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Sevgili okuyucularımız!

Dolu dolu, bir o kadar da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz yeni 
sayımızla sizlerle birlikteyiz. 2014 yılı hiç ummadığımız, hayal 
etmeyi dahi istemeyeceğimiz gelişmelerle başladı ve aynı şekilde 
devam etti. Tüm dünyanın merakla takip ettiği Vatan Kırım’da 
yaşanan gelişmeler elbette ki bizleri çok yakından ilgilendiriyor. 
Türkiye’de ve dünyada yaşanan son olaylarla ilgili tepkileri, protesto 
haberlerini ve haber yorumları sayfalarımız arasında bulacaksınız. 

Bu arada Genel Merkezimiz ve Şubeler arasında yılın ikinci yarısında 
tertip edilen “Bölge Toplantıları”nın ayrıntıları da bu sayımızda 
yer alan haberler arasında. Diasporanın teşkilatlanması ve mevcut 
gücünü Vatan Kırım’a destek hususunda kullanabilmesi için bir 
arada çalışma adabı çok önemli. Bu sebeple “Bölge Toplantıları”nın 
önemi çok büyük.

Kıymetli okuyucularımız yılın ikinci yarısı her anlamda yoğun 
geçti. Bunda idrak ettiğimiz iki dinî bayramımızın rolü de çok 
büyük kuşkusuz. Ramazan ve Kurban bayramları esnasında 
kardeşlerimizin yapmış oldukları yardımlar bu yıl çığ gibi büyüdü 
desek yanlış olmaz. Hepsinden Allah razı olsun! Kırım’a yapılan 
yardımlarla ilgili haberlerin ayrıntılarını sayfalarımız arasında 
bulacaksınız.

Kırım Tatar Edebiyatı’ndan örnekler, artık gelenekselleşen Kabakçı 
Konağı “Kırım Tatar Kültür ve Sanat Akşamları”, şubelerimizin 
faaliyetleri ve Gebze Şubemizin geleneksel hale getirdiği “Sahur 
Aşı” ile ilgili yapmış olduğumuz röportaj diğer haber başlıklarımız 
arasında yer alıyor…

Bu sayımızda yer alan konuların hepsine değinmemiz mümkün 
değil. Ama dergimizi elinize aldığınızda bırakamayacağınızı 
düşünüyoruz. Gayemiz siz değerli okuyucularımıza ilgi çekici bir 
sayı ile ulaşmak… Umarız başarmışızdır… Bir sonraki sayımızda 
görüşmek üzere. Sağlıqnen qalıñız…



Kırım Tatarları için 2014 yılı da felaket yıllarından 
biri olarak tarihe geçti.

Ukrayna’daki karışıklıkların müsebbibi olan Rusya, 
yıllardan beri beklediği fırsatı kaçırmayarak 2014 
yılında Kırım’ı işgal etti. Uluslararası hukuku da 
ayaklar altına alarak, garantörü olduğu komşusunun 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını 
2014 yılı boyunca devam ettirdi.

Kırım’ın sahibi ve köklü halkı olan Kırım 
Tatarları bu işgali hiçbir zaman tanımayarak 
sergiledikleri onurlu duruşları ile bütün dünyanın 
ilgi odağı oldu. Kırım Tatarları’nın 26 Şubat 2014 
tarihinde Kırım Parlamentosu önünde işgale karşı 
düzenledikleri mitinge on binlerce kişi katılmış ve 
Kırım Parlamentosu’nun silahları gölgesi altında 
işgali kabul etme girişimlerini, bir gün için de olsa 
engellemişlerdi. Ancak ertesi gün Rusya destekli 
silahlı teröristlerin parlamentoyu ele geçirmesi 
üzerine başlayan işgal, Moskova’nın yönlendirmesi ve 
yönetmesi ile bütün Kırım’a yayılmış, 16 Mart 2014 
tarihindeki sözde referandum ile Rusya’ya bağlandığı 
ilan edilerek daha da ileriye taşınmıştı.

İşgal ile birlikte 2014 yılında bir yandan Kırım 
Tatarları’na pek çok hakların getirildiği açıklanırken, 
diğer taraftan Kırım Tatarları’nın camilerine, 
medreselerine, işyerlerine ve evlerine düzenlenen 
baskınlar had safhaya ulaşmış; Kırım Tatarları’nın 
yıllardan beri düzenleyegeldikleri demokratik 
toplantıları engellenmiş, pek çok Kırım Tatar genci 
kaçırılarak katledilmiş, Rusya vatandaşlığına 
geçmeyen kamuda çalışan Kırım Tatarları işlerinden 
çıkarılmış, Kırım Tatarları’nın efsanevi kahramanı 
Mustafa Kırımoğlu’na uygulanan 5 yıl süre ile vatanına 
giriş yasağı, KTMM Başkanı Refat Çubar’a ve Kırım 
Haber Ajansı Genel Koordinatörü İsmet Yüksel’e de 
uygulanmış, saldırılara maruz bırakılan KTMM’nin 
binası nihayetinde mühürlenmiş ve KTMM’nin bütün 
mal varlıklarına el konulmuştur. Kırım Vakfı’na ve 
Vakfın Başkanı Rıza Şevkiyev’e milyonlarca Rublelik 
para cezası verilmiş, Kırım Tatarları’nın liderlerini ve 
millî organlarını itibarsızlaştırarak etkisizleştirmek 
için sözde Kırım Tatar kuruluşları oluşturulmuştu.

Kırım Tatarları’na 2014 yılında uygulanan 
baskılar günlük hayatın bir parçası haline getirilmiş, 
adeta nefes almaları bile engellenmiş, hemen hemen 
hergün insan hakları ihlal edilmişti. Bu durumu hiç 

bir zaman kabul etmeyen Derneğimiz; 2 Mart 2014 
tarihinde Ankara’da düzenlemiş olduğu miting ile 
protestolarına başlamış, uluslararası kuruluşlara, 
Birleşmiş Milletler’e, AGİT’e, Avrupa Konseyi’ne 
müracaat etmiş, yayınladığı bildirilerini basın ve 
kamuoyu ile paylaşmış, yüzlerce defa demeçleri 
ile basında yer bulmuş, Radyo ve Tv programları, 
seminer ve paneller ile konuyu gündemde tutmuş, 
Mistral gemilerinin Rusya’ya teslimini engellemek 
için Fransa Büyükelçiliği önünde yapıtığı gösteri ile 
birlikte taleplerini Fransa Büyükelçiliği’ne iletmişti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils 
Muižnieks Ekim 2014’te bizzat Derneğimize davet 
edilerek Kırım’daki insan hakları ihlalleri anlatılmış ve 
Derneğimiz tarafından hazırlanan rapor da takdim 
edilmişti.

Putin’in 1 Aralık 2014 tarihindeki Türkiye 
ziyareti Ankara ve İstanbul’da yapılan mitinglerle 
protesto edilmiş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü’nde Türkiye’deki Kırım Tatar teşkilatları ile 
Rusya Büyükelçiliği önünde ve İstanbul’da Rusya 
Konsolosluğu önünde düzenlenen gösteriler ile 
Kırım’da yapılan insan hakları ihlalleri protesto 
edilmişti.

Kırım Tatarları gerek Vatan’da gerekse diasporada 
Kırım’ın işgalini hiçbir zaman kabul etmeyerek 
seslerini yıl boyunca duyurmaya çalıştı.

Rusya’nın saldırgan tavrını sürdürmesine karşılık, 
Medenî Dünya’da Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik 
yaptırımlar artırılmış, ekonomisi petrol ve doğalgaz 
üzerine kurulu olan Rusya, Dünya’daki petrol 
fiyatlarının sürekli düşmesi ve para birimi Rublenin 
aşırı değer kaybetmesi ile beklemediği ekonomik kriz 
ile karşı karşıya kalmıştı.

Kırım’ın işgali bu ekonomik kriz ile Rusya’ya 
oldukça pahalıya mal olmuş, bütün bu gelişmeleri 
hesap edemeyen Putin Rusyası, sürüklendiği 
maceranın sonuçlarını 2014 yılının sonunda halkına 
daha yeni yeni hissettirmeye başladı.

Putin’in macerası yalnızca Ukrayna halkını, 
Kırım Tatarları’nı değil, Rusya halkını da çok 
zor duruma düşürdü. Temennimiz; 2014 yılında 
yaşananlardan ders alınarak, Kırım’ın işgalinin derhal 
sonlandırılmasıdır.

2014 ‘ÜN
BIRAKTIKLARI!...

Tuncer KALKAY
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WASHINGTON (QHA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Petro Poroşenko, ABD ziyareti sırasında ABD 
Kongresinde bir konuşma yaptı. 

18 Eylül Perşembe günü Kongre üyelerinin 
önünde konuşan Poroşenko, tüm dünya kamuoyuna 
ilhak edilen Kırım’daki Kırım Tatarları’na karşı 
yapılan suçlara dikkat edilmesi ve suskun 
kalınmaması çağrısı yaptı.

Son birkaç ay içinde birçok insanın 
öldürüldüğünü anlatan Poroşenko, Rusya yanlısı 
milisler tarafından öldürülen Kırım Tatarı Reşat 
Ametov’dan da bahsetti. 

Poroşenko, “Kırım işgalinin başladığı ve 
milyonlarca kişinin kendini felç olmuş hissettiği 
zamanlarda 39 yaşındaki Reşat Ametov 
susmamaya karar verdi. Kırım Tatar halkının 
cesur oğlu, tek başına işgalcilere karşı çıktı. 
Kimliği belirsiz kişiler, Ametov’u zorla tutuklayıp 
güvenlik kameralarının çektiği yerden götürdü. İki 
hafta sonra vahşice öldürülmüş Ametov’un cesedi 
bulundu” dedi. 

Ametov’un çok cesur davrandığından söz eden 
Poroşenko, “Eminim ki, Reşat Ametov bunu özgürlük 
için yaptı. Çocukları Stalin zamanında olduğu gibi 
köle olarak yaşamasın diye yaptı. Belli bir zaman 
sonra Kırım işgalinin geçmişte kalacağından 
eminim. Kırımlılar Ametov’un yaptığını hatırlayacak 
ve onun cesaretini unutmayacak” diyerek Kırım 
Tatar Halkı’nın cesaretini övdü. 

Ukrayna’nın her zaman Kırım Tatarları ile 
beraber olacağını belirten Poroşenko, günümüzde 
tüm özgür insanların zaman zaman dile getirdikleri 
ABD Devlet Başkanı John F. Kennedy’nin sözlerine 
atfen “Ben Kırım Tatarıyım ve beni hiçbir 
şey özgürlüğümden vazgeçirtemez” demesi 
gerektiğini ifade etti.

Kırım Haber Ajansı (QHA) Genel Koordinatörü 
İsmet Yüksel’e 5 yıl süre ile Kırım’a giriş yasaklandı.

İsmet Yüksel, ailesi ile beraber Bayram 
tatilinden dönerken Kırım girişinde Rus sınır 
kontrol noktasında durduruldu.

İki buçuk saat bekletildikten sonra, hiçbir 
gerekçe gösterilmeden Yüksel’e 30 Haziran 2019 
tarihine kadar Rusya’ya girişi yasaklayan belge 
sunuldu. Sınır görevlileri Yüksel’den ilgili belgeyi 
imzalamasını istedi, fakat İsmet Yüksel imzalamayı 
reddetti.

Sınır görevlileri, ilgili yasak kararının Rusya 
Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından alındığını 
ve Yüksel’in sınırı yasadışı yollarla geçmeye 
çalışması durumunda Rusya Ceza Kanununun 322.
maddesine göre cezalandırılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 20 yıldır 
Kırım’da ikamet eden İsmet Yüksel, Kırım Tatar 
Milli Meclisi Türkiye danışmanlığını ve TRT Kırım 
muhabirliğini yapıyor, ayrıca ticaret ile uğraşıyor.

Ben Kırım Tatarıyım 
ve Özgürlüğümden 
Vazgeçmeyeceğim

İsmet Yüksel’e de 5 Yıl 
Kırım’a Giriş Yasağı 
Getirildi
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Kırım Tatarları’nın yolbaşçısı Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’ndan sonra Kırım Tatar Millî 
Meclisi Başkanı Refat Çubar’a da Kırım’a giriş 
yasağının getirildi. Bu önemli gelişmenin ardından 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun daveti ile 7 Temmuz 2014 tarihinde 
Ankara’ya ani bir ziyarette bulunan Kırımoğlu ve 
Çubar; Kırım’a giriş yasakları, Kırım’da yaşanan 
son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum hakkında 
görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmelerde Ukrayna’nın Avrupa Birliği 
ile ortaklık antlaşmasını imzalaması sonrası 
işbirliği imkanlarının daha da artacağı, ilhaktan 
çok önce Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine yerleşen 
Kırım Tatarları’nın durumu, halen sürgün 
bölgelerinde yaşayan Kırım Tatarları’nın sorunları, 
Türkiye’nin Kırım ve Ukrayna’da yürütebileceği 
projeler ve Kırım Tatarları’na destek konuları 
ele alındı. Kırımoğlu ve Çubar, 
Türkiye tarafının ilhak nedeni 
ile durdurmak zorunda kaldığı 
kalkınma yardımlarının devamının 
yollarının aranması, benzer 
yardım programlarının Ukrayna’ya 
ve Ukrayna’nın diğer bölgelerinde 
yaşayan Kırım Tatarları’na yönelik 
olarak başlatılmasının önemine 
değindiler.

Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan 
Yardımcısı Aslan Ömer Kırımlı’nın 
da hazır bulunduğu heyet iftar 
yemeğinin ardından Derneğimiz 
Genel Merkezi heyeti ile Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin Kırım Tatar 

asıllı Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile 
bir araya geldi. Görüşmelerde, Derneğimiz Genel 
Merkezi’nce başlatılan Ramazan yardımları, gıda 
paketleri, fitre-zekat kampanyalarının önemine 
değinildi ve kurban bayramında da Kırım’da kurban 
kesimi konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. 
Ayrıca, Kırım’da artan ekonomik sıkıntılar nedeni 
ile gıda yardımı kampanyası çeşitli boyutları ile 
yeniden görüşüldü Derneğimizin Ukrayna’nın diğer 
bölgelerinde yapabileceği çalışmalar masaya 
yatırıldı.

