyla mezun olup
Kırım’a döndü. Odessa’da slav dillerini öğrenmeyle meşgul olurken I. Dünya Savaşı çıktı ve onu
cepheye yolladılar. Savaş sırasında esir düştü. Pek
çok yabancı dil bildiği için Budapeşte Üniversitesi
Doğu Dilleri Fakültesi’ne kabul edildi.
Okurken şiir ve hikâye yazmaya devam etti. Eğitimini üniversiteyle sonlandırmadı, Türk Filolojisi
ve Felsefe İlimleri Doktoru oldu. 1920 senesinin
sonunda Kırım’a döndü. Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Yurt dışında pek çok üniversitede ders verdi. Onun bazı şiirleri 1927 yılında “Boran” adıyla basıldı. Ayrıca 1971’de Abdullah
Latifzade’nin şiirleriyle birlikte bir kısım şiirleri bir
kitapta yer aldı.
1937’de pek çok aydınımız gibi Çobanzade de haksız yere hapsedildi ve çok geçmeden öldürüldü.
Bekir Sıdkı Çobanzade, edebiyat dünyasındaki
şöhretinin yanında ilim dünyasında da büyük bir
üne sahipti. Araştırmaları, makaleleri ile Türkoloji
alanına çok mühim katkıları oldu. Adını yaşatmak
amacıyla günümüzde onun unutulmaz hatırasına
bağışlanan ödüller, bilgi şölenleri düzenleniyor.
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SEN DEÑİŞME
Sen deñişme, muradıñ uçun bolsa!
Omrüñde er şeyiñ curtçün bolsa…
Barsın, yıllar aylansın bilgenday,
Barsın, colın şaşırsın cıldız, Kün, Ay…
Sen aylanma, dostçığım, Haq colıñdan!
Doğrı qara, iç ürkme sağ-soluñdan!
Halqqa bayram, şenlikler bolğan eken,
Yat ellerge oñğanlıq tolğan eken,
Sen unutma muqaddes kederleriñ!
Cılap ösken o viran öz cerleriñ…
Kördiñ er kes deñişken hatır içün,
Sınğanday bir cıllı çadır içün.
Sen unutma sürünmek yel bolğanın!
Haq colunda canğıznıñ bek bolğanın!..

BİLMİYİM
Baar kelsin, çeçek açsın er cerde…
Cavun cavsın, caşın soqsın kimerde.
Men cuqlayım, eşitmiyim, bilmiyim…
Yosma qızlar süzülsinler ayaqta,
Qartanaylar qulaqlaşsın dört yaqta,
Men qarayım, körgenimni bilmiyim…
Qara közüñ kuzgüm bolsın, qarayım,
Saçlarıña muñlı başım sarayım,
Quçaqlayım, tek süygenim bilmiyim…
Añsın meni öz koyümniñ tülberi,
Meni körsin, qapalsa da közleri,
Süysin meni, tek men onı bilmiyim…
Olüm caqqan ateşini közümde,
Bir mana coq ıñırtısız sözümde,
Aqrın-aqrın öliyim de, bilmiyim…
KAYNAKÇA
Nagayev, Safter, Fazıl, Riza, Qırımtatar Edebiyatınıñ Tarihı: Qısqa Bir
Nazar, Akmescit, Qırım Devlet Oquv-Pedagokika Neşriyatı, 2001
Acar, Kenan, Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat
Araştırmacılığı), TDK, Ankara, 2001

Derneğimiz Lösemili Çocuklar
Köyü’nü Ziyaret Etti

L

ösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak
üzere her türlü ihtiyaçlarının
sağlanmasına yardımcı olmak,
bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda
ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma
kurumları kurmak ve işletmek amacıyla
1998 yılında kurulan LÖSEV yıl içerisinde
pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. 7 Ekim
2012 Pazar günü düzenledikleri brunchta Derneğimiz Genel Merkez yöneticileri
de LÖSEV’i yalnız bırakmadı. Etkinliklerini
tanıtmak amacıyla sağlık merkezi, konuk
evi, aile konutları, üretim atölyeleri, eğitim
ve spor tesislerinden oluşan ve Ankara’ya
tedavi için gelen lösemili çocukların aileleriyle birlikte kalmaları için yapılan Lösemili Çocuklar Köyü’nde düzenlenen kahvaltı
çok neşeli bir ortamda gelişti.
Vakıf yöneticileri zaman zaman birlikte
çeşitli organizasyonlarda bir arada oldukları Derneğimizi, kuruluş amacını ve faaliyetlerini konuklarına tanıtmak için davet
etmişlerdi. Genel Sekreterimiz Oya Deniz
ÇONGAR’ın Derneğimizi ve Kırım’ı tanıtıcı
konuşmasının ardından keman ve solfej
hocamız Sevilya DUGU kemanıyla “Kırım
Halk Yırları”ndan örnekler sundu. Çok beğenilen bu küçük konserden sonra Gençlik Komisyonu üyelerimiz Sıdıka Bikeç
ŞAHİN ve Fethi Kurtiy ŞAHİN “Agır Ava
ve Qaytarma” ile konuklardan büyük alkış
aldılar. Genel Merkezimiz Halk Dansları
hocası Meryem KADİROVA’nın seyredenlerin beğenisine sunduğu “Tım Tım” oyunu

doyumsuz bir görsel şölendi. Elbetteki konuklardan da büyük alkış aldı ve çok beğenildi. Kahkaha Terapisti Eser MUTLU’nun
konuklarla birlikte gerçekleştirdiği interaktif seans ise gerçekten çok ilginçti. Konuklar daha sonra hep birlikte LÖSEV Köyü’nü,
iyileşmiş yetişkin hasta grubunun yaptığı
masklar ve resimlerden oluşan mini sergiyi gezdiler. Lösemili çocukların anneleriyle birlikte iyileşmiş yetişkin hastaların el
ürünlerinin hem sergilendiği hem de satışa sunulduğu DÜKKAN ise gönüllü başlatılan bu çalışmanın sabırla ulaştığı noktayı
bizlere göstermesi bakımından çok ilginçti.
24 Eylül 2000 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek
Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’yi
hizmete açan LÖSEV bugüne kadar binlerce lösemili çocuk ve ailesini yaşama
bağladı. Türkiye’nin ilk LÖSEV - Lösemili
Çocuklar Okulu’nu açtı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Pediatrik Hematoloji Servislerine destek vererek köklü çözümler
yaratmaya, toplumsal ve kalıcı hizmetler
vermeyi sürdürmekte.
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7. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı
3-4 Kasım tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi

K

ırım’dan, Romanya’dan, Bulgaristan’dan,
Rusya’dan ve Türkiye’den yüz elli beş delegenin katılımıyla 7. Kırım Tatar Gençlik
Kurultayı 3-4 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Büyük
bie coşku ve heyecanla sonuçlanan bu
toplantıya Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Mustafa
Abdülcemil Kırımoğlu’da katılarak bir konuşma yaptı.
Milli marşlar ve adetlerimize göre, müftü yardımcımız Ayder İsmail’in duasıyla başlayan Kurultay, açılış
konuşması ve Türkiye dışından gelen delegasyonların
konşmalarıyla devam etti. Öğleden sonra ise, Kurultayın komisyon toplantılarına geçildi. Kırım Tatar dilinin
öğretilmesi, Kırım ve diaspora arasında yaz-kış kampları, ihtiyaç duyduğumuz teşkilatlanma usulleri, online
bir bülten, kaybolmakta olan adetlerimiz ve milli bayramlarımızla alakalı komisyonların olduğu bu kısımda
kurultay delegeleri Kırım Tatar Halkı’nın ihtiyaçları hakkında ve neler yapılması gerektiği konusunda müzakere ettiler. Bu komisyon toplantılarının arkasından ise
tekrar bir genel oturum gerçekleştirildi ve katılımcılar
kendi teşkilatları hakkında bilgiler verdi. Bu kısımda
ise önderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu toplantı
salonuna giriş yaptı ve ayakta alkışlanarak karşılandı.
Kısa bir konuşma yapan Kırımoğlu, gençlerin milletimizin ihtiyaçları hakkındaki ilgisinden ötürü duyduğu
mutluluğu ve gelecekte milletimizin “yolbaşçıları” olacak gençlere öğütler verdi. Bu toplantıların ardından düzenlenen eğlence programında, diasporada ve Kırım’da