Genel Merkez heyetimiz ile ilgili görüşmelerini 
ertesi gün de sürdüren Mustafa A. Kırımoğlu, 
Refat Çubar ve Aslan Ömer Kırımlı, 8 Temmuz 
2014 tarihinde Türkiye’den ayrıldı. İstanbul 
Atatürk Havalimanındaki aktarmalar sırasındaki 
zamanlarda da İstanbul şubemiz yetkilileri ile 
görüşmeler yapıldı.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubar Türkiye’de



Derneğimiz üyesi, Kırım Haber Ajansı 
Koordinatörü olan sayın İsmet Yüksel’in 09 Ağustos 
2014 tarihinde Kırım’a girişinin yasaklandığının 
öğrenilmesi üzerine Derneğimiz üyeleri tarafından 
09 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’daki Rusya 
Federasyonu Büyükelçiliği önünde bir kınama 
bildirisi okunmuş ve Büyükelçilik posta kutusuna 
bildiri metni bırakılmıştır.

“Derneğimiz üyesi, Kırım Haber Ajansı 
Koordinatörü olan Türk vatandaşı İsmet Yüksel’in 
09 Ağustos 2014 tarihinde Kırım’a girişinin 
yasaklandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesiyle 
birlikte Türkiye’den Ramazan Bayramı dönüşünde 

maruz kaldığı bu hukuk dışı muameleden ötürü 
Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları olarak Rusya 
Federasyonu yönetimini şiddetle kınıyoruz.

Yirmi yıl önce Kırım’a yerleşen ve ailesini kuran, 
uzun yıllar TİKA’da görev yapmış olan ve TRT için 
programlar da hazırlayan İsmet Yüksel Kırım Haber 
Ajansını kurmuş ve Kırım’daki gelişmelerin dünyaya 
duyurulmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur. 
Kendisine uygulanan bu yasak aynı zamanda Kırım 
Tatarlarının sesinin hür dünyaya duyurulmasına ve 
basın özgürlüğüne karşı şiddetli bir müdahaledir.

2014 yılı Şubat ayında Kırım’ın Rusya 
Federasyonu tarafından işgaliyle başlayan 
hukuksuz uygulamalar ve Kırım Tatarlarına karşı 
baskılar gün geçtikçe artmaktadır. Sırasıyla 
Kırım Tatar Milli Hareketi Lideri Sayın Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi 
Başkanı Sayın Refat Çubar’a getirilen Kırım’a 
giriş yasağı, bu sefer de Sayın İsmet Yüksel için 
çıkarılmıştır.

Türkiye’deki Kırım Tatar Diasporası olarak Rusya 
Federasyonu’nun bu yanlış tutum ve davranışlarını 
şiddetle kınadığımızı dünya kamuoyuna bir kere 
daha bildirir, insan hakları konusunda duyarlı olan 
bütün resmi ve sivil organizasyonları bu meselenin 
çözümünde aktif rol almaya davet ederiz.”

Kırım’a girişlerin engellenmesi Rusya Federasyonu 
Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Ukrayna Büyükelçiliği’nin Bildirisidir
9 Ağustos 2014 tarihinde, Kırım Haber 
Ajansı Koordinatörü ve Kırım Tatar Millî 
Meclisi Başkanı Danışmanı Sayın İsmet 
Yüksel’in Kırım’a girişi Rus işgal yönetimi 

tarafından yasaklanmıştır.

Sayın İsmet Yüksel ve aile bireyleri Rusya 
Federal Güvenlik Servisi temsilcileri tarafından 
Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti arasındaki 
idari sınır kontrol noktalarından birinde kanunsuzca 
alıkonulmuş ve hiçbir açıklama yapılmadan 
İsmet Yüksel’in Kırım’a girişinin beş yıl süreyle 
yasaklandığı beyan edilmiştir

Geçtiğimiz aylarda Kırım Tatar Millî Meclisi 
Başkanı Sayın Refat Çubarov ile Ukrayna 
Parlamentosu Üyesi ve Kırım Tatar Halkı’nın lideri 
Sayın Mustafa Cemilev’in de anavatanlarına 
girişleri yasaklanmıştı.

Kırım Tatarları’nın anavatanlarına girişini 
engelleyen yasakların devam etmesi; Kırım’ı silah 
zoruyla işgal ve ilhak eden Rusya’nın nefret dolu ve 
şovenist politikasının açık bir kanıtıdır.

Sayın Yüksel’e profesyonel gazetecilik 
çalışmalarından dolayı getirilen ve yukarıda 
bahsedilen bu yasağın, aynı zamanda işgal edilen 
Kırım’daki basın özgürlüğünün yok edilmekte 
olduğunun da açık bir göstergesidir.

Bugünlerde Putin rejimi, Kırım Tatar Halkı’na 
yönelik, binlerce masum insanın sürgünü ve 
ölümüyle sonuçlanan Sovyet totaliter rejimine 
yaklaşımını devam ettirmektedir.

Biz Türkiye’yi ve bütün uluslararası toplumu 
Rusya Federasyonu’nun bu kanunsuz aktivitelerini 
kınamaya, ayrımcı politikalarını ve Kırım Tatar 
Milleti’nin haklarını ihlal eden politikasını 
durdurmaya davet ediyoruz.
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Kırım Tatar Milli Meclisi’ne karşı yapılan işgal 
ve saldırılar 18 Eylül 2014 tarihinde Ankara’daki 
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde protesto 
edildi.

Geçtiğimiz 6 ay zarfında Kırım’ın kahraman 
evladı, Türk dünyasının büyük lideri, dünyaca 
meşhur insan hakları savunucusu Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’nun, vatanı Kırım’a girişinin 
yasaklanması ile başlayan baskılar Kırım Tatar Millî 
Meclisi Başkanı Refat Çubar’a getirilen yasaklama 
ile devam etmiş, önde gelen Kırım Tatar liderlerinin 
evleri basılmış, kanunsuz sorgulamalar yapılmıştı.

Kırım’daki Sözde Kırım idaresi Kırım Tatar 
Halkı’nın liderlerine yönelik bu baskılarla 
yetinmemiş, sade Kırım Tatar vatandaşlarının 
evlerine baskınlar yaparak baskı ve yıldırma 
faaliyetlerini bütün Kırım Tatar toplumuna 
yaymışlardı.

Kırım’daki kanunsuz Rus güçleri Kırım Tatarları 
tarafından kurulan camilere, Kur’an kurslarına da 
baskınlar yaparak girmiş ve manevi değerlerimize 
de hakaret etmeye başlamışlardır.

Kırım Tatar Halkı’nın en yüksek icra organı olan 
ve üyeleri demokratik seçimlerle göreve gelmiş 
olan Kırım Tatar Milli Meclisi’nin (KTMM) binasına 
15 Eylül Pazartesi gecesi yapılan silahlı saldırı, 16 
Eylül Salı günü Rusya Federal Güvenlik Servisi ve 
Kırım’da kurulu kukla idarenin polisleri tarafından 
düzenlenen silahlı baskın ile sürdürülmüş, 17 Eylül 
2014 tarihi itibarı ile de KTMM binası Rus idaresine 
bağlı silahlı güçlerce basılarak mühürlenmiş 
ve Meclis binasında bulunan belgelere ve 
bilgisayarlara el konulmuştu.

Bu gelişen hukuka aykırı olaylar neticesinde 
Derneğimiz yönetim kurulu ve gençlik komisyonu 
üyelerinden oluşan bir grup Büyükelçilik önüne 
giderek gelişen olaylar hakkındaki rahatsızlığımızı 
ve Kırım’da halkımızın sonuna kadar arkasında 
bulunduğumuzu belirten bildirimizi okudu ve 
okunan metin posta kutusuna bırakıldı. Konu ile 
ilgili basın mensuplarına yapılan bilgilendirmeden 
sonra, elçilik önünden ayrılındı.

Kırım Müslümanları Müftüsü ve KTMM Azası 
Hacı Emirali Ablayev, Kırım Müftülüğü Özel Kalemi 
ve KTMM Azası Ayder Acımambet ile birlikte bir 
dizi görüşmelerde bulunmak üzere 8-13 Ağustos 
2014 tarihleri arasında Türkiye’ye geldi. Yoğun 
geçen görüşmeler esnasında Genel Merkezimizi 
de ziyaret eden Müftümüz derneğimiz yetkilileri 
ve üyelerimizle de görüşme fırsatı buldu. Değerli 
hocamız Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş’ın da bulunduğu 
toplantı samimi bir hava içerisinde geçti.

Genel Başkanımız Tuncer Kalkay’ın konuklarımızı 
tanıtıp, aramızda bulunmaları münasebetiyle 
yaşadığımız mutluluğu ifade ettiği konuşmasının 
ardından Müftümüz sayın Hacı Emirali Ablayev 
Vatan Kırım’da yaşanan son gelişmeler hakkında 
verdiği bilgilerle merak edilen pek konuya açıklık 
getirdi. Aramızda bulunarak bizleri çok mutlu eden 
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hocamız ise Kırım ve 
Kırım Tatarları hakkındaki duygu ve düşüncelerinin 
yanı sıra Kırım’la ilgili anılarını paylaştı.

Kırım Tatar Milli Meclisi’ne 
Karşı Yapılan İşgal ve Saldırılar 
Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği 
Önünde Protesto Edildi

Kırım Müslümanları Müftüsü 
Hacı Emirali Ablayev Genel 
Merkezimizi Ziyaret Etti
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Tarihî Türk-İslam yurdu olan Kırım yarımadası 27 
Şubat 2014 günü ikinci kez Rusya tarafından işgal 
edilmiştir. 1783 yılındaki ilk işgalden bugüne Rus 
istibdadı altında büyük zulümler çeken, yüz binlercesi 
zorunlu hicrete mahkûm edilen ve nihayet 18 Mayıs 
1944 tarihinde topyekûn Sürgüne gönderilerek 
Kırım’daki nüfusunun yarısı Rus devleti tarafından 
katledilen Kırım Tatarları, 2014 yılının hemen başında 
bir kez daha Rus dikta idaresi ile baş başa kalmıştır.

Son 25 yıldır vatanlarına dönerek Kırım’ı yeniden 
bir Türk-İslam yurdu yapmak, yıkılan camilerini, 
mezarlarını, okullarını imar ve ihya etmek için barışçı 
bir mücadele yürüten Kırım Tatarlarına yönelik Rus 
baskıları bu son işgalden sonra gün be gün artarak 
devam etmiştir.

Geçtiğimiz 6 ay zarfında Kırım’ın kahraman 
evladı, Türk dünyasının büyük lideri, dünyaca meşhur 
insan hakları savunucusu Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu’nun, vatanı Kırım’a girişinin yasaklanması 
ile başlayan baskılar Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı 
Refat Çubar’a getirilen yasaklama ile devam etmiş, 
önde gelen Kırım Tatar liderlerinin evleri basılmış, 
kanunsuz sorgulamalar yapılmıştır.

Kırım’daki Sözde Kırım idaresi Kırım Tatar 
Halkı’nın liderlerine yönelik bu baskılarla yetinmemiş, 
sade Kırım Tatar vatandaşlarının evlerine baskınlar 
yaparak baskı ve yıldırma faaliyetlerini bütün Kırım 
Tatar toplumuna yaymışlardır.

Kırım’daki kanunsuz Rus güçleri Kırım Tatarları 
tarafından kurulan camilere, Kur’an kurslarına da 
baskınlar yaparak girmiş ve manevi değerlerimize de 
hakaret etmeye başlamışlardır.

17 Eylül 2014 tarihi itibarı ile Kırım Tatar Halkı’nın 
en yüksek icra organı olan ve üyeleri demokratik 
seçimlerle göreve gelmiş Kırım Tatar Millî Meclisi’nin 
binası da Rus idaresine bağlı silahlı güçlerce basılarak 
mühürlenmiş ve Meclis binasında bulunan belgeler 
ve bilgisayarlara el konulmuştur.

Bugüne kadar Türkiye’de kurulu 25 teşkilatımızla 
beraber Kırım Derneği Genel Merkezi olarak Türk 
Milleti’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Kırım’da 
yaşanan olaylar hakkında bilgilendirmek ve 
muhtemel gelişmelerden haberdar etmek yönünde 
faaliyetler yürüttük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
Kırım’da yaşayan kardeşlerine sahip çıkacağı ve 
onların haklarını en güçlü şekilde savunacağına olan 
inancımızı koruduk.

Bununla birlikte, Rusya’nın Kırım’ı işgali ve 
sonrasında Ukrayna’da yaşanan olaylarla ilgili 
olarak, Türkiye’nin müttefiki olan NATO ve Avrupa 
Birliği ülkeleri ile diğer gelişmiş demokrasi yanlısı 
ülkelerin; dünya barışı ve istikrarını tehdit eden, 
ciddi huzursuzluk ve çatışmaların kaynağı olan Rusya 
Federasyonu’na karşı başlattıkları yaptırımlara 
Türkiye’nin arzu edilen düzeyde katılmadığını da 
üzülerek müşahede etmekteyiz.

Gelinen bu nokta, esasen Kırım Tatarları için çok 
daha karanlık ve belirsiz bir geleceğin başlangıç 
noktası olmakla birlikte, tarihten ders almayı bilenler 
için, Türkiye’nin de millî güvenliğini tehdit eden bir 
noktadır.

Tarihî gerçeklerin ışığı altında, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin de Rusya’nın yayılmacı siyasetine karşı 
vakit geçirmeksizin ciddi yaptırımlar başlatması, 
ileride doğması çok muhtemel sorunların bugünden 
bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır.

Bu itibarla, aziz Türk Milleti’ne ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ne çağrımız; her türlü uluslararası 
kuralları göz ardı eden, 21. yüzyılda hala komşularının 
toprak bütünlüğüne saygı göstermeyen, insan 
haklarını hiçe sayan, saldırgan ve despot Rusya 
Federasyonu’na karşı medeni dünya ile birlikte ortak 
tavır alınmasıdır. Ortak tavrımızı göstermek içinse 
aşağıda sıralanan önlemlerin, kararlı bir şekilde 
uygulanmasını talep etmekteyiz.

1-Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik ucuz 
tatil kampanyası uygulamalarının sonlandırılması,

2-Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye’de 
gayrimenkul almalarının sınırlanması,

3-Rusya Federasyonu ile kültürel alandaki bütün 
işbirliği ve ilişkilerin kesilmesi, (Bu meyanda 2015 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazan projesine 
sağlanan her türlü desteğin askıya alınması, her türlü 
kültürel işbirliği programlarının iptal edilmesi)

4-Rusya ile yürütülen bütün iktisadi, teknolojik ve 
sanayi projelerinin, Rusya Federasyonu’nun Kırım’daki 
duruşunu değiştirinceye kadar askıya alınması,

Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan 
yaptırımların aynı sırayla uygulamaya konulması.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN AZİZ TÜRK MİLLETİ 
ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE AÇIK ÇAĞRI



Çok tartışılan, Fransa’nın Rusya’ya NATO 
standartlarına uygun Mistral sınıfı savaş gemisi 
satışı; 14 Temmuz Pazartesi günü derneğimiz 
tarafından resmi bir mektup ile protesto 
edildi. Dernek Yönetim Kurulumuz ve Gençlik 
Komisyonumuzdan oluşan bir grup mektubu 
Fransız Büyükelçiliği’ne teslim etti. Mektupta; 
Fransa devletinin yaptığı bu satışın Birleşmiş 
Milletler ve NATO prensiplerine aykırı olduğu, 
bu hareketin dünya barışına zarar vereceği ve 
Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni işgal eden, bununla 
da yetinmeyip Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı 
hareketlere açık destek sağlayan saldırgan Rusya 
siyasetine bir destek niteliği taşıyacağı belirtildi.

Fransa’yı barışın yanında olmaya davet 
eden derneğimiz, dünyanın dört bir yanında bu 
satışa karşı çıkan sivil toplum ve insan hakları 
kuruluşlarına açık desteğini ortaya koydu. Bununla 
beraber, Fransa (Paris), Kanada (Ottawa), Çek 
Cumhuriyeti (Prag), Gürcistan, Ukrayna, Amerika 
Birleşik Devletleri ve İrlanda’da da gösteri ve 
protestolarla kınanan bu satışa tepki, sosyal 
paylaşım sitelerinde de artmakta. Kırım Tatar 
Milli Hareketi’nin en temel prensiplerine uygun 
olarak derneğimiz her zaman savaşın, terörist 
faaliyetlerin ve saldırgan politikaların karşısında 
olmuştur. Uluslararası kamuoyunun sağduyu ile 
hareket ederek bu satışın karşısında durmasını ve 
Fransız Devleti’nin bu kararından vazgeçmesinin 
önemini belirtmek istiyoruz.

Protesto mektubunun tam metni:

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE 

ANKARA

Fransa ile Rusya Federasyonu arasındaki 
askeri ticaret anlaşması uyarınca ülkenizce Rusya 
Federasyonu donanması için inşa edilen NATO 
standartlarında Mistral sınıfı iki adet savaş 
gemisinin teslimatından vazgeçilmediği duyumunu 
aldık.

Başta Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olmak 
üzere altına imza attığı her türlü uluslar arası 
antlaşmayı ve kabul ettiği tüm hukuk kurallarını 
çiğneyerek Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk 
Cumhuriyetini işgal eden ve doğu Ukrayna’daki 
ayrılıkçı teröristleri destekleyerek Avrupa’nın 
doğusunda yeni bir çatışma bölgesi oluşturan 
Rusya Federasyonu ile ülkeniz aranızdaki bu askeri 
ticaret anlaşmasını kınıyoruz.

Üyesi bulunduğunuz Avrupa Birliği ve NATO 
değerlerine ve kurallarına aykırı bu silah teslimatı 
Avrupa ve dünya barışını tehdit eden Rusya 
rejiminin daha da güçlenmesine hizmet edecektir.

Demokrasi, insan hakları, hukuk ve adalet 
duygularının gücüne ve samimiyetine inandığımız 
Fransız halkının da bizlerle aynı görüş ve inançta 
olması Kırım Tatar halkına güç vermektedir.

İnanıyoruz ki Fransa devleti de başta Fransa 
halkı olmak üzere dünyada demokrasi, insan hakları 
ve hukuka inanan tüm insanların duygularına 
katılarak bu silahların teslimatından vazgeçerek 
dünya barışını tehdit eden Rusya Federasyonuna 
karşı barışsever insanların yanında olacaktır.

Saygılarımızla

PUTİN’E
MİSTRAL

YOK!
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Qırımtatar edebiyatımızğa kirip keleyatqan 
yaş icatkârlarımızdan Seyran Suleymanneñ 
bugünki edebiyatımız aqqında subetleştik. 
Tanılğan müellif Seyran Suleyman halqara 
edebiy mukâfatlarğa nail olğan. Emine Usein 
yapqañ şu subetni diqqatıñızğa teklif etemiz.

Seyran Suleyman, Ukraina Yazıcıları 
milliy birliginiñ, Avrasiya Yazarlar birliginiñ 
azası, “Yañı dünya” umummilliy qırımtatar 
gazetasınıñ mesül kâtibi:

Emine Usein: Edebiyatta ustazlarıñız barmı? 
Siziñ fikiriñizce ustaz şegirtke neni ögretmek 
kerek. Aslında icat etken insanğa ustaz kerekmi? 

Seyran Suleyman: Edebiyatta menim ilk ve 
yekâne ustazım şair Yunus Qandım ola. Yunus 
ağam bu faniy dünyanı 45 yaşında vaqıtsız terk 
etti. O ğayet faal adam olaraq, pek çoq işler 
yapıp yetiştirse de, yazıq ki, daa da çoq işler yapıp 
yetiştirmek oña nasip olmadı. Onıñ icadı, nazm ve 
nesir eserleri, araştırmaları, yapqan tercimeleri 
milliy edebiyatımızda özüne has degerli yer 
tutalar. Onıñ halqımız, edebiyatımız ögünde 
büyük hızmetleri bar ki, zaman keçken sayın bunı 
daa çoq añlap başlaymız. Yunus ağa semereli 
icat etmeknen birge edebiyatımıznıñ kelecegini 
de yürekten qayğıra edi. Şunıñ içün öz etrafında 
yaş qalem saiplerini toplamağa, edebiyatqa celp 
etmege, tuvğan tilge sarılmağa yardım etmege 
aşıqa edi. İhtimal, Yunus ağa olmağan olsa, men 
de elime qalem almaz edim. Edebiyatta neni 
ögrengen olsam, epsini ondan ögrendim. Velasıl, 
meni dünyağa şair közünen, daa doğrusı göñül 
közünen baqmağa ögretken ustazımdan ömürlik 
minnetdarım.

Zanımca, yaş qalem saibi icat ve ayat yolunda 
öz ustazını tapsa, ya da ustaz onı tapsa, bunıñ tek 
faydası olur. Ustaz – saña işanç ve ümüt beslegen, 
yol-yoruq köstergen ocañ, fikirdeşiñ, dertdeşiñ 
demektir.   

Emine Usein: Eñ sevimli yazıcıñız, eñ sevimli 
eseriñiz barmı?

Seyran Suleyman: Qırımtatar edebiyatını 
alsaq, nesircilerden Şamil Alâdinni ve Cengiz 
Dağcını, şiiriyette Yunus Qandım, Şakir Selim 

ve Şeryan Alini añar edim. Olarnıñ aman-aman 
bütün eserlerini oqup çıqqan edim, şimdi de 
arada bir qaytadan begenip oquyım. Hususan 
Şamil Alâdinniñ “İblisniñ ziyafetine davet”, Cengiz 
Dağcınıñ “Anama mektüpler” kibi eserlerini 
oquğanda zevq alam. Şakir Selimniñ “Qırımname” 
destanını ise soñki devirde qırımtatarca yazılğan 
eñ küçlü şiiriy eserlerden biri, dep sayam.

Emine Usein: Bugünki edebiyatta nasıl 
mevzular yetişmey ve nasıl mevzuda eserler 
yazmaq kerekligini tüşünesiz? 

Seyran Suleyman: Bugünki edebiyatta aks 
olunmasına deger pek çoq mevzular bar. Deyik, 
sürgünlik aqqında çoq yazıldı, amma Vatanğa 
qaytuv meşaqatları, şimdi devam etâtqan 
Vatan davası aqqında bediiy eserler ğayet az 
yazıldı. Ayrı bir qırımtatar qorantasınıñ, ayrı bir 
vatandaşımıznıñ taqdiri esasında roman ya da 
kinostsenariy yazmaq mümkün. Amma, elbet de, 
olacaq eser tek qırımtatarlarnıñ özlerine degil 
de, dünyanıñ er bir yerinde yaşağan çeşit türlü 
oquyıcılarğa meraqlı olması içün bediiy ceetten 
küçlü olmalı. 

Teessüf ki, bizde edebiy qırımtatar tilini yahşı 
bilgen, öz tilinde iri kölemli eserler yazabilgen 
qalemler pek az. Bundan sebep bazılar qolay 
yolnen keteler – rusça yaza bereler. Albu ki, tuvğan 
tilni bilmek, tuvğan tilni yaşatmaq ve tanıtmaq er 
bir adamnıñ ve, bilhassa, münevver insannıñ, şair 
ve yazıcınıñ boyun-borcudır.

Emine Usein: Eserni yazmaq içün neden ilham 
alasız?

Seyran Suleyman: Eser yazmaq içün ilhamnı 
beklemege acet yoq. Aksine, ilham yazdığıñ zaman 
peyda ola. Bir yazıcı: “Yazıp bitirmek içün başta 
yazıp başlamaq kereksiñ”, - degen edi. İlham yoq, 
mevzu yoq, dep oturmaq olmaz. Yazıcı adamlar 
arasında yürse, olar arasında yañı mevzular, yañı 
obrazlar, timsaller ille tapar. 

Emine Usein: Milliy matbuatımızda çıqqan 
gazeta, mecmua, kitaplar icatıñızğa yardım etemi?

Seyran Suleyman: Men ana tilimizde çıqqan 
bütün neşirlerni ve, tabiiy ki, özüm çalışqan “Yañı 

Edebiyatımız Aqqında
Röportaj: Emine Usein
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dünya” gazetasını muntazam sürette oquyım. Çünki 
bizim neşirlerde çıqqan pek çoq malümatlarnı 
başqa bir yerde, atta İnternette bile tapamazsıñız. 
Tilimizniñ zenginligi de milliy neşirlerimzde aks 
oluna. Çoqusı yazıcılarnıñ ilk eserleri de başta 
gazeta ya da dergilerde dünya yüzü köreler. 
Menim de ilk şiirim “Yıldız” dergisinde basılğanda 
ne qadar quvanğanımnı alâ daa hatırlayım. 

Umumen, fikirimce, yazıcı olmaq içün tek 
yazmaq degil, belki daa çoq oqumaq kerektir. 

Emine Usein: Nasıl tüşünesiz, icatkârniñ esas 
vazifesi neden ibaret olmalı? 

Seyran Suleyman: İcatkârnıñ esas vazifesi öz 
halqınen birge olmaq, milletten ayırılmamaqtır. 
Ne edebiyat, ne edip milletsiz yaşamazlar. İcatkâr 
halqnıñ derdini paylaşsa, şerefine şeref qoşsa, öz 
üzerine alğan mesülietni, vazifeni elâl eda etse, 
halq da onı qadirlep, iç bir vaqıt unutmaz.

Emine Usein: Qırımtatar edebiyatımız qaviy 
temel üstünde qurulğan, keçken er bir devir de onıñ 
üzerine öz binasını köterdi. Edebiyatımıznıñ kelecegi 
barmı ve illeride edebiyatımıznı nasıl köresiz?

Seyran Suleyman: Edebiyatımıznıñ kelecegi 
halqımıznıñ kelecegine bağlı. Şimdi assimilâtsiya 
ceryanı pek tez keçe. Halqımız globalizatsiya 
müitinde, ruslaşuv müitinde şiddetli assimilât-
siyanıñ ögüni alıp olsa, öz menligini, tilini coymasa, 
demek edebiyatı da yaşaycaq, yañı Cengiz Dağcılar, 
yañı Şakir Selimler doğarlar, umumen edebiyatnıñ 
inkişafı devam eter.

 

RUZGÂRIM
Men endi çoqtan külmeyim,

Qalp gül yerine taş oldı.
Dersiñ ki, körüm - körmeyim,

Muñlı közlerge yaş toldı.

Yıllar-yapraqlar töküle,
Bağrımnı terk etmey ağrı.

Ümüt yumağı söküle,

Dilimni tilimley qayğı.

Ruzgârım, ses ber sesime,
Sırıñ olsa, aç sırıñnı.

Aylanma sen de tersine,

Söyle maña hoş yırıñnı.

Ruzgârım, sırlı, ruzgârım,
Razım men senden, amma ayt -

Neçün dağılmay efkârım,

Neçün özüme özüm yat.

Qırıma...

Sen, Qırım, topraqsın,
Çöl ve dağlardan 

Oluşan ada.
Kelenge duraqsın,

Ketkenge kelme, dep
Aytmadın daha.

Yurtum, evlâtların,
Ne vaqıt birleşir?

Niyete seninle
Birge irişir?

Senin kıymetinni,
Kim bilir, aytçı?

Bağrına saplanan 
Bu kimin haçı?

Canım, oğlun seni,
Ölse de satmaz.

Vatanı yüreğinden
Çıqarıp atmaz!

Sen, baqma, Qırımım,
Közyaşın silip.

Yurtum, barsın, demek
Olmamız ğayıp.
Daha bar bilekte

Attiladan küç.
Qalsaq da eskiden –

Cemden bir avuç.
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Fitre ve Zekatlar
Kırım’a Ulaştırıldı

Fitre ve Zekatlar Kırım’a Ulaştırıldı

Mübarek Ramazan ayında fitre ve zekatlarını 
Kırım’a göndermek isteyen vatandaşlarımızın 
bağışları Ramazan Bayramı’ndan önce Kırım’a 
ulaştırıldı. Fitre ve zekat bedeli olarak Kırım’a 
ulaştırılan 33.705$ Kırım Müslümanları Dînî 
İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi.

Fitreler ile Ramazan paketlerinin Kırım’daki 
dağıtımı Kırım Müslümanları Müftülüğü 
organizasyonunda yapılmış, Bayram süresince 
ve devamında ise zekatların dağıtımı 
sürdürülmüştür.

Allahın kabul etmesi dileklerimizle; gerek 
fitre ve zekatları için, gerekse Ramazan 
paketleri için yardımlarını esirgemeyen 
vatandaşlarımıza, yardımların zamanında ve 
sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan Genel 
Merkez hadimlerimize, Şube Başkanlıklarımıza 
ve Kırım’daki organizasyonu sağlayan Kırım 
Müslümanları Müftülüğü ile Kırım Haber 
Ajansı’na şükranlarımızı sunarız.