çok sevilen Emine Mustafa halk yırlarımızı seslendirdi
ve genç sanatçımız Cemil Mamut (Şadır Gudur) kendi
bestelerini seslendirdi.
Pazar günü, yani Kurultayın son günü ise sonuç bildirgesinin ilanı ile kurultay sona erdi. Her iki senede
bir gerçekleştirilen bu kurultaylar diaspora ve vatan
arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve gençleri milletimizin ihtiyaçları için harekete geçirmek niyetiyle
gerçekleştiriliyor.
Türkiye’nin hemen her yerinden, Romanya’dan,
Bulgaristan’dan, Rusya’dan ve vatan Kırım’dan 155
delege katılarak beraber bir çalışma yürüttüler. En
önemli nokta ise, bu kurultaylara katılan bütün katılımcılar Kırım Tatar gençlerinden seçildi. Bu toplantı;
Kırım Tatar halkının Kırım dışında gerçekleştirdiği en
geniş katılımlı etkinliklerden birisi oldu. Bundan önce
gerçekleşen altı kurultayda da bu husus hep göz
önünde bulunduruldu ve katılım giderek arttı.
Türkiye içerisinden katılan her merkezden en az 2 delege davet edildi. Bu merkezler Afyon, Aksaray, Akşehir,
Alaca, Alpu, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bandırma, Bolu,
Bursa, Ceyhan, Çatalca, Çorlu, Çumra, Düzce, Edirne,
Eskişehir, Etimesgut, Gebze, Giresun, Gölbaşı, Gönen,
Haymana-Cıngıllı, Ilgın, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli,
Kulu, Lezgi, Manavgat, Ordu, Sakarya, Samsun, Seydişehir, Sivas, Sulubük, Taşpınar, Tekirdağ, Yağlıbayat, Yalova,
Zonguldak, Tekirdağ’dır (Geraylarımız soyundan 3 kişi).
Türkiye’nın haricinde ise Kırım’dan 22 kişi, Romanya’dan
9 kişi, Bulgaristan’dan 2 kişi ve Rusya’dan 1 kişi iştirak etti.
Kurultay çalışmalarında delegelerin öne sürdükleri fikirler dikkate
alınarak oluşturulan Sonuç Bildirgesi kamuoyuna açıklandı.
Sonuç Bildirgesinin Kırım Tatarca
olarak aslı şu şekildedir:
Biz; 3-4 Qasım 2012’de Anqarada ötkerilgen 7. Qırımtatar Yaşlıq
Qurultayında iştiraq etken Vatan
Qırımnen, Türkiye, Romaniya, Bulğaristan ve Rusiye diasporalarınıñ
çeşit rayonlarından kelgen yüz
elliden ziyade Qırımtatar Yaşlıq Vekilleri, ilân etemiz:
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1. Dünyadaki butün Qırımtatarlarnıñ yekâne anavatanı
Qırımdır ve er Qırımtatarnıñ vatanda yaşamağa aqqı
bardır.
2. Bizler 1944 sürgününü ve halqımıznı ve onuñ medeniyetini yoq etüv maqsatınen yapılğan butün areketlerni soyqırım ‘genotsid’ dep qabul etemiz.
3. Milletimizniñ serbest reylerinen saylanğan Qırımtatar Milliy Qurultayını ve Qırımtatar Milliy Meclisini,
Qırımtatarlarnıñ yekâne temsil ve qarar organı dep
tanıymız.
4. Bizler, butün dünya halqlarına, azatlıq, demokratiya,
insan aqları ve barışıq perspektivasından baqamız.
5. Bizler, Türk dünyasınıñ ve İslâm aleminiñ ayrılmaz
parçasımız.
6. Bizler, Qırım toprağında yaşağan qaysı dinden ve
milletten olsa olsun butün halqlarğa sevgi ve sayğı
tuyamız.
7. Bizler, Qırımtatar til ve medeniyetini ebediyen saqlamağa qararlımız.
Bu fikirlerden areketnen 7. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı,
yaşlıq faaliyetleri içün şu qararlarnı aldı.
1. Alınğan qararlarnıñ icrasından mesul ve nevbetteki
qurultaynıñ ötkerilüvi içün çalışacak bir “Sekretariat”
teşkil etmege qarar alındı. Sekretariat şu şekilde teşkil
olunacak:
• Qurultaynı tertip etken Anqaradaki tertip komite-

tinden 3 kişi saylanacaktır.
• Qırım delegatsiyası özü nasıl bir şekilde işleyecegine özü qarar berecektir.
• Romaniya delegatları öz arasından 1 kişini saylayacaqtır
• Bu sekreteryatqa saylanğan delegatlar ve Qırım
delegatsiyasınıñ vaziyeti qurultay bitkenden en çoq
1 ay son ilân etilecektir.
2. Qırımtatar tiliniñ saqlanması ve ögretilmesi içün:
• Qırımtatarca online derslerniñ azirlenıp hızmetke

keçmesi

• Qırımtatarca kitaplarnı ve ders Cd lerini kirilceden

latincege transliteratsiyasını yapmaq.

• Halqara Qırımtatar Tili Olimpiadasının ötkerilüvi ve

• Türkiyede hızlandırılğan Qırımtatarca derslerniñ

berilmesi
3. Qırım Romaniya ve Türkiyede yaşağan yaşlarnıñ
desteginen Qırımtatar adetlerinen alâkalı azalarnıñ
öz teşebüsünen azırlanğan video, müzik ve yazılarnın olacağı “Qırımtatar adetleri” adlı internet saytının
oluşturulması bu saifenin her daim aktuel kalması
ve propogandasının yapılması içün teşebbüs etmege
niyet etemiz.
4. 1. Qurultayımıznıñ toplaşqanı Aralıq kününü milliy bir bayram olup qutlamağa niyet etemiz, Milliy Qurultayımıznıñ qabul etkeni ve Qırımda buyük
organizatsiyaneñ keçirilgen “Bayraq Künü”nün Türkiyede de tanıtılmasına niyet etemiz. Bunnen beraber
18 Mayıs Matem Kününü em Vatan Qırımda emde
diasporada beraberlikte planlaştırıp otkermege niyet
etemiz.
5. Qurultayımız Qırımtatarlarnıñ medeniyetini saqlamaq ve Qırımtatarları arasında bağlarını küçleştirmek
içün internet imkânlarının qullanmasını teşvik ete. Bu
maqsad ve qararlar ömürge keçirilmesi içün Qırımtatar Yaşlıq Qurultayınıñ icra komitetini mesuliyetlendirir.
6. Butün Qırımtatar yaşlarınıñ yaşağan eñ yaqın yerlerdeki teşkilâtlarnıñ faaliyetlerine aktif bir şekilde
iştirak etmelerini teşvik etemiz. Teşkilatlar arasında
bağlarını küçlendirmek ve tecrübelerniñ aqtarılması
içün Qurultay delegatlarını içine alğan bir elektronik
platformanın teşkilini tileymiz.
7. Yaşlarnıñ faaliyetlerine qıymet kesmek ve inkişaf
ettirmek içün 3 ayda bir kere istişare toplaşuvlarını
keçirmege layıq köremiz.
8. Qurultay qararlarnın takibi ve Qurultaylarnıñ daa
küçlü olması içün Qurultayın olmağan senelerde de
özara toplaşıp yapqan işlerinni müzakere etilmesinde
fayda köremiz.
9. Qırım ve diasporada yaşağan yaşlar içün yaz ve qış
qamplarını (lager) teşkil etmekni ve mesuliyetli kişilerni belgilenmesini tevsiye etemiz.
10. Yaşlarnın arsındaki umumiy medeniy faaliyetlerni
ömürge keçirmek içün halqara fondlarnı araştırmaq
ve leyhalarını kerçekleştirmesini uyğun köremiz.

bu Olimpiadağa qol tutmaq
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Kurultayda
Neler Yaptık?
Fethi Kurtiy ŞAHİN

K

asım 2012’de bir gençlik kurultayımızı
daha başarı ile gerçekleştirdik. Bu sefer
yedincisi gerçekleşen bu kurultayımızda
Türkiye’nin Kırım Tatarı yaşayan hemen
her noktasından, Rusya’dan, Kırım’dan,
Romanya’dan ve Bulgaristan’dan yüz elli
beş delege hazır bulundu. Milletimizin asırlar boyunca
koruduğu, günümüzde de birliğimizin ve demokratik
adetlerimizin en güçlü timsali olan bu adetimizin devam etmesi dileklerimizle toplantılarımızı sonlandırdık. Ancak tabiki asıl iş toplatıları gerçekleştirdikten,
kararlar aldıktan ve bu kararları gerçekleştirmeye
niyet ettikten sonra başlıyor. Kararlarımız hakkında
konuşmadan önce, yedinci kurultayımızın hazırlığı
sırasında karşılaştığımız ve aştığımız bazı problemlerin altını çizmekte ve bunları irdelemekte fayda var.
Organize edilen ilk Kurultaylarımızda o günkü şartlar
gereği, organize eden büyüklerimizin çıkış noktası
birbirlerinden uzakta yaşayan genç Kırım Tatarlarının tanışmaları ve bağlarını kuvvektlendirmesiydi. Bu
maksat, farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalmış
bizler için tabi ki her zaman amaçlarımız arasında en
tepe duracak. Ancak teşkili olarak kat ettiğimiz aşama ve Kurultay organizasyonlarının belli bir olgunlu-