Fitre ve zekatlarını bağışlayan yardımseverlerin 
listesi aşağıda verilmiştir.

AHMET TURA, ABDURRAHIM TARHAN , AHMET AKSEL, 
AHMET AYAZ, AHMET FARUK YILMAZ, AHMET HAKAN 
SÖNMEZ, AHMET KAYA, AHMET ÖZÜ, ALİ ÇALIK, ALİ ULVİ 
KOCAÇINAR, ALİYE ONAT, ARİF KASAL, A S L I 
ÇELEBİ, ATACAN ATA, AYMİN YILMAZ, AYSEL YILMAZ, AYŞE 
DOĞANER, AYŞE DÜZERDİK, AYŞE KIZILDAĞ, AYŞE NUR 
ALBAYRAK, AYŞE SELCEN PALA, BELGÜZAR PARLAK, BERK 
YETİMLER, BEYHAN AYDOĞAN, BURAK AKPINAR, BÜNYAMIN 
ADACI, CEM ONUR PALA, CENGİZ GEYLAN, CENGİZ SAK, 
CENK CAM, CERAN AHMET, ÇETİN ÜRTİŞ, DEMET OGÜN, 
DEMET ÖNDER, DENİZ AKDENİZ, DİCLE NAİME AYAZ, DİLEK 
KARAHAN, DOĞUŞ OGÜN, DURMUŞ YALÇIN, DURSUN 
MURAT AKTAŞ, EBRUHAN KARAYANDI, EGNAR ÖZDİKİLİLER, 
EMAY İNŞAAT, EMEL KARAHAN, EMİNE ÇALIŞIR, EMİNE 
KAYA EMİRHAN AYDOĞAN, ENES DAĞCIOĞLU, ENGİN 
ERDİNÇ AKDENİZ, ENVER ER, ERDAL AKBAY, ERDOĞAN 
AKDENİZ, ERDOĞAN ELTUTAN, ERDOĞAN ÖZEL, ERSEL 
ONRAT,ERTUGRUL ÖZERGEN, ERTUĞRUL BAYAR, ESMA 
AKDENİZ, FARUK ÇETİNER, FARUK OGÜN, FATİH CAMC,I 
FATMA MERT, FEVZİYE SOYSEVER, FİDAN ŞAHİN, FURKAN 
DOĞANER, FURKAN MERT, GÖNÜL ÖZEL, GÜNER 

ÖZÇELİK, GÜL ANLATICI, GÜLCİHAN AĞAOĞLU, GÜLİSTAN 
BİÇER, GÜLNAR ATANUR, GÜLTEN CANDEMİR, GÜLTEN 
KAVASLAR, GÜVEN MERT, GÜVEN ÜNAL, HACI MEHMET 
ŞAHİN, HAKAN ATAY, HALENUR AGİŞ, HALİL ÇELİK, HALİL 
İBRAHİM KARAKAYA, HALİL KOÇ HALİT ŞAHİN, HAMİDE 
ERDOĞDU, HAMİDE GÜNÖNÜ, HASAN ALİ CESUR, HASAN 
BEDEL, HASAN HÜSEYİN GENCE, HASAN SEZER, HATİCE 
ARDIÇ AZAK, HATİCE ÇATAL ÇAĞATAY, HİDAYET KARACA, 
HİLAL BAYAR, HİKMET TORAMAN, HİLMİ SAİT ERTAN, 
HULUSİ ÖNDER HÜSEYİN CANTAŞ, HÜSEYİN ECE, HÜSEYİN 
MİRZA, HÜSEYİN PEHLİVAN, HÜSNÜ YUSUF CÜRA, İSMAIL 
ORHAN SÖNMEZ, IŞILAY SAVA, İBRAHİM İLKYAZ, İBRAHİM 
İSPİR, İDİL ÇELİKCAN, İFFET SEZGİNR, İHSAN AKSE,L İPEK 
DURU BAYAR, İRFAN GÜLSOY, İSMAİL ERTUĞRUL AYDIN, 
KAAN ÖZER AGİŞ, KEMAL KAHRAMAN, KENAN IŞIK FİTRE, 
KENAN TAŞKIN VE AİLESİ, KIYMET BAYBÖRÜ, KORHAN 
KÖSERECEP, KÜRŞAT KARACABEY, LEYLA ÇONGAR, M. 
ZEKİ DOĞANER, MAHMUT NECİP ARSLAN, MAHMUT UFUK 
MİSTEPE, MEDİHA KIRIM, MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU, 
MEHMET KILINÇ, MEHMET ÖRS, MEHMET SADİ YETKİN, 
MEHMET SEVÜK, MEHMET TOPTAŞ, MELEK KARAŞ, MELEK 
KORAL, MELİHA KIRIM, MELİKE AYDOĞAN, MELTEM KEKEVİ, 
MELTEM YÜCEL, MERTER MERT, METİN AYDOĞAN, METİN 
ÇETİN, METİN İZGİ, METİN KIRIM, METİN SANCAKTAR, 
METİN ÜRTİŞ , MİTHAT KANDEMİRLİ, MUKADDES ERÖZ, 
MURAT BATIR, MUSA AKSEL, MUSTAFA BATUR YÜKSEL, 
MUSTAFA ERKAL, MUSTAFA SÜZER, MUSTAFA ŞAHİN, 
MÜCAHİT MERT, MÜKREMİN ŞAHİN, MÜRŞİDE ÖZGELDİ, 
NAİME TANYELİ, NAMIK KEMAL BAYAR, NASRULLAH TUNA, 
NECİP ÖZKAN, NECLA ARKALI, NECLA ULUSAL, NESLİHAN 
KÖSE, NEVİN AKDENİZ ROBINSON, NİHAL ERŞAHİN ŞEN, 
NİHAT DAĞDELEN, NİLÜFER ÖZBAYRAK, NUR ŞEKER 
KURNAZ, NURAY ÇALIK, NURSİN CÜRA, NURŞAT ERSOY, 
NURTEN BAY, NURTEN DİLŞAD TANYELİ, OKAN TÖRE, 
ONUR KADİR ÖZTÜRK, ORAL AYDIN, OYA DENİZ ÇONGAR, 
ÖZENC ÖZERGEN, ÖMER ÖZEL, ÖZKAN AĞIRAL, ÖZKAN 
ÖNDER, ÖZLEM AKSEL, PAKİZE KOCAÇINAR, PEMBEGÜL 
UZUN, PERİHAN PEKTAŞ, PINAR ODABAŞI, PROF. DR. AHMET 
BİCAN ERCİLASUN, PROF. DR. ZÜHAL YÜKSEL, RAŞİT 
ÇETİNYÜREK, RAVİL - HACER AGİŞ , RECEP ATMACA, RECEP 
AZAKLI, REMZİYE DAĞCIOĞLU, REŞİT CELALETTİN İMER, 
REVAN MUSTAFAYEV, RUHİYE AKDENİZ, S.S. ORHANİYE VE 
ÇARIK KÖYLERİ, SAADET ASLAN BAYAR, SABAHAT KOCABAY, 
SAİM PARLAK, SAİT TAŞDEMİR,SEBİKA AĞIRAL, SEDA KIRIM, 
SEDEF ÇELİKCAN, SEFER AYTUĞLU, SEHER ÖZBEK, SEMİH 
KOÇ , SERDAR GÜNÖNÜ, SERKAN SAVA, SERPİL GENCE, 
SİBEL YAZGAN, SONER TARHAN, SONGÜL TEKDOĞAN, 
ŞÜKRÜ BİLGİLİ, ŞÜKRÜ KIRIM, TACETTİN TAKMA, TAMER 
YELSELİ, TANER KAYAN, TANER SELAMİOĞLU, TOLGA 
KARATAY, TUĞBA AYDIN, TUNCAY KALKAY, TUNCER KALKAY, 
UĞUR DUYAN, ULUM ÖZERGEN, ÜLVİYE TOSUN, ÜNAL 
AZAKLIOĞLU, VEYSEL YILMAZ, VİLDAN AKSEL, YAHYA 
CÜNEYT KOCABAY, YENER TOP, YUSUF BAYRAKÇEKEN, 
YUSUF NADİ YÜKSEL, YUSUF ÖNDER, YUSUF ÖRS, YUSUF 
ZİYA ÇELİKCAN, ZAFER ALTINÖRGÜ, ZEHRA GÜLSOY, ZUHAL 

OGÜN
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*KIRIM DERNEĞİ BALIKESİR ŞUBESİ

ALP KAAN, AV.FİGER ERDEN SEYMEN, AYŞE 
EDER, BAKİ ÖGE, BÜLENT ÖZAŞÇI, CELAL 
İŞGÖR, GÖRKEM ÖZORAK, GÜLŞEN TÜNER, 
HAMİT AYDOĞDU, HÜSEYİN GÜNDOĞAN, 
KEMALETTİN ŞAHAN, LEVENT ARABUL, 
MAHMUT POYRAZLI, MEHMET DEMİRCAN, 
MURAT ECEALP, MUSTAFA ERMİŞ, ONUR 
AKGÜN, SELİM SÖZERİ, SÜLEYMAN SÖNMEZ, 
VEYSEL ERDEN, ZEKİ KAPLAN, ZÜHRE İNCE.

*KIRIM DERNEĞİ BALLIKPINAR ŞUBESİ

ELİF BAYBÖRÜ BALKAŞ, FEVZİ LAÇİN, PINAR 
BAYBÖRÜ BALKANLIOĞLU, RIFAT BAYBÖRÜ, 
YAVUZ GİREK. 

*KIRIM DERNEĞİ BANDIRMA ŞUBESİ 

AHMET OKBAY, ALİ UÇAR, AYKUT ÖZBEK, 
AYTUĞ ÖZBEK, EDİN ÖZBEK, ERDAL KARATAY, 
ERGİN ÖZBEK, FARUK ÖZTAY, HAMİT CANYÜZ, 
İSMAİL CANBAY, İSMAİL OKBAY, İSMAİL 
ÖZBEK, HAMİT CANYÜZ, NEDİM GÜRCAN

*KIRIM DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 

HAKAN ALKAN, HALUK YAŞAYANLAR, 
MAHMUT AYTUĞLU, ÖMER BİRCAN, 
SÜLEYMAN GENCE, YUNUS 
GÜNERİ.

*KIRIM DERNEĞİ ÇATALCA 
ŞUBESİ

ABDULMUİN OLGUNER, 
ALİ KARACAN, ALİ ÖZBEK, 
BAHATTİN TARKAN, ERDOĞAN 
ERKAN, EROL TAYLAN, EŞREF 
ÖSKAN, FUAT GÖKSEL, İHSAN 
ERKAN, İSMAİL TAYLAN, 
KEMAL ERKAN, METİN SEZER, 
OSMAN BOZAL, RÜŞTÜ 
TAYLAN, SELMA TAYLAN, 
SERVET AZAMAK, TACETTİN 
GÜLER, TÜLİN SEZER, ZAFER 
TARKAN.

*KIRIM DERNEĞİ ÇORLU ŞUBESİ

 İSMAİL TONGUÇ

*KIRIM DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ  

BEYHAN BOLLUK, DR, HİLMİ ON, ERDİM 
ÖZMEN, FERHAT OKTAY, MUALLA 
KONAKBAY,  MUHARREM GENCE, NECMİYE 
BAŞÇİVİ, NURBİYE ÖZMEN, OKAN BOLLUK, 
SUAVİ OKTAY, TÜRKAN GÜNAYDIN, VİLDAN 
KARA. 

*KIRIM DERNEĞİ YALOVA ŞUBESİ (4.000 TL) 
 

ADİL YELE, AHMET EKE, AYHAN GÜLGEN, 
AYTEN TATAROĞLU, BÜLENT TARI, CELAL 
ELGİN, CEZMİ BERBER, ÇİĞDEM ERTÜRK, 
EMİNE BERBER, ERDİNÇ EKE, FEVZİ İLTUŞ, 
FUNDA AYDIN, GÖKHAN AYDIN, GÜLHAN 
UĞUR, HALİL ARKANOL, HALİL SADE, 
HİKMET KARAYEL, HÜLYA AYDIN, MACİDE 
ARAS, MAKBUL DURMAZ, MEHMET YILDIRIM, 
METİN AYDIN METİN DAĞ, MURAT ELGİN, 
MUSA BOZTAŞ, NADİDE APUŞOĞLU, NECATİ 
AGA, ORHAN AYDIN, RECEP AYDIN, REFİK 
ŞENTÜRK, REYHAN FİDAN, SELAMİ DOĞANCI, 
TÜRKAN BİLGİN, YUNUS ELGİN, ZEKİ ERTÜRK, 
ZÜBEYDE ARKANOL. 
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Gebze de Yeni Bir 
Gelenek: Sahur Aşı

1) Sahur Aşı fikri nasıl ortaya çıktı?

1- Sahur Aşı programını 3 yıldır 
gerçekleştiriyoruz. 3 yıl önce düşündük; 
Ramazan ayında farklı bir etkinlik yapalım 
dedik. Ramazan ayında yapılacak etkinlik 
sadece iftar yemeğidir ama o kadar çok yerde 
iftar programları var ki, tarihleri birbirine 
karışıyor. Allah razı olsun bizim insanımız 
aşını paylaşmayı seviyor. Sonra sahur yapalım 
fikri çıktı. Farkındalık yaratacak bir etkinlik 
fakat ilk defa yapılacak olması açıkçası 
bizi biraz endişelendirdi. Yemek firması 
olan bir arkadaşımız bu işi yapabileceğini 
teyit etti,bizde ilk önce yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımızın sponsorluğunda sahur aşı 
programına başladık.

2) Çok maliyetli bir çalışma olduğu 
düşünülüyor, siz bu Sahur Aşı’nın maddî 
kaynağını nasıl oluşturuyorsunuz?