20 / EKİM - ARALIK 2012 / 73. SAYI

ğa ulaşması göz önünde buludurulursa, bu mühim
platformumuzu yaşadığımız zamanın şartlarına ve
gereklerine göre yenileme ihtiyacı, teşkili komitemiz
tarafından görüldü ve bu Kurultay organizasyonumuz
boyunca en önemli maksadımızda buydu. Bu sebepten 7. Kırım Tatar Yaşlıq Kurultayı’nı geldiği nokta ve
maksatlarını net bir şekilde ortaya koyması açısından
daha öncekilerden ayrı bir yere koymak mümkündür.
Bugüne kadar toplantılarımızda karşılaştığımız en
büyük sorun belkide içerik meselesiydi. Katılabildiğim iki kurultayda da, ilk kurutlaydan beri eksik
olduğu söylenen ama farklı sebeplerden üzerinde
pek durulmayan bu meselenin, fikri tarafı bu kadar
önemli bir organizasyonun en mühim tarafı olduğunu unutmamak gerekir. Verim almakta zorlandığımız
ve bu sebepten ötürü Kurultay’ımızın üretkenliğini
zedeleyen komisyonlarımızın hazırlanışında, bu sefer
tertip komitesi olarak arkadaşlarımızla beraber bir
değişikliğe gitme kararı aldık. Birçok arkadaşımızın
tereddütte kalmasının ve komisyon yapısına olan güveninin sarsılmasının en büyük sebebinin, daha önceki organizasyonlarımızdaki ön hazırlık kısmında eksik
kalmamız ve hatta komisyonların içeriğini göz ardı etmemiz olduğuna kanaat getirdik. Komisyonların sa-

dece Kurultayımız içerisinde değil, Kurultay öncesinde
ve sonrasında da aktif bir şekilde çalışması gerektiğini
düşünüyorduk ve bu ihtiyacı gidermek için aylar evvelsinden başlayan komisyon toplantılarımızın önemli
bir kısmını bu mevzuya ayırdık. Bu konuda yaptığımız
özel toplantılar ve ön çalışmalar sayesinde ise Gençlik
Kurultayımızın çehresini değiştiren ve herkesi tatmin
eden bir komisyon yapısına kavuştuk. Bu kanaatımız
ise sadece bizim fikrimiz değil, delegelerin genelinden
çok olumlu tepkiler almamızdan kaynaklanmaktadır. Tabi ki hala daha bir çok eksiğimiz olduğumuzun
farkındayız ancak, aldığımız eleştiriler ve övgüleri bir
araya koyarak bir diğer orgnizasyonumuzdan daha
az hatayla ve daha çok başarıyla çıkacağımıza inancım tamdır. Bir gençlik organiasyonunun fikri ve teşkili
çizgilerini belirlemek herhangi başka bir çalışmaya
göre, katılan yaş gurubunun karakteri gereği, oldukça zordur. Bu sebepten Kurultayımızın içeriği, komisyonlarımızın hazırlanma ve çalışma usulleri hakkında
çalışmalara devam edeceğiz. Umarız ki yaptığımız ve
yapılacak çalışmalar bu teşkilatımızı ayakları yere basan, üretken, dinamik ve ileriye hareket eden bir organizasyon haline getirecektir.
Bir diğer önemli değişiklik ise Kurultayımızın sonunda
bir “İcra Komitesi” seçme kararımızdı. Tertip komitesi
olarak her birimiz ne seviyede sorumluluk alıp aktif olmamıza bakmadan organizasyonumuzun mesuliyetlerini üzerimizde taşıyor olsakta, bu Kurultaylarda ağzımızdan çıkan sözlerimizin peşini arayacak bir mesul
gurubun ihtiyaç olduğuda açıktı. Altıncı Kurultayımızda
iletişim sağlanması ve bir sonraki Kurultayın teşkili
için Kırım Tatarca adı ile bir “Bağtutulur Gruppası” seçmiştik ancak isminden de anlaşıldığı gibi kararların icrasından sorumlu bir yapısı yoktu. Tertipçi grup olarak
bizler, artık bu Kurultayların bir kimlik kazanması için
alınan kararların icra edilmesi gerektiği fikrinde birleştik ve Kırım’dan üç, Türkiye’den üç ve Romanya’dan
bir kişinin olduğu bir icra komitesi seçtik. Bu sayede
Kurultayımızın aldığı kararları gerçekleştirecek, bir
sonraki Kurultayın organizasyonu sağlayacak bir icra
organı, bir çeşit “Gençlik Hükümeti” seçmiş olduk. Bu

kararın en önemli sonucu ise, artık Gençlik Kurultaylarının hesap sorulabilecek ve teşkilatımızın temsilini
gerçekleştirebilecek bir organ olan bu komiteye sahip
olduk. Bu sayede, Kırım Tatar gençliği olarak kurduğumuz bu teşkilat; aldığı kararları icra edebilecek daha
aktif bir yapıya sahip oldu.
Kararlarımız merak edenler “7. Kırım Tatar Yaşlık
Kurultayı Sonuç Bildirgesini” inceleyebilirler. Kurultayımızın kararları arasında yer alan; gençlik bülteni,
yaz-kış kampları ve Kırım Tatarca Dil Olimpiyatları’nın
uluslarararsı gerçekleştirilmesi öncelik verdiğimiz ve
en kısa süre içerisinde gerçekleştirmek için çalışmalara devam ettiğimiz üç husus olarak öne çıkmakta.
İcra komitesi olarak gençlik bültenimizin ilk adımını,
Kırım’da yayınlanan “Yañı Dünya” gazetesinin idarecisi ve editörü, meşhur gazeteci ve aktivistimiz, Zera
Bekir’in de bize yaptığı bazı teklifler çerçevesinde yakın zamanda atmayı planlamaktayız. Yaz-kış kampları konusunda ise Kırım’daki arkadaşlarımızın birçok
çalışması var ve icra komitesi’nin Türkiye’deki kısmı
olarak bizlerde nasıl gerçekleştirileceği konusunda
çalışmaktayız. 2014 senesi içerisindeki Kırım Tatarca
Dil Olimpiyatlarının ise aldığımız karar, yapılan görüşmeler ve genel talepler doğrultusunda Kırım’ın yanında diasporayıda kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızada sonbaharda başlayacağız.
Sonuç olarak Kırım Tatar gençleri olarak aldığımız
kararların takipçisi ve icracısı olmak niyetindeyiz. Organize ettiğimiz Kırım Tatar Gençlik Kurultaylarımızın
daha güçlü bir yapıya sahip olması için büyüklerimizin
yardımları ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yukarıda da belirttiğim gibi, milletimizin demokratik geleneğinin ve birliğinin en büyük timsali olan Kurultay
geleneğimizin yaşaması ve gençlerimizinde benliklerine sinmesi, Kırım Tatarlarının bütün dünyada saygı
gösterilen teşkilat yapısının devamı ve bu sayede milletimizin ihtiyaçlarını tespit edip bunların giderilmesi
için çalışmak en büyük maksadımızdır. Birlik beraberliğimizin devamı ve gençlik olarak bu güzel çalışmalarımızın, bizden önce olduğu gibi bizden sonrada hiç
durmadan devam etmesi dileklerimizle...
EKİM - ARALIK 2012 / 73. SAYI /

21

Nasıl Hazırlandık
Nasıl Tamamladık
Sıdıka Bikeç ŞAHİN

B

izim en gurur duyduğumuz geleneklerimizden biri, ‘Qurultay’ geleneğidir.
Ne mutlu ki bu gelenek sadece büyükler- siyasiler arasında yaşatılmamakta biz Kırım Tatarları’nda. Gençlerimiz de taşın altına ellerini sokup,
ellerinden geldiği kadar problemlerimize çözüm
aramaktalar bu yolla ve aynı zamanda kendilerini
yetiştirmekteler. Bu sebeple her iki senede bir ‘Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı’ organize ediliyor.
2010 senesinde altıncısı gerçekleşen Kurultayımıza Ankara Delegesi olarak katılmıştım. Ne
mutlu ki bu sene yedincisi gerçekleşen ‘Yaşlıq
Qurultayı’nın organizasyonunda bulunma şansı
edindim. Üç gün-iki gece devam eden Kurultayın
hazırlıkları fiilen yaklaşık bir yıl önce başladı ve
tertip komitesi ilk toplantısını Şubat ayında gerçekleştirdi. Şubat ayından itibaren ayda bir, yaz
sonundan itibaren haftada bir toplanıp hazırlıkları sürdürdük. Bu süreçte başta Kırım’dan olmak
üzere pek çok arkadaşımızla görüşüp fikir paylaşımında bulunduk. Yine başta Kırım’dan olmak
üzere Romanya’dan, Bulgaristan’dan, Türkiye’de
Kırım Tatarları’nın yaşadığı hemen hemen her
şehirden arkadaşlarımızla görüşüp delegeler
istedik. Qurultay yaklaştıkça hazırlıklarımız hızlanarak devam etti ve nihayet o gün geldi. 1 Kasım günü Kırım ekibi, 2 Kasım günü gecenin geç
saatlerine kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden,
Romanya’dan, Bulgaristan’dan 155 delege otele
giriş yaptı. O gün hiç bir oturum yapılmamasına, gelen herkesin yorgun olmasına rağmen hiç
kimse odasına kapanmadı. Geç saatlere kadar
hayatlarında belki ilk defa gördükleri kişilerle yıllardır tanışıyormuş gibi sohbet ettiler. Bu işe gönül
vermiş birisi için görülebilecek belki de en güzel
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manzaralardan biriydi. 3 Kasım Cumartesi günü
kahvaltı sonrasında bir genel oturum gerçekleştirildi. Öğleden sonra delegeler daha önce kendi
seçmiş oldukları altı komisyona ayrıldı. Bu komisyonlarda daha önceden belirlenmiş gündem
başlıklarındaki problemlerimiz ve çözümleri hakkında konuştuk,yapabileceklerimiz hakkında kararlar aldık. Komisyon toplantılarından sonra bir
genel oturum daha gerçekleştirildi. Bu genel oturumun sonunda herkese olduğu kadar bizim için
de büyük sürpriz olan bir olay gerçekleşti. Kırım
Tatar Milli Meclis Başkanı Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu oturuma katıldı. Bu bizleri hem sevindirdi hem de Meclisimiz’in de bizim arkamızda
olduğunu hissettirdi. Aynı günün akşamında ufak
bir eğlencemiz vardı. Kırım’dan gelen sanatçılarımız Emine Mustafa ve Cemil Mamut’un şarkılarıyla, Meryem Kadir’in danslarıyla renk kattığı gecede gençlerimiz yorgunluk nedir bilmeden geç
saatlere kadar ’yırlap yırlap’ oynadılar.
Ve veda günü gelip çattı… Sabah son toplu oturum
gerçekleştirildi, katılım belgeleri teslim edildi. Öğle
saatlerinden itibaren yavaş yavaş delegeler dağılmaya başladı. Ama herkesin bir tarafı buruktu. O
kadar kısa sürede öyle güzel bir aile olmuştuk ki...
Sanırım sadece gençlerin düzenleyip katıldığı bir
organizasyonun en güzel tarafı da bu. Yaptıkları
işi sadece yapmıyor gençlerimiz; o işe kendilerini,
ruhlarını, bütün samimiyetlerini katıyorlar. Belki
de işin ciddiyetinin farkında olduklarını gösterip
herkes tarafından ciddiye alınmak kaygısıyla bile
olsa ‘Qurultay’ gibi bir organizasyonu samimiyetleriyle ısıtıp bir aile sıcaklığına getiriyorlar. Kurultaya katılan bütün arkadaşlarımıza, halkımız
adına yaptıkları her şey için bir Kırım Tatar genci
olarak çok teşekkür ediyorum...

Vatanperverlik Duyğusı
Ğurbetlikte Daa Da Ziyade
Arzı MEMETOVA

V

atannı uzaqta yaşap sevmek qolay, deyler
bazıları. Ukrainlerniñ eñ büyük diasporası
Kanadada. Anda yaşaması pek güzel. Vatandan ketirilgen salo (domuz yağı) aşap,
Okean Elzı icrasındaki türkülerni diñlep, saylavlar ketişatı boyunca aqıllı-aqıllı izaatlarını
yazalar ve tabiiy ki, sevgili Ukrainaları içün yürekleri yana.
Qırımtatarlarnıñ eñ çoq sayılı diasporası ise Türkiyede yaşay. Bir çoq hayalperestler anda yaşağan 5 million qırımtatarını Qırımğa köçürmekni arz etip, olar asılında Qırım
aqqında nelerni bile, özlerini qırımtatarı demege aqları
barmı, diye tenqid de eteler. Doğrusını aytsam, men de
şu sırada “Olar biz kibi öz aqları içün er kün küreşmeyler,
diniy degerliklerimiz aqaretlengende provokatsiyalarğa
berilmeden areket etmeyler. İç bir kere Qırımğa kelmeden, Hansaraynı körmeden, bizlernen beraber mağrur
Çatırdağımızğa köterilip keçmişlerimizniñ ruhuna dua
oqumadan, Gurzuf soqaqlarından yürmeden, qulan
çöllerimizniñ yuvşan qoqusını sezmeden, Doñuzlavdan
ayretlenmeden Qırımnı nasıl sevmek mümkün?” dep
tüşüne edim. Mümkün eken. Ve daa nasıl! Em Qırımdan biñlernen kilometr mesafede olıp mındakilerden de ziyade vatanperver olmaq mümkün eken.
Noyabr 2-4 künleri Anqarada qırımtatar gençleriniñ
U11 Qurultayı olıp keçti. Tedbir Qırımda ve diasporada
yaşağan qırımtatar yaşlarını toplay. Bu yılı qurultayğa
155 adam keldi. Şunı aytmaq kerek ki, eñ çoq delegat
Qırımdan kele. Vatandan kelgen musafirlerni tedbirniñ
saipleri kibi sıcaq qarşılaylar. Qırımlı delegatnen subet
mıtlaqa: “Siz bizim sevimli Qırımımıznı er kün köresiñiz!”
degen suqlanuv ve ayret sözlerinden başlana. Qurultay
teşkilâtçıları olğan anqaralı dostlarımız bizim tanışlığımız kelecekte çeşit memleketlerdeki qırımtatarlarnıñ
semereli ve mahsuldar işbirligine alıp kelecegine ümüt
eteler. Tanış olmaq meselesi qolay, qurultay delegatları
buña daima azır ve Qırım aqqında ikâyelerimizni nefeslerini yutıp diñleyler. Olar içün Qırım tılsımlı bir masal kibi.
Qurultay gençlerni toplağanı içün delegatlarına öyle
ya da böyle urbada olmaq kerek degen, belli bir talap yoq. Lâkin tedbir iştirakçileriniñ pek çoqu milliy urbada kele. Qurultay teşkilâtçıları arasında Hale
Qalqay adlı bir qız aqqında ayrıca aytmaq isteyim.
Pek areketçen, atik ve becerikli bu qız başından fesini iç çıqarmay, Qırım içün canını bermege azır.
Qurultay delegatlarına berilgen papkalar içinde milliy gimnimiz “Ant etkenmen”niñ metini yazılğan