2- Sahur Aşı programında ilk yıl sponsor ve 
yemek şirketi arasında derneğimiz aracılık 
rolü üstlenerek sahur aşı etkinliğini yaptı. Artık 
her gece bir hayırsever Sahur Aşı programına 
ev sahipliği yapıyor, ikram sahibinin ismini 
panoya yazıyoruz ve çorba servisini ikram 
sahibine yaptırıyoruz. Sahur Aşı’nda servis 
yapmak ayrı bir keyiftir. Bu arada Sahur Aşı’nın 
2’nci yılında Vatan Kırım ziyaretimizde bir su 
kuyusuna ihtiyaç olduğunu gördük, Gebze’ye 

geldiğimizde de eşim ve ben rahat uyuyamadık. 
Çeşmeden akan suyumuzun vebalini Vatan 
Kırım’da ödememiz gerekiyordu. Yönetim 
Kurulu’nda arkadaşlarımla paylaştım. “Vatan 
Kırım’da çok acil su kuyusuna ihtiyaç var, 
biz eğer Sahur Aşı programının yemeklerini 
kendimiz yaparsak, Vatanda bir su kuyusu 
açabiliriz” düşüncesini aktardım. Arkadaşlarım 
da “seve seve Sahur Aşı yemeklerini hep birlikte 
yaparız” cevabını verdiler. Sizin aracılığınız ile 
Yönetim Kuruluma, Kadın Kollarıma ve Gençlik 
Kollarıma bir kez daha teşekkür ederim.

3) Dernek üyeleri ve vatandaşların 
yaklaşımı nasıl?

3- Dernek üyelerimizin ve vatandaşlarımızın 
Sahur Aşı etkinliğine ilgisi yoğun ki bu paylaşma 
ruhunu tamamen yansıtıyor. Mutlaka Sahur 
Aşı’na katılıp ortamı ve gecenin bir yarısı aşını 
paylaşan insanları görmek, bu keyfi yaşamak 
gerekiyor. Bu yılki etkinlik gelirimiz ile Alma 
Tarhan Camii yaz kursuna destek verdik. 
Üyelerimiz paranın biran önce toplanması 
için evlerinden yemekler pişirip getirdiler. 
13 yıllık dernekçilik hayatımda en çok keyif 
aldığım çalışma Sahur Aşı programına katılan 
bir üyemizin evinden bize yiyecek getirmesi 
oldu. Bu beni ve arkadaşlarımı çok etkiledi. 
Tamamen gönüllülük ve paylaşıma dayalı 
bir projeyi hayata geçirdik, artı geliri ise 
Vatan Kırım’da kutsal bir amaca hizmet 
etmesi. Yaşadıklarımız emeği geçen herkesi 
onurlandırıyor.
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4) Sadece yemek yapmak yeterli değil. 
Sonradan bulaşıkların yıkanması, ortalığın 
toplanması gibi yapılması gereken pek 
çok iş var. Bunları nasıl hallediyorsunuz?

4- Evet, biz gönüllüler iftar saatinden sonra 
dernek evimizde toplanıp sıcak yemekleri 
hazırlıyoruz. Dernek lokalinde ise soğuklar 
hazırlanıyor. Tabii ki evlerinde program için 
çalışan gönüllülerimiz de var. Meselâ köbete, 
kıygaşa,çorba,pilav vs. Gönüllü bize bildiriyor 
yarın akşam ben şunu yapacağım diye. Bizde 
sıraya göre hangi gönüllü ne pişirecekse listeye 
yazıyoruz ya da masa örtüsünü veya servis 
bulaşıklarını gönüllü yıkamak istiyor. Kısacası 
gönüllü ne yapmak istiyorsa bize bildiriyor 
bizde gönüllü listesine adını yazıyoruz. Bazı 
akşam gönüllü olmayabiliyor, o zaman da 
Yönetim Kurulu devreye giriyor. Önce Yönetim 
Kurulu Başkanı daha sonra Yönetim Kurulu 
Üyeleri gönüllü olarak yıkama işini yapıyor. 
Gönüllü olmak ta ayrı bir onur.

5) Sahur Aşı’nın derneğinize en büyük 
katkısı nedir?

5- Sahur Aşı programının en büyük katkısı, 
insanların paylaşımcı ve yardımsever ruhlarını 
ön plana çıkararak bizlerle birlik ve beraberlik 
adına hareket etmesidir. Sahur Aşı’nda 
sadece yemek yenmiyor. Katılımcılarla bir çok 
konuda istişare etme şansı yakalıyorsunuz. 
Üyelerinizin isteklerini, fikirlerini birebir canlı 
ağızdan alma şansınız üst sınırda. Sahur Aşı 
programında insan önemli. Yemek yapmaya, 
masa ve sandalye organizasyonuna, yemek 
servisine, çay servisine, sponsor olmaya ve bu 
hazırlık aşamasından sonra yemeği yemeye 
de yine insan gerekli.

6) Sahur Aşı için gelenler her hangi bir 
ücret ödüyorlar mı?

6- Sahur Aşı programına katılan 
misafirlerimizin hiç bir şekilde para ödemesi 
söz konusu değil. Misafire ikram yapılır, 
hizmet edilir... Her akşam bir ev sahibimiz 
var. Ev sahibimiz Sahur Aşı ikramı için ödeme 
yapar. Biz gereken malzemeyi alırız, gönüllüler 
yemekleri ve servisi yapar, misafire ikram 

olunur. Hatta bu yıl, sebze halinde çalışan 
bir kardeşimiz sağolsun sebzeleri bize ücret 
almadan getirdi. Bin bir kişinin emeği ve gönlü, 
bu programa hizmet edebilmenin mutluluğunu 
yaşaması bizlere ayrıca keyif veriyor.

7) Her gece yaklaşık kaç kişiye yemek 
hazırlıyorsunuz? En önemlisi bu yemekler 
artık nasıl yapılıyor?

7- İlk hafta 100 kişilik yemek hazırlıyoruz, ikinci 
hafta 150 kişiye çıkıyor, hafta sonu ise 200-250 
kişi, 3. ve 4. hafta servisleri sayma şansımız 
kalmıyor. Genelde 3. ve 4.hafta Yönetim 
Kurulumuzun yemek yeme şansı pek kalmıyor. 
Yönetim Kurulu üyemiz, değerli ağabeyimiz 
Nedim Öz’ü Sahur Aşı programının babası 
ilan ettik. Nedim ağabeyimiz servis yaparken 
iki eline de servis kepçesini alır ve iki kişinin 
yapması gereken işi tek başına yapar, daha 
sonra da herkes yemeğini yiyene kadar bekler. 
İnsanları seyreder. Söylediği söz şudur: “çok 
şükür bu akşamda doyurduk misafirlerimizi”. 
Nihayet yemek kaldı ise kendi yer. Bir babanın 
evlatlarını doyurduğu gibi, “Sahur Aşı”nın 
babası lâkabını tam anlamı ile hak eden 
biri… Ve bu yıl bir de “Sahur Aşı”mızın annesi 
ortaya çıktı. Aynı Nedim ağabey gibi misafirler 
yemeden kesinlikle yemeyen, evinden pişirip 
yemek getiren “Sahur Aşı”nın annesi lâkabını 
alan, benim de görümcem olan Nesrin Orak. 
Bizim ve konuklarımızın, “Sahur Aşı”nın anne 
ve babasına, kadınlar kolu başkanımıza, kadın 
kolu yönetimine, gençlik kollarımıza, yönetim 
kurulumuza, gönüllülerimize, sponsorlarımıza, 
misafirlerimize, gönüllü çocuklarımıza, sizlerin 
aracılığı ile çook teşekkür ederim.
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Son olarak şunu belirtmek isterim ki! Ramazan 
ayı süresince geleneksel hale getirdiğimiz 30 
gece boyunca “Sahur Aşı” etkinliğini bu yıl da 
dernek üyeleri ve dostlarımızın yoğun ilgisi ve 
katılımı ile gerçekleştirdik.

 • 6.000 kişilik yoğun katılım.

 • Her yıl Vatan Kırım’a yeni bir destek.

Bu yıl yapılan etkinlik kapsamında elde edilen 
gelir ile de Vatan Kırım’da ki çocuklarımızın 
eğitimlerine destek vereceğiz.

Her yıl dostlarımız ve üyelerimiz ile birlikte 
Ramazan’ın gelmesini heyecan ile bekliyoruz. 
Çünkü burada birliği, beraberliği, kardeşliği 
ve paylaşmayı yaşıyoruz . Değerlerimizi 
kaybetmek yerine onları taze ve diri tutarak 
benliğimizi korumayı sağlıyoruz.

Burada her gece dostlarımız bir işin ucundan 
tutmak için seferber oluyorlar, bu bizleri 
fazlasıyla mutlu ediyor. Görüyoruz ki Vatan 
Kırım’ı düşünen, oradaki öz halqımıza bir 
nebze de olsa destek olmak için mücadele 
eden, birlik ve beraberlik duygusunu fazlası ile 
yaşayan dost ve üyelerimiz var.

Amacımız bu etkinlikler sayesinde Vatan 
Kırım’a, oradaki öz halqımıza, Rus işgali 
altında vatanlarında yaşayan kardeşlerimize 
destek olup onların morallerini üst seviyelerde 
tutmaktır.

Bu yıl bize destek olarak Sahur Aşı veren 
aşağıda isimleri yer alan sponsorlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

Kırım Derneği Gebze Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Şerife Orak / Şube Başkanı

• Şerife ORAK

• Semiha KATİPOĞULLARI

• Gülsüm-İlkay MATUR

• Erhan DÜZGÜN

• CAVTKAYDI AİLESİ

• Murat ALİBAL

• Nail KATİPOĞULLARI

• KURTOĞLU AİLESİ

• Abdullah AKKERMAN

• DOMİNO’S PİZZA GEBZE

• Sabahattin KARAKAYA

• Sevinç ERDOĞAN

• Bedriye ŞENAY

• Sevim-Cevat ALİBEK

• Şükran KARAKAYA

• Reyhan-Faruk KIZILTAN

• Gebze Dernekler Birliği

• Nurettin DÜNDAR

• Ahmet ATAYŞEN

• Aynur AKKERMAN

• Sadiye TONGAR

• Ezgi - Mehmet ŞENAY

• Melek-Yasemin AKKERMAN

• Servin-İrfan ÇEVİK

• Sibel-Vedat DEMİRTAŞ

• Yedigöl Unlu Mamülleri

• Şaziye-Mahmut TOPÇU
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Ankara ve çevresinde yaşayan Kırımlılar 13 
Temmuz 2014 Pazar günü Taşpınar Köyü’nde 
bir araya geldiler. Derneğimiz Genel Merkezi ile 
Kırım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin daveti ve 
ev sahipliğinde yapılan iftar yemeği samimi bir 
ortamda geçti.

Yeni kurulan Kırıkkale teşkilatımız kurucularının 
da katıldığı yemeğe vatandaşlarımız aileleri 
ile birlikte gelerek büyük ilgi gösterdi. İftar 
yemeğinde Kırım’a yapılacak yardım çalışmaları 
için hemşerilerimizden ilgi ve destek istendi.

Sıcak bir ortamda geçen iftar yemeği 
yüzbinlerce Kırım Tatarının yaşadığı Ankara’da 

Böyle toplantıların sık sık yapılması temennileri ile 
sona erdi.

Ankara Gölbaşı’nda İftar Buluşması

Ankara’da, Kırım Tatar gençleri, 11 Temmuz 
Cuma günü iftarda bir araya geldiler. Dernek gençlik 
kollarımızın organize ettiği iftar yemeğine, tatil 
olmasına ve Ankara’da eğitim gören gençlerimizin 
bir çoğunun evlerine dönmüş olmasına rağmen ilgi 
iyi seviyedeydi. Kalabalık bir iftarın ardından bu 
organizasyonların sıklaşması temennisi ile güzel 
sohbetler yapıldı.

İçerisinde bulunduğumuz sene devamında 
vatan Kırım’da meydana gelen olaylar göz önüne 
alındığında; gençlerimizin bir araya gelmeleri, 
fikir alış verişi yapmaları ve dernek çalışmalarına 
dahil olmaları büyük önem arz etmektedir. Bizlerin 
diasporada birlikte olmamız ve yapacağımız her 
türlü faaliyetimiz, Kırım’daki kardeşlerimize büyük 
moral olacaktır. Kırım Tatar gençlerinin birliklerinin 
daim olması ve bu gibi faaliyetlerin artarak devam 
etmesini temenni ediyoruz.

Kırım Tatar Gençleri İftarda Buluştu



Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan mübarek 
Ramazan ayında Genel Merkezimiz ve Kırım 
Müslümanları Dînî İdaresi tarafından organize 
edilen yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç 
sahibi 600 Kırım Tatar ailesine Ramazan gıda 
paketi dağıtıldı.

Ramazan ayında 200’er paket halinde 3 
aşamada yapılan dağıtımlar; 7, 20 ve 25 Temmuz 
2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. Un, makarna, 
sıvı yağ, zeytin, bezelye, pirinç, çay, kahve, tatlı 
ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 30 
üründen oluşan paketlerin dağıtımı yerli imamların 
sorumluluğunda yapıldı.

7 Temmuz 2014 tarihinde ilk aşama dağıtımında 
konuşan Kefe (Feodosiya) imamı Nariman Köroğlu, 
“Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Genel Merkezi ve Kırım Müftülüğü’ne yardımları 
için teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Halkımızı 
unutmuyorlar ve her zaman yardım ediyorlar. 
Onlara minnettarız ve misafirliğe davet ediyoruz. 
Bu yardımı, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız, 
mübarek Ramazan ayında mutlu olsunlar” diye 
kaydetti.

25 Temmuz 2014 tarihindeki üçüncü aşamadaki 
dağıtımdan önce konuşan Kırım Müslümanları Dînî 

İdaresi’nin Başkan Yardımcısı EsadullahBairov, 
“Kampanyamız sonuna erdi. Bugün, 600 Ramazan 
paketinin 200’ünü hazırladık. Kırım Müslümanları 
Dînî İdaresi adına yapılan yardım için Kırım 
Derneği Genel Merkezine teşekkür etmek isteriz. 
Daha önce de yardımlar yapıldı, bundan sonra da 
yardımların yapılacağını ümit ederiz. Gelecekte de 
işbirliğini sürdürmeyi planlıyoruz ve projelerimize 
Derneklerin katılmasını bekliyoruz” dedi.

Akmescit sakini Şerfe Murtazayeva, “Halkımıza 
hediye gönderdiği, emeklilere ve ihtiyaç sahibi 
ailelere yardım ettiği için Türkiye’deki Derneğe 
teşekkür etmek isterim. Tüm Müslümanların 
Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.

Ramazan paketlerinin hazırlanmasında katkısı 
ve desteği bulunan bütün vatandaşlarımıza 
Derneğimiz adına şükranlarımızı sunarız. 16.590$ 
tutarındaki yardımların sahibi vatandaşlarımızın 
listesi aşağıda yer almaktadır.

AHMET KAYA, AHMET TÜRKMEN, AKAY GIDA, 
AKÇURA ATAÇ, ALİ ERTÜRK, ALİ MURAT AYÜLKÜ, 
ALİ ÖZDOĞRU, ALPEREN KOCA, ARİFE ZEYNEP 
GİRAY DURSUN, ASLIHAN AKTEMEL, ATAHAN 
GÜNÖNÜ, AV.MURAT ŞAHİN, AYBÜKE ÖZDOĞRU, 
AYDIN ÖLMEZ, AYŞE ÇELEBİ DOĞAN, AYSEL 

Genel Merkezimizin Organizasyonuyla Kırım’da 
600 Ramazan Paketi Dağıtıldı
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YILMAZ, AYSUN DAĞLI, AYŞE ALEV ATAÇ, AYŞE 
BAYAR, AYŞE MIRIK, AYŞE MURATHAN, AYŞEN 
BERNA YÖRÜTKEN, BEHİCE ODAMAN, BELGİN 
EVCİLİOĞLU, BERRİN HARMANCI, BETÜL TERZİ, 
BORA KALKAY, BURÇİNHAN DOĞAN, CAHİT 
ÖZGİRAY, CANAN DELİDUMAN, CAVİT ERTAN, 
CENGİZ SAK, CİHAN KALKAY, CİHAN SOYALP, 
CÜNEYT ATMACA, CÜNEYİT ORHAN TOPRAK, 
ÇAĞATAY KOCA, ÇAĞATAY MARAŞ, ÇULHA BORA, 
DENİZ SEYREK, DİLBER KANŞAY, DİLEK KARAHAN, 
DİLEK MERGİN, EDA ATMACA, EDA YÜKSEL, 
EGNAR ÖZDİKİLİLER, EKREM BAY, ELİF GÖKCEN 
BAY, EMAY İNŞ.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.,, EMİNE 
ÖZDOĞRU, EMİR YÜKSEL, ENVER AYDOĞAN, 
ERCAN ERDEM, ERDOĞAN AKAT, ERDOĞAN 
ÖZEL, ERGÜN EFE GÜNÖNÜ, ERKUT BAŞKUT, 
EROL ATAY, FİKRET SEYFİ KAÇAR, FURKAN 
ÖZDOĞRU, GENÇER KIRAN, GİRAYHAN GENCE, 
GÜLSÜM MIRIK, GÜLTEN BAYCAN, GÜLÜMSER 
SEZGİN, HACI MEHMET ŞAHİN, HAKAN ALKAN, 
HAKAN ATAY, HAKAN KIRIMLI, HAKAN KOCA, 
HAKKI ARLA, HALİM ATAŞ, HAMİDE GÜNÖNÜ, 
HAMİDE GÜNÖNÜ, HASAN BEDEL, HASAN BENLİ, 
HASAN SEZER, HASAN ŞAKİR SANCAKTAR VAKFI, 
HATICE MERIH ALANYALI, HİLAL BAYAR, HİLAL 
ÖZTAY, HİLMİ SAİT ERTAN, HÜSEYİN MİRZA, 
HÜSEYİN SÖZLÜ, IŞILAY SAVA, İFFET ORAL, 
İPEK DURU BAYAR, İSİMSİZ, İSMAİL AYDINGÜN, 
İSMAİL YAKUT, İZZET POYRAZOĞLU, KAPLAN 
GİRAY, KASIM DEMİREL, KENAN ÖNEN, KORHAN 
KÖSERECEP, KÖKSAL EJDEROĞLU, KÜBRA 
TATAR, LEVENT ŞARLAK, LEYLA POYRAZOĞLU, 
MAKBULE YUKSEL, MEHMET ALİ ÇALIK, MEHMET 
ARSLAN, MEHMET GÖKDEMİR, MEHMET İLHAMİ 
KAYACAN, MEHMET SİNAN DELİDUMAN, MELTEM 
KEKEVİ, MEMNUNE ERTAN, METİN KIRIM, METİN 
SANCAKTAR, MİTHAT KANDEMİRLİ, MURAD 
BAVBEK, MURAT BATIR, MURAT ERSAVCI, MURAT 
MERGİN, MUSTAFA SENCER KARA, MÜKREMİN 
ŞAHİN, NAMIK KEMAL BAYAR, NAZİF GÜNGÖR, 
NECİP ÖZKAN, NECLA DUMAN, NECLA KALKAY, 
NECMETTİN İNÇ, NECMİ EBEN, NESLİHAN 
KÖSE, NEŞE TANDOĞDU, NEVCİHAN ERTÜRK, 
NUMAN YÜKSEL, O. DERYA KADIOĞLU, OĞUZ 
HAMŞİOĞLU, OKAN TÖRE, ONUR KADİR ÖZTÜRK, 
ORAL AYDIN, ÖZNUR UMAY, ÖMER BİRCAN, 
ÖMER ÖZEL, ÖMER PARS DOĞAN, ÖZER YÜKSEL, 
ÖZLEM TAŞERİ, PERİHAN PEKTAŞ, PERİHAN 
PEKTAŞ –SEZGİNER, PERUZA YÜKSEL, REVAN 
MUSTAFAYEV, RUŞEN ERSOY, SAADET ASLAN 
BAYAR, SABAHATTİN BATUR, SABRİYE DEMİRCİ, 
SACİT SEZGİN, SEDA KIRIM, SEDEF ÇELİKCAN, İDİL 
ÇELİKCAN, SEMA ERTÜRK, SEMA UGUR, SEMRA 
BATIR, SEMA USLU, SENEM BAYDAR UZER, 

SERDAR GÜNÖNÜ, SERKAN SAVA, SERPİL GENCE, 
SERPİL KOCA, SEYHAN ERCAN, SEZAYİ GÜÇLÜ, 
SEZGİN BAYAR, SEZGİN BAYAR, SONER ONRAT, 
ŞEBNEM KURTBÖRÜ, ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ, 
ŞEVKET ERDOĞAN, ŞEVKİYE ÇERÇİOĞLU, ŞÜKRÜ 
AKTARAN, TACETTİN TAKMA, TALAT KANDEMİRLİ, 
TAMER YELSELİ, TOLGA DOĞRUYUSEVER, TUBA 
ÇENGELCİ KÖSE, TUNCAY ALTAN, TUNCAY 
KALKAY, TUNCER KALKAY, TURGAY TURHAN, 
TÜLAY KADIOĞLU, UĞUR YAŞAR UYGUN, ÜMİT 
YÜKSEL, ÜLVİYE TOSUN (KANIPEK), VEYSEL 
KAVAK, VOLKAN ALTAN, VOLKAN SÜTGEL, YALKIN 
GİRAY YÜKSEL, YASEMİN HARMANCI BAŞKUT, 
YILMAZ ASKER, YILMAZ YÜKSEL TAŞERİ, YUSUF 
BAYRAKÇEKEN, YUSUF ÇAĞLAYAN, YUSUF ZİYA 
ÇELİKCAN, YÜCEL ŞEKER, YÜKSEL (SÜRÜCÜ) 
TAŞERİ, ZEKİ KAPLAN, ZEKİ KAPLAN, ZEYNEP 
KARATAŞ, ZEYNEP ÖZDOĞRU.
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Kırım’ın doğusundaki İslamterek (Kirovskoye) 
bölgesi Küleç Meçit (Novopokrovka) köyünde Bursa 
Şubemiz tarafından yaptırılan caminin büyük 
bölümünün inşaası tamamlanarak 28 Temmuz 
2014 tarihinde kılınan bayram namazı ile birlikte 
ibadete açıldı.

Ocak ayında hayatını kaybeden Bursa Şube 
Başkanımız Adnan Süyen’in girişimleri ve Bursa 
Şubemizin maddi desteğiyle Küleç Meçit köyünde 
yaptırılan caminin temeli, 11 Aralık 2013’de törenle 
atılmıştı. Temel atma töreni de merhum Adnan 
Süyen’in ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat 
Çubar’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Yerel cemaat ve Bursa Şubemiz yöneticileri, 
Kırım Müftülüğü’ne başvuru yaparak, Adnan 
Süyen’in yapmış olduğu çalışmalara bir şükran 
simgesi olarak Küleç Meçit’te inşa edilen camiye 
Adnan Süyen’in adının verilmesi talebinde 

bulundular. Kırım Müftülüğü de aldığı kararla, 
5 Ocak 2014’te kalp krizi sonucu 59 yaşında 
kaybettiğimiz Bursa Şube Başkanımız Adnan 
Süyen’in adını verdi.

80-100 kişi kapasiteli Adnan Süyen Camii’nin, 
bu yıl Kurban bayramında kapılarını ibadete 
açması planlanırken, hızlı bir çalışma ile Ramazan 
bayramına yetiştirilmiş oldu.

Bursa Şube Başkanımız Yunus Güneri, Adnan 
Süyen Camii’nin planlanandan önce açılması için 
çok çaba gösterdiklerini, Caminin ibadete açılmış 
olması dolayısıyla büyük bir sevinç ve huzur 
içinde olduklarını, ifade ederek katkı ve destek 
sağlayan herkese şükran duyduklarını belirtti. Bu 
sevinci paylaşmak amacıyla da Cami bahçesinde 
Bayramdan önce, 26 Temmuz 2014 tarihinde bir 
iftar düzenlendi.

Bursa Şubemiz tarafından Kırım’da inşa ettirilen 
Adnan Süyen Camii ibadete açıldı
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Enise ABİBULLA

Bir yıl evelsi, tamam Yañı yılnı qarşılağanımızdan 
soñra, suvuq haber keldi. Gayana ocam Yüksel bu 
qara haberni telefonda aytqanında yolda avtobusta 
kete edim. Avtobus evler, binalar ögünde sanki 
uçaq dayın uçıp kete edi. Yaşayış ta böyle bir şey 
ğaliba – aç közüñni yum közüñni. 

2014 senesi yânvarnıñ 5-de ecel Adnan 
ağamıznı bizden ayırdı. Ondan bir ay evelsi yani 
aralıqta 5 oca olıp, Bursa’ğa Uludağ üniversitetine 
Dünya Dili Türkçe konferentsiyasına barğan edik. 
Baracağımız aqqında Adnan ağamızğa haber 
etip yetiştiralmağan edim. Bilesiñiz, iş deymiz, 
vaqıt qıtlığı deymiz, amma bazı da nezaket degen 
şeylerni unutamız. Adnan ağam konferentsiyanıñ 
programmasını internette körgen ve aqşam 
elektron mektüp yazdı: ‘Bilem Bursa’ğa kelesiñiz. 
Biz endi qartayamız, sizden bir haber bekleymiz. 
Başqa bir şey kerekmey. Haberiñ olsun, birinci 
aqşam evimizde musafir olacaqsıñız. Vaqtımız 
olmaz degen bahaneleriñizni qabul etmeyim’ – dep 
yazdı rahmetli. 

Adnan ağamıznıñ ‘qartayamız’ dep yazğan 
sözüni içte qabul etip olamadım. Adnan ağa dağ 
kibi insan daha çoq yıllar devamında arqamızda 
olacağına inana edim, çünki böyle kişiler olğanda 
seni ve etraftakileriñni qorçalaycaq bir küç olğanını 
his etesiñ, bilesiñ ve duyasıñ. Cemiyette ihtibarlı 
şahıslarnıñ olması pek muhim. Olar yol haritası 
kibi. Yapqan areketleri, fikir-tüşünceleri, yaşayış 
tarzları şahsiy örnek olaraq cemiyetke tesir ete, 
ösip kelgen nesilge canlı misal olalar. 

Onıñ içün Bursa’da olıp ta Adnan ağa ve 
Yasemin Hanım’ğa musafirlikke barmamaq 
mümkün olur edimi? Basıp keçmek olur edimi? Aslı 
bahane de qıdırmaycaq edik, seneler devamında 
bilgen qorantamıznen körüşmek, qonuşmaq nasıl 
bir quvanç olğanını añlatmağa tüşemi? Lâkin 
Halqara konferentsiayalar bizim içün nasıl bir 
sınav olğanını, maruzalarımıznı taqdim etkence 
nasıl stress yaşağanımıznı aytmağa kelemi? 
Adnan ağa bu şeylerni, elbette, yahşı añlay edi, 
konferentsiaynıñ birinci künü bizlerni sabırnen 
bekledi. Aqşam ise 5 oca – Gayana Yüksel, Nariye 
Seydametova, Gülnar Acimambetova, Zekiye 
Mamutova ve Enise Abibullayeva Süyen’lerniñ 

qorantasında musafir oldıq. Butün qoranta bizlerni 
bekley edi. O aqşam ayrı bir eycan bar edi. O 
demeseñ, Adnan ağamıznıñ ve Yasemin ablamıznıñ 
evlengen künleri eken. O aqşam genç çiftimizni 
samimiy sözlernen hayırladıq, qırımtatar halq 
yırlarını yırladıq, qaytarma oynadıq. Adnan ağa 
bala dayın quvanğan edi. İnsannı yıllar devamında 
tanısañ da, bazı şeylerni bilmey qala ekensiñ.

Adnan Bey Süyen’nen 1996 senesinde tanış 
oldıq. O yılı oğlan qardaşım Eskender Uludağ 
üniversitetine oqumağa kirdi. O zaman talebelerni 
Türkiye’ge oqumağa ‘Maarifçi’ teşkilatı yollay edi. 
Qardaşım TCS sınavını qazandı ve birinci yılını 
Bursa’da Tömer’de oqup keçirecegini öğrengen 
edik. Eskender Türkiye’ge oqumağa ketecekte ana-
babamız oña, ne olsa olsun, mıtlaqqa İstanbul’da 
qalmağa baq, dep tevsiye ettiler, çünki anda 
anamnıñ doğmuş Amide halası ve Ablâmit eniştesi 
yaşay edi. Hem oqur, hem de 80 yaşını keçken 
soylarımızğa yardımcı olur dep tüşüngen ediler, 
lâkin taqdir başqa türlü qısmet azırlağan eken. 