kâğıt da bar edi. Gimn çalınğanda bir çoqları pek yavaş sesnen, daa birleri kâğıtqa baqıp yırlap başladılar. Kimniñdir sesi ayrıca yañğıradı, baqsam Qurultay
teşkilâtçılarından biri Qurti Şahin eken. O gimnniñ
sözlerini başını mağrur köterip bar sesinen ezberden
yırlamaqta edi. Gimnniñ sözlerini ezberden bilmegen
arqadaşlarım ve şu sırada özüm içün de utandım.
Qurultay resmiy selâmlavdan başlay. Tedbirniñ emiyeti
ve müimligi aqqında adetteki, biraz cansıqıcı umumiy
sözler. Qurtiniñ çıqışı ise kimseni lâqayd qaldırmadı.
Qırımtatar tilinde yazğan çıqışını o pek ciddiy azırlağan.
Qurultaynıñ eñ müim qısmı — komissiyalarda çalışuvdır. Er kes özüne meraqlı mevzunı seçip, şu komissiya işinde iştirak ete. Muzakeret etilgen altı mevzudan
birisi — qırımtatar yaşları içün qışlıq lagerlerni teşkil
etmek edi. Muzakere devamında Romaniyadanmı ya
da Bulğaristandanmı kelgen bir qız: “Şu eki aftanı Qırımda keçirse edik! Men ana tilimde laf etmege iç te
bilmeyim, anda ögrenir edim!”, degen arzusını bildirdi.
“Ah, - deyim içimden. - kimden ögreneceksiñ tilimizni
Qırımda?”. Daa bir delegat ise mevzunı devam eterek, qadimiy adetlerimizni körmek içün qırımtatar toyunda bulunmağa istegenini ayttı. Biz biri-birimizge
baqışamız, ve Ruden Battal masa etrafındaki qırımlı
delegatlarnıñ fikirini seslendirdi: “Yoq, yahşısı olar bizim toylarımızğa kelmesinler. Qaysı adetimizni körerler ki? Kelin taşlağan çeçek destesinimi ya da “Samarqand”, “Taşkent” türkülerini sımarlamaqnımı?”
Qurultayğa delegat olaraq faal yaşlarnı yollaylar. Adette, bu gençler teşkilâtlarınıñ azalarıdır. Bu sene şu
meselede bayağı dava çıqtı. Meger, Türkiyege barmağa istegenler pek çoq eken. Ğaliba, bazıları Qurultayda iştirak etmekni kezinti seferi, dep bellediler.
Mına, Qurultaynıñ soñki daqqaları. Qaytarma yañğıray
ve er kes ortağa çıqa. Soñra sabırsızlıqnen “Güzel
Qırım”nı bekley. Bu yırnıñ sözlerini de olar ezberden bileler ve bar seslerinen yırlaylar. Olarğa baqam da, yüzlerinde qırımtatar olğanlarından, Qırım kibi Vatan saipleri
olğanlarından ğururnı körem. Nasıl etip olarnıñ, özleri
de ğurbetlikte dünyağa kelgen qartana-qartbabaları
Vatanperverlik duyğusını aşlayabildi ekenler? Olarnıñ
episiniñ qalp töründe saqlı eñ büyük arzuları — Qırımğa kelmek. Ve men inanam ki, mıtlaqa kelirler. Bir kereden şu daqqalarda er birini qardaşçasına qucaqlamaq
ve minnetdarlığımnı ifade etmek istedim. Çünki olarnıñ
yanında Vatanımnı daa ziyade sevip başladım.
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Qırımdaki Delagatlardan...

Q

ırımtatar halqı içün Ankarada 7-dı kere keçken ve, Allah qısmet
etse, defalarca keçirelecek Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı pek faydalıdır.
Bu Qurultaynıñ eñ esas maqsadı – dünyanıñ çevre çetinden qırımtatar yaşlarını toplap bir-birinen tanıştırmaq, vatanperver ve milletsever duyğularını aşlamaqtır. Menimce, böyle ğaye doğru, çünki
Vatanımıznıñ kelecegi yaşlarnıñ elindedir. Qırımda yaşağan yaşlar iç
işlernen, iç siyasetinen oğraşsa, diasporadaki yaşlar ise tiş siyasette yardımci olmalılar. Başqa devlette yaşasalar da, yüreklerinde Qırımğa sevgisini saqlap, onıñ
kelecegi parlaq olmasına hızmet etmeliler. Yaş nesilimizge bu sevgini aşlamaq bir
usulu Yaşlıq Qurultayıdır.
Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı diasporada ve Qırımda yaşağan yaş vatandaşlarımıznı
birleştirgen yekâne platforma desek yanlışmamız. Kerçekten de böyle!..

Ayder Acımambet

Qırımtatar Yaşlıq Qurultayınıñ
Qırım koordinatorı

2012 senesi keçken 7. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı, eminimki, halqımız içün faydalı
oldı. Onıñ neticesinde alınğan qararlar mutlaqqa kerçekleşir. Keçken Qurultaynıñ
Qırımda çalışqan yaşlar teşkilâtları içün faydası büyük, çünki olarnıñ arasında olğan işbirlik başqa bir seviyege keçti.
Qurultaydan soñ Qırım delegeleri endi üç iş toplaşuvını keçirip, yañı proyektler ustünde çalışmalarñı başladılar. Olarnıñ arasında Qırım delegelerni seçuv nizamnamesi, Qırımtatar tili olimpiadası (Qırımda ve diasporada), I Qırımtatar Milliy Qurultayına bağışlanğan merasimler ve digerleri.
Allah milletimizge ve Vatanımızğa hızmet etmekni nasib etsin.

Q
Hatice Ardaşırova
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ırımtatar halqınıñ gençler qurultayı hatıramda eñ güzel, müsbet
teessüratlarını qaldırdı. Qırım vekillerini sıcaq qarşılanğanlarından başlap Qurultaynıñ keçirüv ve şartlarını köz ögüne alıp, er şey
yüksek seviyede teşkil olundı. Türkiyede özümizni yabanci kibi iç
de duymadıq. Gençler Qurultayınıñ emiyeti ğayet büyüktir. Birinciden, dünyanıñ çeşit köşelerinde yaşağan qırımtatarlarını tanış
etmek, bir arağa ketirmektir; ekinciden, qırımtatar tili, medeniyetiniñ inkişafı
içün yañı leyhalar üstünden birlikte çalışmaqtır. Zanımca, 2012 senesiniñ noyabr ayında keçirilgen Qurultay endi tarihımizniñ bir parçası oldı, çünki o yerde alınğan qararlar amelge keçirilmege başlandı. Şunı da qayd etmek kerek
ki, Qırımda diaspora içün ilk baar lagerniñ teşkil olunmasına azırlıqlar başlandı.
Qırımtatar tili boyunca halqara olimpiadası üzerinde muzakereler alıp barıla.
Qayd etkenlerim arasında eñ esası şunda ki, vatandan uzaq yaşağan genç
vatandaşlarımıznıñ közlerinde ana tilini bilmek, medeniyetimizni ögrenmek istekleri körüne. Ve bu maqsad bizni birleştire. Ümüt etem ki, İnşalla, ileride Qurultay milletimizniñ eyligine hızmet etecek ve özüniñ etrafında yüzlernen, atta
biñlernen gençlerni toplacaq. Qırımtatar halqınıñ kelecegi gençlerniñ ellerinde!

Q

ırımtatar yaşlar Qurultayda iştirak etkenim içün pek memnün
oldım! Qurultay hayatımda büyük is qaldırdı. Diasporadaki insanlarnen tanış oldım, olarnıñ arasında meraqlı, aqıllı ve halqımıznıñ
problemalarnen meraqlanğan yaşlar bar. Sektsiyalarda til, medeniyet, tarih ve başqa mevzular muzakere etildi, iştirakçiler de
mevzularda kömpetentli olğanını kösterdiler. Türkiyeden, Romaniyadan, Bolgariyadan halqımıznıñ vekillerni körgende kendimi büyük ve quvetli
halqınıñ bir parçası kibi duydım! Tedbirni yüksek seviyede keçirgen insanlarğa
teşekkür bildirem!

Vlad Topalov

A

slında Qurultay keçirelecek dep haber alan son, men bu günde diasporaların arasında birleşme müitniñ horulucağına ciddiy adımlar
yapılğanına huvandım… Demek, mana da Qırımdan gelen delegatsiyanın vekili olmaya hısmet çıqtı.

Qurultay başlamazdan ogne diger diasporalardan delegatlarınen
tanış olup, milletimizniñ coografiyağa bahmadan bu günde olan
ahvalını göz ogden geçirdik. Hususan Bolgariyadaki deelgatnıñ ayttığı ale dağan
ahılma:.. menger anda evlenmek meselesini alsah - yaşlar tek kendi milletinden,
biri-birinin hadırnı etip, kendi milletni köterip öz tatarlarınen horanta huraylar…yaşlarımız örnek alsa olacaq!!!
Qurultayda ise muzakere etilen meselelerin arasında milliy adetlernin sahlanması,
til meselesi, diasporaların arasında bağ tutan münasebetler, yaz-qış lagerleri, halqara fondlar…- güzel ki, delegatlara çalışmaq içün isteyen meseleni seçmeye çare
verildi. Bu meseleler boyunca nizamnameler çoharıldı- gelecek Qurultayğa hadar
olarnı ömürge keçirilmesiniñ üstünde biz, delegatlar, talap etecekmiz…

Ayşe Batır

Qardaşlıq Teşkilatının azası

Bir günü tedbirimizge Mustafa ağa Qırımoğlu da hoşuldu… Mustafa ağa geldihte
er keznin bu dahhada özüni alıp vardığına ayrı dihhat ayırmaya isterim: er kes
ürmet ile ayaqqa turıp onı qarşladı… Kerçekten de halqımıznıñ arasında onıñ areketleri belli…Eger kendi zamanlarda o gibi yaşlar ortaya çıhmasa edi bizler nasıl
alda olur edih belli degil!? Qurultay da ise milletimizni ela haldırmacaq yaşlarnıñ
birleşmesi oldu. Allah versin Qurultayda alan hararlarını çezmeye. Elimizden
geldiğini yapayıh!
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Yeni Yönetim, Yeni Bina

D

erneğimiz Çatalca Şubesi’nin yeni binasının açılışı yeni yönetim tarafından
Ekim ayında gerçekleştirildi. Çatalca
Belediyesi tarafından tahsis edilen binanın açılış töreni Çatalca Şube Başkanımız Erol TAYLAN’ın konuşması
ile başladı. İstanbul Şube Başkanı Celal İÇTEN ve
İzzettin Mahallesi Muhtarının yapmış olduğu konuşmalardan sonra Çatalca Belediye Başkanı

Cem KARA bir konuşma yaptı. Ardından emeği
geçenlere teşekkür belgeleri ve plaketler takdim
edildi. Daha sonra davetlilere çibörek ikram edildi.
Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı açılış
son derece samimi bir ortamda gerçekleşti.
Çatalca Şubemizin Yeni Yönetim Kurulu da görev
dağılımını şu şekilde gerçekleştirdi.
Dernek Başkanı:
Başkan Yardımcısı:
Başkan Yardımcısı:
Genel Sekreter:
Muhasip üye:
Üye:
Üye:

Erol Taylan
Zafer Tarkan
Baysal Ergun
Servet Azamak
Cem Aktay
İhsan Erkan
Hakan Ersoy

Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.
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Türkiyedeki Kırım Tatar ve Nogay Köyleri
Kitabının Tanıtımı Ankara’da yapıldı

Y

ayınlanması Türkiye’de uzun zamandır beklenen Dr. Hakan KIRIMLI’nın “Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri”
isimli kitabının tanıtım ve imza günü 18
Ekim 2012 Perşembe günü akşamı saat
19.00’da Ankara’da yapıldı. Ankara Altındağ Hamamönü Kabakçı Konağı’ndaki tanıtım gecesinde, Derneğimiz Genel Merkez yöneticileri yanında,
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Baş Katibi Denis ZOLOTARYOV, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Mesut ÖR
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara ve çevre
ilçelerinde yaşayan Kırımlı hemşehrilerimizden oluşan
kalabalık bir topluluk Hakan KIRIMLI hocayı yalnız bırakmadı.
Derneğimiz Genel Merkezi tarafından organize edilen,
sunumunu Genel Sekreterimiz Oya Deniz ÇONGAR’ın
yaptığı gece; Genel Merkez müzik hocası Sevilya
DUGU’nun kemanesinden yayılan muhteşem Kırım
Tatar melodileriyle başladı. Daha sonra sahne alan halk
oyunları hocası Meryem KADİROVA’nın icra ettiği “Tım
tım” konuklar tarafından çok beğenildi ve maşallah nidaları arasında büyük alkış aldı. Sıra Hakan KIRIMLI hocanın kitap tanıtımına geldiğinde söz alan Genel Başkanımız Tuncer KALKAY; Hakan hocanın Kırım davası
için yaptıklarının saymakla bitmeyeceğini, üstelik bütün
bunları sadece görev bilinciyle değil Kırım aşkıyla yaptığını, hem diasporada hem de Kırım’da yaşayan Kırım
Tatar Halkı’nın ona çok şey borçlu olduğunu belirterek
ne yapsak bunu ödeyemeyeceğimizi sözlerine ekledi.
Ardından Kırım Tatar Halkı’nın şükran duygusunun
küçük bir nişanesi olarak Hakan KIRIMLI hocaya Derneğimiz adına bir plaket takdim etti. Ardından Hakan
KIRIMLI hocamız kitabın hazırlanış serüvenini, yaptığı
çalışmaları, böyle bir kitabı hazırlamaya neden gerek
duyduğunu anlatan bir konuşma yaptı. Ayrıca bu kitapla ilgili çalışmaları sırasında Türkiye’yi neredeyse karış
karış dolaştığını belirterek yaşadığı bazı ilginç anekdotları da konuklarla paylaştı. Yaklaşık 15 yıl süren araştırma ve çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu kitabın
aslında geç kalınmış bir çalışma olduğunu da sözlerine
ekledi. Daha sonra söz alan konuklar kitapla ilgili düşünceleriyle birlikte merak ettikleri soruları Hakan hocaya yönelttiler.
Gecenin sonunda konukların kitaplarını imzalatmak
üzere Hakan KIRIMLI hocanın etrafında toplandıkları
sırada renkli dakikalar yaşandı. Ellerine sağlık Hakan
hoca...
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Şiir, Edebiyat ve Müzik Akşamları
Sezon Açılışımız

D

erneğimiz Genel Merkezi’nin Ankara Hamamönü Kabakçı Konağı’nda geleneksel
hale getirilen “Kırımtatar Şiir-Edebiyat
ve Müzik Akşamları”nın sezon 14 Kasım
2012 tarihinde açılışı yapıldı. 3 yıldır ayda
bir bazen iki kez yapılan toplantılar artık
merakla beklenir hale geldi.
Bu sezonun açılış programı “Sürgün öncesi Kırım
Tatar Edebiyatı ve Aydınlarımıza Uygulanan Tasfiye Hareketi” konulu idi. Derneğimiz Genel Sekreteri
Oya Deniz Çongar’ın açılış konuşmasının ardından
programa geçildi. Gençlik Komisyonu üyesi Susanna
Mustafayeva’nın dönemle alakalı verdiği bilgilerden
sonra Afize Yusufkızı’nın Kırım ATR televizyonu için
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hazırlamış olduğu “Facialı Baar” isimli belgesel film
konuklar tarafından büyük bir ilgi ile seyredildi. Daha
sonra Oya Deniz Çongar ve Gençlik Komisyonu üyelerinden Feride Useinova o dönem şairlerinin şiirlerinden örnekler sundular.
Program Sevilya Dugu’nun kemanıyla icra ettiği Kırımtatar melodilerinin ardından Tamila Abibullayeva
ustalıkla icra ettiği yırlarla sonlandırıldı. Konuklar bir
sonraki programda, 6 Aralık Perşembe akşamı yeniden Kabakçı Konağı’nda buluşmak üzere ayrıldılar.
Kabakçı Konağı’nda düzenlenen Kırımtatar akşamları
her yaştan ve her kesimden misafiri ağırlıyor. Kırımtatar kültürünün tüm yönleriyle tanıtılmasının amaçlandığı bu akşamlar görünen o ki hızla hedefine ulaşıyor.

Gülizar Bekir ile
Sıcacık Bir Akşam

H

amamönü Kabakçı Konağı’nda
Genel Merkezimizin artık gelenekselleşen müzik akşamlarından biri
daha yaşandı. 6 Aralık 2012 Perşembe akşamı Kabakçı Konağı’nı
Gülizar Bekir’in muhteşem sesi
ve yorumu çınlattı. Soğuk bir Ankara akşamında
salon konukların ve bu değerli sanatçımızın yüreğinden yayılan sevgiyle ısındı.
Kırım’ın bu değerli sesi sadece Kırım Tatar yırlarına ses vermekle kalmadı. Pek çok yırın hikayesini
anlatıp hoş sohbeti ile geceye renk kattı. Gülizar
hanım ayrıca Sabriye Erecepova’nın yüzyıllığına bağışlanan konserlerden söz ederek anılarını konuklarla paylaştı. Daha sonra seslendirdiği
Sabriye Erecepova’nın sesinden tanınan “Mecbur
oldum” ile birlikte Sabriye hanımın ölümünden
sonra anısına yazılan “Sönmez Yıkılmaz Abide”
yırları büyük beğeni topladı. Sunuculuğunu Derneğimiz Genel Sekreteri Oya Deniz Çongar’ın
yaptığı bu sıcak akşamda Meryem Kadirova’nın
ustalıkla icra ettiği “Emir Celal” ve “Tım tım” oyunları izleyenleri büyüledi.

Bekir’in müzik eşliği olmadan yaklaşık iki saat boyunca icra ettiği birbirinden güzel yırları dinlemeye doyamadıklarını dile getiriyorlardı. Gerçektende
konuklarımızı büyüleyen bu küçük konserin tadı
damağımızda kaldı. Konuklarımızdan Ocak ayında yeni bir konser akşamında buluşmak üzere
savluqlaşıp ayrıldık.