1996 senesi eylül (sentâbr) aynıñ soñunda 
Qırım’dan 30-dan ziyade talebe TCS sınavlarını 
qazanıp, Bursa’ğa Tömerde oqumağa kettiler. 
Yeşil şeherde Qırım talebelerini Adnan ağamız 
ve Dernegimizniñ azaları qarşıladılar. Bursa’ğa 
kelip tüşken soñ, Eskender bir daha İstanbul’ğa 
ketip olmadı. Adnan ağamız onu yeşil şeherde 
qaldırmaq içün elinden kelgenini yaptı. Eskender 
de Bursa’nı pek sevdi: ‘O maña Qırım’nı hatırlata, 
hasrelikni azca çekem’ – dey edi. Em de Bursa’da 
Adnan ağamıznıñ ömür arqadaşı Yasemin Hanım 
Süyen Qırım’dan kelgen gençlerge yürekten quçaq 
aça edi. Qırım talebelerniñ oqutmasında Yasemin 
Hanımnıñ az emegi keçmegendir. 

Yıllar devamında Bursa Tömerin’de onlarnen 
Qırım talebeleri tasil aldılar, Türkçeni ögrendiler 
ve umumen Türkiye’ni tanıdılar. Qırım’nıñ çeşit 
köşelerinden kelgen yaşlar içün Dernek yanında 
sotsializatsıyanı keçmek pek muhim edi. Ana-
babalar evlâtlarından bütün vaqıt haber alabilir 
ediler. Adnan ağa er bir talebeniñ adını, soyadını, 
qayda yaşağanını bile edi. 1994 senesinden 2014 
senesine qadar Bursa’da qaç talebe oqudı, olarnıñ 
sayısını (300 ziyade student), adını, soyadını, 

1 yıldan soñra - 
Adnan Süyen ebediy hatırаmızda... 
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Qırım’da qayda yaşağanlarını, Türkiye’de ne yerde 
oquğanlarnı ezberden bile edi. Adnan ağa içün 
gençlerni oqutmaq, olarğa aq topraqlarda tayanç 
olmaq Qırım davasına qol tutmaq, kelecekke 
yatırım dayın körüne edi. Qırım davası – Adnan 
ağamıznıñ yaşayış felsefesi, yaşayış tarzı, soñ 
nefesine qadar böyle oldı. Soñ nefesinde bile ‘Maña 
Kok Bayrağımnı ve qalpağımnı ketiriñ’değen..... 

Ah, Adnan ağa, bu satırlarımnı yazam, amma 
inanmayım. Közyaşlarımnı tutıp olamayım. 
Suhbetleriñizge toyalmadıq. Soñ yıllarda Qırım’ğa 
sıq kelip kete ediñiz ve saatlernen Türkiye’de milliy 
areketemizge nasıl qoşulğanıñıznı añlata ediñiz. 
1987-1989 seneleri Bursa’dan Taşkentke barıp 
kelmeleriñiz, anda milliy areket iştirakçilerinen 
körüşüvleriñiz. Mustafa Cemilev, Reşat Cemilev, 
Ediye Cemile’vanen körüşüvleriñizñi añlatqañızda 
şaşa edim. O zamanları Türkiye’de milliy areketimiz 
aqqında o qadar malümat olsun?! Ğaye birligi sıñır 
bilmey eken. O vaqıt ufaq bir halq olmağanımıznı, 
büyük bir millet olğanıñnı duymağa başlaysıñ. 
İsteysiñ ki, bu duyğunı em Qırım’da, em de çetelde 
yaşağan milletimiz çoqça bilsin, bu sırağa çoqça 
insan qoşulsın. Epimiz içün ana-vatan - Qırım 
olğanını unutmayıq!

Ah, Adnan ağa, 2014 senesi dekâbr ayında 
sohbetlerimiz soñki qonuşmalarımızdan biri eken. 
O vaqıt konferentsiyamız bitti, Adnan ağa kene 
otel qapısına keldi. Doğrusını aytqanda, bir kere 
daa Adnan ağanın evine musafirlikke barmağa 
utandıq. Nariye oca Seydametova’nen beraber 
Uludağ üniversittetinde çalışqan Minara Hocamız 
Aliyva’da musafir olacaq edik, lakin Adnan ağamız 
buña ruhset bermedi. Başta Dernekke keldik. 
Kirgenimiznen TV-de Mustafa ağamızğa Turan 
Yazgan ödüli berilgeni kösterile edi. Bursa’da 
Qırım’nıñ parçası. Çay içip, Qırım’dan haberlerini 
muzakere etip, aqşam Yasemin Hanım’nıñ 
musafirçen masasında laqırdımıznı devam ettik. 
Adnan ağanıñ planları çoq edi:

1. Bursa Dernegi olaraq İslâmterek rayonında 
milletimizge farqlı saalarda elinden kelgeni qadar 
yardım köstermek ve hızmer etmek edi. Bu saada 
oña soñki yıllarda Nariman Köroğlu pek yardım 
etkenini qayd etti. Her yıl o rayonda Bursa cemaatı 
adından qurban çaldı ve köy-köyden yürip, qurban 
etlerini dağıta edi. Adnan ağanıñ fikirine köre, her 
bir Dernek Qırım’nıñ bir rayonına bağlanıp, tek o 
rayonğa doğrudan doğru yardım kösterse, pek 
yahşı olur edi.

2.  ‘Milliy tasil - zemaneviy milliy areketniñ 
ayırılmaz parçası’ satırlarınıñ muellifi Adnan 

Süyen’dir. Eski Qırım milliy mektebi Bursa 
Derneginiñ ve reisiniñ şahşiy patronatında bulundı. 
İslâm Uyar mesleki liseyinen faydalı işbirlik 
başlanılğan edi. Eski Qırım milliy mektebiniñ 
ocaları ve talebeleri bu oquv yurtunda bulundılar. 
İnşallah, bu alâqalar devam eter. 

Yañ qurulğan ‘Fidançıq’ lingvistik merkezini 
de Adnan Süyen nazarından qaçırmadı. Bursa’da 
yerleşken ‘ELELE’ ana okulunun müdiri Emel 
Hanım Baygöl’nen bizni tanış etti. ‘Fidançıq’ ve 
‘Elele’ pek dostlaştı. Bu insaniy ve meslekiy dostluq 
devam etmesine duacımız. 

3. Adnan ağamıznıñ daa bir arzusı bar edi- 
Qırım’da babasınıñ hatırasına cami qurmaq. 2014 
suvuq aralıq ayında safdaşı, arqadaşı Haluk Bey 
Yaşayanlar, Nariman Köroğlu ve cemaatnen 
beraber eskiden 4 ocaqtan biri olğan İslâm Terek 
rayonı Küleç Meçit (Novopokrovka) köyündeki 
caminiñ temeli qoyuldı. Bir sene keçti, cami qurulıp 
bitmekte, yalınız Küleç Meçit camisine Bursa şeheri 
qırımtatar medeniyet ve yardımlaşma derneginiñ 
reisi rahmetli Adnan Süyen’niñ adı berildi.

Ah, yaşayış, aç közüñni, yum közüñni!!! Adnan 
Süyen şerefli ömür yaşadı. Özünden soñ bayağı 
yapılğan işlerni qaldırdı. Eñ esası, bu yoldan 
safdaşları Yunus Güneri, Haluk Yaşayanlar ve diger 
arqadşalar yürmege devam eteler. Ümüt etemiz 
ki, bu sıralarğa gençler de qoşulır, çünki daa çoq 
yapılacaq işlerimiz bar.

Adnan ağamız,ruhun şad olsun. Allah rahmet 
eylesin!!!!

Derneğimiz üyesi 
Ayşe Çelebi Doğan 
ve Burçinhan 
Doğan’ın 19 Haziran 
2014 Perşembe günü 
“Ömer Pars” adını verdikleri bir 
oğulları dünyaya geldi.

Yavrumuza uzun ve sağlıklı bir ömür 
diliyoruz…
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Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü 2014 yılında 
kültürler arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 
Düzce’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin 
katılımıyla Kültür Günleri düzenledi. Ramazan ayı 
öncesinde başlayan bu etkinlikler Ramazan ayının 
ardından kaldığı yerden devam etdi. Bu kapsamda 
yer alan etkinliklerde 17 Ağustos 2014 Pazar 
günü Düzce Belediyesi önündeki alan Düzce Kırım 
Derneği’ne tahsis edildi. Düzce Kırım Derneği’nin 
düzenlediği etkinlik saat 17.00’de başladı. 
Etkinlik alanında Kırım Tatar aşları ve Kırım ile 
ilgili yayınların sergilendiği stantlar açıldı. Genel 
Başkanımız Tuncer Kalkay Derneğimizi temsilen 
bir heyetle ile birlikte etkinlikte yer aldı. Ayrıca 
Sakarya Kırım Derneği Başkanı Şevket Öndüç ve 
Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit’in de yer 
aldığı gösteriye vatandaşların ilgisi büyüktü.

Düzce Belediyesi önündeki alanda düzenlenen 
Kırım Türkleri Günü, Düzce Kırım Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Kesen’in selamlama ve takdim 
konuşmasının ardından Derneğimiz üyesi Oya 
Deniz Çongar’ın Genel Merkezimizin faaliyetlerini 
anlatarak okumuş olduğu şiirlerle başladı.

Daha sonra mikrofona gelen Genel Başkanımız 
Tuncer Kalkay 17 Ağustos’ta yaşanan facianın 
bir daha yaşanmaması temennisinin ardından 
Türkiye’de düzenlenen bu tarz etkinliklerin kültürü 
tanıtmanın yanı sıra yaşanmakta olan olağan 
üstü günlerde Kırım’daki kardeşlerimize destek 
açısından büyük önem taşıdığından söz etti.

Sakarya Kırım Derneği başkanı Şevket Öndüç 
ve Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit de 
yaptıkları konuşmalarda faaliyetleri için Düzce 
Kırım Derneği’ne teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar dilediler. Etkinlik Derneğimiz Gençlik 
Komisyonu üyeleri Sıdıka Bikeç Şahin ve Fethi 
Kurtiy Şahin’in oynadıkları “Ağır Ava Kaytarma” 

ile devam etti. Düzceli Müzisyen Melih Üstüner’in 
akordeon eşliğinde söylediği “Boztorgay”dan sonra 
Sıdka Bikeç Şahin’in oynadığı “Tımtım” büyük alkış 
aldı. Akordeon eşliğinde söylenen “Güzel Kırım” 
ve “Bülbül” yırlarından sonra meydanı dolduran 
misafirlerin büyük ilgi gösterdiği “Serbest 
Kaytarma” nın ardından konuklara Kırım Tatar 
aşları ikram edildi.

Son olarak, Düzce Kırım Derneği Başkanı İlyas 
Öz ve diğer dernek yetkilileri, bu etkinlik esnasında 
kendileriyle birlikte bu güzel günü paylaşmak için 
gelen misafirlerine “Vatan Kırım” yazılı birer atkı 
armağan ettiler… Konuklar bu gösterinin daha 
geniş kapsamlı bir şekilde aynı mekânda tekrar 
edilmesi dilekleriyle alandan ayrılırken özellikle 
halk oyunlarımıza olan beğenilerini dile getirdiler…

Bu başarılı organizasyondan ve sıcak 
misafirperverliğinden dolayı Dernek Başkanı İlyas 
Öz nezdinde Düzce Kırım Derneğine de teşekkür ve 
takdirlerimiz iletildi.

Düzce’de Kırım Türkleri Günü
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Derneğimiz Seydişehir Şubesi’nin Ramazan 
ayında yardım kuruluşları ve yardım severlerle 
görüşerek organize ettiği kampanya amacına 
ulaştı. Seydişehir Şubemizin başlattığı “Kırım’a 
Ses Ver Kampanyası”na destek veren ilk kuruluş 
“Kimse Yok Mu Derneği” oldu.

Kimse Yok Mu Derneği, Seydişehir Şubemizin 
organizasyonu ile Kırım’da halka dağıtılmak 
üzere erzak paketlerinin hazırlanması için Kırım 
Müslümanlarının Dini İdaresi’ne ( Kırım Müftülüğü 
) 21 bin dolar ( 44 bin TL) maddi yardım yolladı.

Gönderilen yardımlar ile Kırım Müftülüğü ve 
Kırım Müslümanları Vakfı tarafından makarna, 
yağ, zeytin, çay, kahve, tatlı ve diğer ürünler 
olmak üzere yaklaşık 20 çeşit üründen hazırlanan, 
yaklaşık 700 paket Kırım’ın çeşitli bölgelerinde 
belirlenen ailelere Kırım Tatar Milli Mektepleri 
vasıtasıyla ulaştırıldı.

Kırım Müftülüğü, bu güzel faaliyetin 
gerçekleşmesinden ve yardımlarından dolayı 
Kimse Yok Mu Derneği’ne teşekkürlerini bildirdi.

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği “Şehirler ve 
Kültürler Kaynaşıyor” etkinliğinde 3 Ağustos 2014 
ile 8 Eylül 2014 tarihleri arasında; 37 gün boyunca 
Derneğimizi ve Kırım Tatar kültürünü tanıttık.

37 gün boyunca her gün dernek gönüllülerimiz 
ile birlikte standımızda çibörek, tögerek, kıyık 
yapılarak sunuldu.

Yönetim Kurulu, Kadınlar Kolu ve Gençlik 
Kollarımız tam koordineli çalışma performansı 
sergileyerek, Derneğimizi, Vatan Kırımı anlattık. 
Dergi, broşür, kitap ve bayraklarla donatılan 
standımızı çok sayıda ziyaretçi gezdi.

Bizleri yalnız bırakmayan, Milletvekillerimize, 
Darıca Belediye Başkanımıza, Darıca 
Kaymakamımıza, Gebze Belediye Başkanımıza, 
Pendik Belediye Başkanımıza, Gebze Kent Konseyi 
Başkanımıza, Değerli üyelerimize ve dostlarımıza, 
STK Başkanlarımıza, TRT Avaz ekibine, Basın 
Mensubu arkadaşlarımıza Yönetim Kurulumuz 
adına teşekkür ederim.

Bu proje kapsamında her gece anfi tiyatroda her 
derneğin kültür programı yapması ayrıca programa 
renk kattı. Vatan Kırımın Rusya tarafından işgal 
edilmesi sebebi ile amfi tiyatrodaki programı 
yapmak istemememizi anlayış ile karşılayan 
değerli Darıca Belediye Başkanımız Sn. Şükrü 
Karabacak’a minnetlerimizi sunarız.