Kabakçı Konağı’na gelen konuklar bu güzel gecenin sonunda salondan ayrılırlarken Gülizar
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Kırım Türkleri
Kültür ve
Yardımlaşma
Derneği Antalya’da
yeniden yapılanıyor

D

ernek kurucu üyeleri yeniden yapılanma çalışmalarına başladı. Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Antalya gurubu ve Manavgat
Derneği üyeleri, Genel Başkan Tuncer KALKAY’dan Genel Merkezin ve
Türkiye’nin diğer illerinde faaliyette bulunan dernekler ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.
Antalyahilal.com haber sitesinin Cengiz Savaşeri
imzalı haberine göre Antalya’da dernek faaliyetlerine bir süre ara veren Antalya Kırım Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yeni yönetim
oluşturuyor.
Dernek kurucu üyeleri yeniden yapılanma çalışmalarına başladı. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Tuncer kalkay’ın,
Antalya’ya gelişi sebebiyle bir araya gelen Kırım
kökenliler, Kervansaray 0telde yaptıkları toplantıyla dernek faaliyetlerine hız verme kararı aldılar.
Antalya Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneğini
yeniden yapılandıracak kurucu üyelerinin de belirlendiği toplantıda, daha önce Antalya’nın Manav-

gat İlçesinde kuruluşunu tamamlayan Manavgat
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Zeynegül Çaylayangil Algül, ve yönetim
kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Antalya grubu ve Manavgat Derneği üyeleri, Genel Başkan Tuncer Kalkay’dan Genel Merkezin ve
Türkiye’nin diğer illerinde faaliyette bulunan dernekler hakkında ve yapılan faaliyetler hakkında
bilgi aldılar.
Antalyalı Kırım kökenli grup ise, Antalya’da sürdürülecek dernek faaliyetleri hakkında düşüncelerini
ve projelerini genel başkan Kalkay’a anlattılar. Toplantıda, Antalya’dan Fuat Bolat, Erdoğan Kırmızıoğlu, İsmail İnal, Özdemir İbrahim, ile Manavgat’tan
Manavgat Şube Başkanımız Zeynegül Çaylayangil
Algül, Başkan Yardımcımız Dr. Derya Karagence,
Yönetim Kurulu Üyemiz Sedat Akay da görüşlerini
paylaştılar.

TAZİYE
Balıkesir Şubemizin ve Balıkesir Sakatlar Derneğinin aktif üyelerinden, Balıkesir Merkez ilçesi Karakaya köyü 1960 doğumlu, Balıkesir’de yaşayan
vatandaşımız Erdoğan ŞAHAN 17 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir.
Kırım’a yönelik önemli katkıları bulunan ve yaptığı
çalışmalarla örnek olan ve büyük takdirler toplayan, Eskişehir Alpu ilçesi Fevziye köyü 1947 doğumlu, Eskişehir’de yaşayan vatandaşımız Tekin
ÇOLPAN 2 Ekim 2012 tarihinde vefat etmiştir.
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Amasya Şube Başkanımız Metin Kırım ile Konya
Şube 2. Başkanımız Recep Kırım’ın Ablası Müyesser YEŞİLYURT 1 Kasım 2012 tarihinde Amasya’da
vefat etmiştir.
Kırım davasının aktif iştirakçilerinden Havva
Doğan’ın sevgili eşi Şerafettin DOĞAN 13 Kasım
2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume ve Merhumlara Allah’tan Rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

Mavi Kapaklarla Gelen Tekerlekli Sandalye
Sahibine Ulaştı

G

enel Merkezimizin yürüttüğü kampanyada topladığı plastik kapaklarla alınan tekerlekli sandalye Vatan
Kırım’da ihtiyaç sahibi bir kişiye
ulaştırıldı.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak
için son 2-3 yıldır Türkiye çapında yapılan Mavi
Kapak Kampanyasının sponsorları, toplanan her
250 kilo plastik şişe kapakları karşılığında birer
tekerlekli sandalye bağışlıyor. Kırım’daki engellileri düşünerek sosyal sorumluluk kampanyasına katılan Genel Merkezimiz, Dünya Engellileri
ve Dostları Derneği ile ortak çalışma yaparak
yüzlerce kilo kapak toplamıştı. Bunun karşılığında elde edilen sakat arabası geçtiğimiz aylarda teslim alınmış ve Düzce Kırım Derneği’nin
aracılığıyla Kırım’a gönderilen Türkiye Kızılay
Derneği’nin yardım malzemeleri içine dahil edilmişti.
Karasubazar Belediye Başkan Yardımcısı Akim
Çolahayev’in Düzce Kırım Derneği Başkanı Osman Kesen’e bildirdiğine göre, Karasubazar Belediyesi yakınlarda ayağı kesilmiş olan İsmail Nasrullaoğlu Büyükcan’a sakat arabasını teslim etti.
Genel Merkezimiz, bu konudaki yardımlarından
dolayı Düzce Kırım Derneği’ne, Türkiye Kızılay
Derneği’ne, Karasubazar Belediyesi’ne ve kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür etti.
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İlk Kırım Tatar
müzikalinin
çekimleri
yapılıyor
QHA - Bahçesaray

H

ansaray’da “Ali Baba Bayramı” adlı ilk Kırım Tatar müzikalinin çekimleri başladı.

Müzikalinin yönetmeni Dinara Ahtemova, QHA’ya yaptığı açıklamada müzikalinin üzerinde çalışmanın çekimlerin
başlamasından çok önceden başladığını
söyledi. Ahtemova, “Müzikalinde rol oynayan artistler
drama aktörleri olmadığı için çok sayıda prova yapmak zorunda kaldık. Ben onlara uyumlu ve gerçekçi
görünmeleri için çok şeyleri anlatmak ve göstermek
zorunda kaldım.”
“Her buluştuğumuz anda rolleri incelerdik, kimin ne
rolü olacağını görüşürdük, aktörlerin sahnedeki yerleşimini diziyorduk, mimik, hareketleri çalıştık. Buna paralel olarak danslar ve kostümler hazırlanıyordu.” dedi.
Müzikalde profesyonel artist olmayan, ancak ünlü
olan sanatçılar rol oynuyor. Onların arasında Elnara Küçük, Marlen Settarov, Zeynep, Adile Çerkezova,

Ruslan Arslanbekov, cadı rolünü oynayan şarkıcı Leyla
Gemici ve vezir rolünü oynayan dansçı Ernest Prtıhov
yer aldı.
Müzikalinin genel yapımcısı Elmaz Mambet, projeye
hazırlığın 6 ay devam ettiğini ve zamanın çoğunun
kostümlerin tasarlanması ve dikilmesinin aldığını dile
getirdi. Mambet “Kırım Tatar müzikalinin yapılması
fikri, meydana geldiği ilk zamanda Eskender Vahapov
ve Seyitislâm Kişveyev’in yer aldığı çok küçük bir ekip
içinde görüşülüyordu. Biz üçümüz sonucu çok bulanık
hayal ediyorduk, bu müzikalinin Kırım Tatarlarının tarihinde bir ilk olacağını sonradan anladık. Bu durum,
bizim işimize daha da profesyonelce yaklaşmamıza,
senaryoya, kostümlere daha titiz şekilde yaklaşmamıza teşvik etti. Biz bu işte en modern teknolojiyi kullanma, bu işe en iyi uzmanları çekmeye çalıştık.” dedi.
Dinara Ahtemova, çekimlerin tam hızla devam ettiğini
dile getirdi. Ahtemova, “İlk başta Hansaray’da çekim
yapmayı kararlaştırdık öyle de yapıyoruz. Çekim süreci çok ilginç, ince ve tiyatrodaki çalışmadan farklı bir
iş. Aktörler aynı sahneleri ve konuşmaları defalarca
tekrarlamak zorunda kalıyorlar. Ama biz, tekrarlanan
sahnelerin daha önce çekilen sahnelere mümkün
olunca fazla benzemesi için onlara yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Bizim aktörlerimiz hep genç, ben kurduğumuz ekipten çok memnunum. Onlar hem benim
emirlerime, hem de televizyon yönetmeninin emirlerine uyuyorlar.” dedi.
Müzikalinin yönetmeni Dinara Ahtemova, dans yönetmeni Aliye Memetova, televizyon versiyonunun
yönetmeni LenuraAbsalâmova, operatörler Edem
Ablâyev ve NazimBilâlov. Kostümler, tarih ile bugünü
içinde birleştiren Leniyeİbragimova ve Maksim Kurinnıy moda tasarımcılarının fikri üzerine hazırlandı.
Aktörlerin görsel karakterlerini “M-Studio”da çalışan
profesyonel stilistleriMakarMakaryan ve SusannaMemetova ile “El Makyaj” okulunun güzellik uzmanları
tamamladı.
Ali Baba müzikali, yılbaşından önce Kırım Devlet Televizyonunda yayımlanacak.
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İlk Kırım
Tatar sanat
merkezi açıldı
QHA

U

krayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin
başkenti Akmescit’te ilk Kırım Tatar sanat
merkezi açıldı.

Sanatçısı Sabriye Erecepova’nın doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla Sabriye Halkımızın Sönmez Yıldızı
programı yapıldı.

Kırım Tatar Halk Oyunları ve Müzik Topluluğu - Kırım Ansambli’nin teklifi ile kurulan
merkez, yetenekli insanlara özel sergi, tanıtım, yuvarlak masa toplantısı, konser, tiyatro oyunları,
çeşitli seminer, sahne gösterisini düzenleyerek yeteneklerini geliştirme imkânını sağlamayı hedefliyor.

Ukrayna Halk Sanatçısı ZaremaHanum, Kırım Sanat
Topluluğu solistleri Yunus Kakura ve Asiye Saale Sabriye
Erecepova’nın şarkılarını, Kırım Halk Sanatçısı Dilâver Osmanov ise “Nogay Beyitleri” türküsünü söyledi.

Merkezin açılış töreninde Kırım Tatar sanatçı Sabriye
Erecepova’ya adanan sergi ve Rüstem Skibin’in el sanatları sergisi yapıldı.

Kırım Tatar Sanat Merkezinin kuruluş fikrini hayata geçiren yönetici Halil Halilov, merkezde çok sayıda etkinliğin
yapılacağı müjdesini verdi.

Program sunucusu, KırımAnsambli’nin onursal başkanı
Ukrayna ve Tataristan Halk Sanatçısı Server Kakura, etkinliğe katılanlara teşekkür etti ve merkezin bulunduğu
binanın küçük olmasına rağmen binada sıcak ve samimi
ortamın hakim olduğunu dile getirdi.

Sanat Merkezinin kurucusu Halil Halilov: “Bu fikir, çoktan
aklımda vardı. Ben, KırımAnsambline yönetici olmam
için yapılan davet üzerine gelince burada kendi kafadarlarımı buldum. Biz, ortak çabalarımızla bu sanat merkezini açtık. Bu merkezin öncelikli olarak taze, yeni, cesur
düşüncelerin hayata geçirilmesi için bir alan olacağını
düşünüyorum. Sanat merkezleri, cesur, deneylere açık
insanlar için çalışıyor. Bizim zamana ayak uydurmamız
gerekir. Bizim halk sanatını modern müzik ile bir araya
getirmeliyiz.” dedi.

Etkinlik sırasında Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk

Etkinliğin sonucunda her katılımcı, form doldurarak
merkez ile ilgili düşüncelerini ve tekliflerini sundu.

Kırım Tatar Sanat Merkezinin açılış törenine Kırım Kültür
Bakanı Alyona Plakida, yardımcısı ArinaNovoselskaya,
Bahçesaray Valisi İlmi Ümerov katıldı.

Kırım Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
95. Yıldönümü

6

Aralık, Türk Dünyası’nda ilk demokratik devleti
olan Kırım Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
95. yıldönümü.

Kırım Tatar Milli Kurultayı genç milliyetçi lider Noman Çelebi Cihan başkanlığında
bir hükûmet teşkil ettikten başka 26 Aralık
1917’de kabul ettiği Kanun-u Esasî ile ‘Kırım Demokratik
Cumhuriyeti’ esasını kabul etti. Bu devlet, Kırım Hanlığının Rusya’ya ilhak edilmesinin ardından 137 yıl geçtikten
sonra Kırım yarımadasında Kırım Tatar devleti kuruldu.

Kırım Halk Cumhuriyeti, çok kısa süreli olmasına rağmen, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık, diğer halklarla
birlikte yaşama konusundaki ilkeleri yönünden, Kırım
Tatar Milli Hareketinin ruhunda yaşamaya devam ediyor.
18 Mayıs 1944 sürgünü ve sürgünde zorunlu olarak
tutulduktan sonra 1980’li yılların sonu-1990’lı yılların
başında Kırım’a dönen Kırım Tatar halkı, 2. Kırım Tatar
Kurultayını teşkil ederek Kırım Halk Cumhuriyetini kuran 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın devamı olduğunu
ilân etti.
QHA
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Derneğimiz aracılığı ile gönderilen
kurban bağışlarına ait kesimler
Kırım’da yapıldı

K

urbanlarını vekalet yoluyla Kırım’da kestirmek isteyen hayırseverlerin, Derneğimiz aracılığıyla Kırım’a ulaştırılan kurban
bağışlarına ait kesimler Kurban Bayramında yapıldı.

Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Müslümanları Müftülüğünün birlikte düzenlediği 2012 yılı
kurban kesimleri kapsamında Derneğimiz aracılığı ile
gönderilen 73 hayırseverin bağışladığı 77 adet kurban

Dinimiz esaslarına uygun bir şekilde kesilerek Kırım’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıldı.
Konya Şubemize Kırım’da kestirilmek için bağış yapılan
12 adet kurban ise Konya Şube Başkanımız Fikret Seyfi
Kaçar’ın refakatinde Kırım’da kestirilerek dağıtıldı.
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa A. Kırımoğlu
bu vesile ile kurbanlarını Kırım’da kestiren hayırseverlere teşekkür ederek kurban bayramlarını kutladı.

Derneğimiz Genel Merkezi aracılığı ile gönderilerek kurbanları
Kırım’da kesilen hayırseverlerin isimleri alfabetik sıra ile aşağıdadır
AHMET AYDIN KIRIMLI
AHMET BİCAN ERCİLASUN
AHMET KAYA
ARZU SEMA
ASENA GENÇER
ASUMAN YILMAZ
AYDIN SEYMEN
AYDIN TAN
AYŞEGÜL BİLGİN
ÇAĞRI KARAHAN
ÇİÇEK GENÇER
ÇİÇEK GENÇER/ ASENA GENÇER
ÇİÇEK KIRIMLI
EDA YÜKSEL
EKREM BAY
ERSİN SARIGÖLLÜ
ERTANE BAYDAR
FATİH ÇELİK
FATİH KARAYANDI
FATMA KURT
FATMA RAVLI
GÜLESER ARSLAN
HACER TOPLU
HAKAN KIRIMLI
HALİM SAYLIK,
HANDAN KAYAKÖKÜ

HARUN AZMAK
HATİCE POYRAZ
HİKMET EREN
HÜLYA DOĞANCI
KASIM NUSRET BİLGİN
LEYLA ÇONGAR
LEYLA KARAHAN
LEYLA KARAHAN/ÇAĞRI KARAHAN
MAİDE GÜRBÜZ
MAİDE GÜRBÜZ/ RECEP KÖK
MEHMET ARSLAN
MEHMET VOLKAN KAŞIKÇI
METİN AYDOĞAN
MURAT KAYA
NAZİF GÜNGÖR
NAZLI BAYKARA
NECATİ TEREYAĞOĞLU
NECDET TÖRE
NECİP ÖZKAN
NERİMAN ÜNAL
NEZİH TOPLU
NUMAN SAYLIK
NURSEN FATMA AKMAN
ORKAN SAYLIK
OSMAN ERTUĞRUL
OSMAN KURT

ÖZKAN ÖNDER
PINAR BAYBÖRÜ BALKANLIOĞLU
RAGİBE PEKTUT
RAGİBE PEKTUT/HATİCE POYRAZ
RECEP KÖK
RIFAT BAYBÖRÜ
S.VOLKAN ESENKAL
SABAHAT YILDIZ
SAİT SARIGÖLLÜ
SALİH VURGUN
SAMİ KAYAKÖKÜ
SAMİYE OKTAY
SEDEF CELIKCAN
SELAMİ KAÇAMAK
SENEM BAYDAR UZER
SERDAR AYSAL
SERKAN SAVA
SEYHAN ERCAN
ŞAHİNE SARIGÖLLÜ
ŞÜKRİYE CANBULAT
ŞÜKRÜ ULAŞ ATMACA
TUNCER KALKAY
YALKIN GİRAY YÜKSEL - ÜMİT YÜKSEL
YILMAZ GÜNGÖR
YUSUF ZİYA ÇELİKCAN

Kurbanları Konya Şube Başkanımız Fikret Seyfi Kaçar refakatinde
Kırım’da Kesilen hayırseverlerin listesi
MUSTAFA FURKAN TOPÇU
FİKRET SEYFİ KAÇAR
HASAN ALP KAÇAR
CEMALETTİN AKYÜREK
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NURİ DEVRET
CUMHUR ÇOMAK
ERDEM GÜLER
MUSTAFA TURHAN

HOŞNUT ÇAMURSOY
ABDULLAH BAHADDİN BİLİR
TANER MİRZA
AHMET MEYDAN
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1955

Hakan KIRIMLI’nın
“Türkiye’deki Kırım Tatar
ve Nogay Köy Yerleşimleri”
kitabını Tarih Vakfı Yurt
Yayınları’ndan temin
edebilirsiniz.
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