Şerife ORAK / Şube Başkanı 

Kırım Derneği Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Adına

Kimse Yok Mu 
Derneği’nin 
Yardımları ile 
700 Gıda Paketi 
Kırım’da Dağıtıldı

Darıca Festivali’nde 
37 Gün
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Kurbanlarını vekalet yoluyla Kırım’da 
kestirmek isteyen hayırseverlerin 2014 yılına ait 
kurban bağışları Derneğimiz aracılığıyla Kırım’a 
ulaştırılmıştır.

Kırım Müslümanları Dini İdaresi (Kırım 
Müftülüğü) ile birlikte düzenlediğimiz 2014 yılı 
kurban kesimleri, dinimiz esaslarına uygun olarak 
yapılarak Kırım’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
dağıtılmıştır. Kesilen kurbanların derilerinden 
sağlanan meblağ, Kırım Müslümanları Dini 
İdaresi’ne teslim edilmiştir. Kurban organizasyonu 
sonucu artan meblağ ise Kırım Tatar Milli Meclisi’ne 
teslim edilmiştir.

Tedarik edilen kurbanlıklar bayramın ilk üç 
gününde Kezlev (Gözleve), Kurman, Seyitler ve 
Yedikuyu-Kerç bölgelerinde dinimiz esaslarına 
uygun olarak kesilmiştir. 196 hisseye tekabül 
eden 28 büyükbaş ve 53 küçükbaş olmak üzere 
249 kurbanlığın toplam canlı ağırlığı 14.690 kg 
olup, büyükbaşların ortalama canlı ağırlığı 430 
kg, küçükbaşların ise ortalama canlı ağırlığı 45 kg 
olarak hesaplanmıştır. Kesim sonucunda yaklaşık 
7.400 kg kemikli et elde edilmiştir.

Hazırlanan paketlerden bir bölümü Kırım 
Müftülüğünün organizasyonunda, yukarıda adı 

geçen Kırım’ın dört bölgesinde, Müftülük 
temsilcileri tarafından belirlenen 
köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış, 
bir bölümü ise Derneğimiz görevlileri 
refakatinde değişik bölgelerde (Akmescit 
şehir merkezi ve civar mahalleleri ile 
Karasubazar’da) dağıtılmıştır. Ayrıca 
Seyitler’de bayramın ikinci günü 
düzenlenen Bayram Şenliği’ne katılan 
çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bini 
aşkın davetliye verilen yemek için de bir 
büyükbaş kurbanın eti teslim edilmiştir.

Allah’ın kabul etmesi dileklerimizle, 
kurban bağışlarını esirgemeyen 
vatandaşlarımıza, yardımların 
zamanında ve sağlıklı bir şekilde 
yapılmasını sağlayan Kırım Müslümanları 
Müftülüğü’ne ve organizasyonda görev 
alan Genel Merkez hadimlerimize 
şükranlarımızı sunarız.

Kurban bağışlarını yapan 
yardımseverlerin listesi alfabetik sıraya göre 
aşağıda olup kendilerine halkımız adına çok 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurban kesimleri video 
çekimleri ile tespit edilmiş olup, Derneğimiz 
merkezinden teminedilebileceği gibi e-posta 
adreslerini genelmerkez@kirimdernegi.org.
tradresine bildirmeleri halinde kendilerine 
gönderilecektir.

Kurban bağışı yapan yardımseverlerin listesi:

ADNAN KAMIŞLI, AHMET ATTİLA İŞLİER, 
AHMET AYDIN KIRIMLI, AHMET BİCAN ERCİLASUN, 
AHMET GÖKHAN GÖKDOĞAN, AHMET ÖZKAN, 
AHMET ŞAHİN ÖZKAN, AHMET ZORLU, AKIN 
ÖZDEN, ALİYE BACIOĞLU SİDJALİEVA, ALPER 
MERMER, ARZU SEMA ERTANE BAYDA, ASUMAN 
KAMIŞLI, ASUMAN YILMAZ, AYDIN SEYMEN, AYLA 
TAŞDEMİR, AYLİN YÜKSEL, AYNUR VURGUN, AYŞE 
CİHAN, AYŞE ÇELEBI DOĞAN, AYŞE SELCEN PALA, 
AYTUĞ ÖZBEK, AYTÜL İBRAHİM, AZİZ GÜNGÖR, 
AZİZ KAYADUVAR, BAHADIR BATIR, BARKIN 
BAVBEK, BASRİ ÖZTÜRK, BEHICE ODAMAN, BEKIR 
SAHIN, BEKİR İÇİN, BERKEHAN GÖKÇEOĞLU, 
BİLHAN KARTAL, BİRGÜL ŞENGÜL TUC, BİROL 
SEZGİN, BORA ÇULHA, BULENT TAYMAZ,BURAK 

2014 Yılı Vekalet Yolu ile
Kırım’da Kurban Kesimleri



BOZDOĞAN, BÜLENT ÇALIŞKAN,BÜLENT ÖNSOY, 
CAN KORKMAZCAN, CEMİL ALPER, CENGİZ 
OKKAY, CENGİZ ÜRER, CÜNEYT ORHAN TOPRAK, 
ÇİÇEK KIRIMLI, DİNÇER ERMAN,DÖNDÜ BAYTOK, 
EKREM BAY, ELVAN ÇAĞATAY, EMEL ŞENYURT, 
EMİNE OKBAY, EMİR MURAD YÜKSEL,EMRE 
AYTÜRE, EMRE GÜNGÖR, ERCAN TAŞLIYAR, 
ERDAL ONAT, ERDOĞAN DERİCİOĞLU, ERDOĞAN 
ÖLMEZ, ERGİN ÖZBEK, ERKAN ÖZGÜR, EROL 
KAYRAK, ERSAN ÇİFTÇİ, ERSİN SARIGÖLLÜ, ERSİN 
ŞİMŞEK, ERTAN CETEMEN, ESMA AKDENİZ, 
ESRA AKKERMAN, ESRA POLAT, FADİME MİRZA, 
FATİH ÇAĞATAY, FATİH EVRENSEL EMRE, FATMA 
MESTAV, FATMA SAYLIK, FERİHA İREZ, FİGEN 
ERDEN SEYMEN, FİKRET ÖZBEK, FUAT ÖZDEMİR, 
GÖZDE METE, GÜLAY ECE, GÜLSEMA UYGUN, 
GÜLSÜM ERBİL, GÜLTEN BARUT, GÜNER ŞİRİN, 
GÜVEN ÜNAL, HACI NACİYE GİREK, HACI ÖMER 
ERCAN, HAKAN DURMAZ, HAKAN KIRIMLI, 
HAKKI ŞENGÜL, HAKKI TUNCER, HALİL İBRAHİM 
KARAKAYA, HALİL İBRAHİM YEYİN, HALİM ATAŞ, 
HALİM SAYLIK, HAMDİ ATMACA, HAMIT TAYMAZ, 
HANDAN KAYAKÖKÜ, HASAN CİHAN AYTÜRE, 
HAŞİME TÜRESİN, HÜSEYIN HÜSNÜ CANKURT, 
HÜLYA DOĞANCI, HÜSEYİN ALTIN, HÜSEYİN 
ÇAĞLAYAN, İREM TEZER, IŞILAY VE SERKAN 
SAVA, İBRAHİM KINAY, İBRAHİM MURAT GÜVEN, 
İHSAN CİHAD YAMAK, İLKER KURT, İNCİ SÜMER 
ARSLAN, İSMAİL AYDOĞAN, KADRİYE GÜL , KAMİL 
AGİŞ, KEMAL TEZER, KIRIM DERNEĞİ GEBZE 
ŞUBESİ, KIRIM DERNEĞİ GEBZE ŞUBESİ, LEMAN 
KANGİRAY, LEMAN TONGUÇ, LEVENT ARSLAN, 
LEYLA ÇONGAR,LÜTFİYE AYTÜRE, MAKBULE 
BOSTANCI,MEHMET ARSLAN, MEHMET BAHADIR 
ER, MEHMET BAY, MEHMET BAYINDIR KARASOY, 
MEHMET EMİN BİLGİÇ, MEHMET VEHBİ PEKTAŞ, 
MELAHAT KOCABAY, MELTEM KEKEVİ, MERT 
DOĞAN, MESUT ERİŞ, METE ERTUNGA, METİN 
AYDOĞAN, METİN KASIM, METİN ÖZEL, MİTHAT 
KANDEMİR, MURAD BAVBEK, MURAT BATIR, 
MURAT KAYA, MURAT SAYLIK, MURAT ÜNAL, 
MUSTAFA AKTAŞ, MUSTAFA ERKAL, MUSTAFA 
UZ, MÜNEVVER TAYMAZ, MÜNİR BÜYÜKSALİH, 
MÜRŞİDE ÖZGELDİ, MÜRÜFET NOHUT, NAGİHAN 
TURHAN, NAİL KATİPOĞULLARI, NAZİF GÜNGÖR, 
NAZMİYE DEMİREL, NECİP ÖZKAN, NECLA 
DUMAN, NESLİHAN SAYLIK, NEVCİHAN ERTÜRK, 
NEVİN AKDENİZ ROBINSON, NİHAL TUĞBA 
ULUSOY ÇAKAN, NİYAZİ ELİTOK, NUMAN SAYLIK, 
NUMAN YÜKSEL, NURTEN BAY (ADAK), OĞUZ 
HAMŞİOĞLU, ORKAN SAYLIK, ÖMER ÖZEL, 
ÖMER PEKGENÇ, ÖZCAN HARMAN, ÖZKAN 
ÖNDER, PERİHAN BİLGİÇ, PERİHAN SEZGİNER, 
PINAR ÖZKAHYALAR, RAŞİT UYAR, RECEP METİN 

SOYDAL, REŞAT ÇAKAN, RESUL CUMA ŞENGÜL, 
RIDVAN ÜRER, RIFAT BAYBÖRÜ, RUHSAR 
ÖNDER, RUHŞAN ÇAĞLAR, RÜSTEM YALÇIN, 
SAADET KOPKALLI, SAADET KURT, SABAHAT 
KAYA, SAFFET TONGUÇ, SAİM PARLAK, SAİT 
SARIGÖLLÜ, SAKİNE BAY, SAKİNE SERERSOY, 
SALİH OĞUZ ATLAM, SALİH VOLKAN ESENKAL, 
SALİH VURGUN, SARE YÜCEL, SAYİM BOYDAK, 
SEHER TEREYAĞOĞLU, SELAHATTİN MERMER, 
SELÇUK ŞİMŞEK (ADAK), SELİM KESKİN, 
SEMA HANER, SEMİHA DURANTAŞ, SEMİHA 
KATİPOĞULLLARI, SEMİHA KATİPOĞULLLARI, 
SEMA USLU, SERDAR HALİL TOPTAŞ, SERMİN 
CEVAK, SEVAN BEŞLİ, SEYHAN ERCAN, SİBEL 
MİRZA, SONEL AKGÜN, ŞAHİNE SARIGÖLLÜ, 
ŞERİFE ORAK, ŞEVKİYE ÇERÇİOĞLU, ŞÜKRÜ ULAŞ 
ATMACA, TAHA ÖZKAN, TAHİR TEREYAĞOĞLU, 
TANER KAYAN, TARIK ALP KARAKAYA, TEVFİK 
TÜRESİN, TOLGAHAN KOZBAY, TUNCER KALKAY, 
TURAN AYDIN, TURGUT BAYDAR, TÜLAY ÇULHA, 
TÜRKAY BURSA, VEDAT AYDİN, VEDAT AYDİN, 
VEDAT GEZENT, VEDİA UTKU, VEYSEL ERDEN, 
VOLKAN ALTAN, YAHYA KARAMAN, YAKUP 
DEMİR, YALKIN GİRAY YÜKSEL, YAŞAR YASAV, 
YAVUZ GİREK, YEKTA ÖNDER, YUSUF ADA (ADAK), 
YUSUF ERSÖZ, YUSUF TAŞDEMİR, YUSUF ZİYA 
ÇELİKCAN, YÜCEL ŞEKER, YÜKSEL ÖZER, ZEKAİ 
AKTARAN, ZEKİYE OKBAY, ZELİHA KARAKAYA, 
ZEYNEP CEYDA KOVAÇ, ZÜHAL DEMİR,ZÜLAL 
AYTÜRE.
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Kırım Derneği Genel Merkezi yılda bir kez 
düzenlemiş olduğu “Şube Başkanlıkları İstişare 
Toplantısı” ile yetinmeyerek bölge toplantılarına 
başladı. Yıl içerisinde belli periyotlarla yapılması 
planlanan bölge toplantılarının ilki 24 Ağustos 
2014 Pazar günü Kırım Derneği Amasya Şubesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Amasya Şoförler 
Odası Selim Giray Toplantı Salonunda düzenlenen 
organizasyonda Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Kırım Vakfı Yöneticileri’nin yanı sıra 
Kırım Derneği Ordu Temsilciliği; Amasya, Sungurlu 
ve Kırıkkale Şubelerinden yönetim kurulu üyelerimiz 
ileKalecikkaya Derneği yer aldı.

Açılış konuşmasını Genel Başkanımız Tuncer 
Kalkay yaptı. Kalkay 2014 senesinin Kırım için 
öneminden bahsederek başladığı konuşmasında 
bu yıl yaşanan olağanüstü gelişmelerle ilgili 
kısa bir değerlendirme yaptı. Daha sonra bölge 
toplantılarının amacından söz etti. Katılımcıların 
kendilerini tanıtmalarının ardından konuşmasına 
devam eden Tuncer Kalkay Kırım’da yaşanan 
göçler sonrasında geride kalan halkın yaşadıklarını 
ve sürgün felaketini anlatarak 2014 senesi 
yaşananların çok daha acı olduğunu ifade etti. 
Diasporanın çok daha dikkatli ve özenli çalışması 
gerektiğini söyleyerek Genel Merkezin yapmakta 
olduğu faaliyetleri anlattı.

Derneğimiz Amasya Şube Başkanı Metin 
Kırım ise şubelerinin kuruluş tarihinin bile (18 

Mayıs 2003) Kırım’ı asla unutmadıklarının 
bir ifadesi olduğunu söyleyerek kendi 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca 
bu tür toplantıların çok önemli olduğunu 
belirterek daha sık yapılması gerektiğini 
dile getirdi.

Daha sonra söz alan Kırım Vakfı 
Başkanımız Murtaza Esenkal her bir 
ferdin teker teker çalışmasının çok önemli 
olduğunu belirterek Kırım Tatarı olmaktan 
gurur duymak ve bu ruhu mutlaka yaşatmak 
gerektiğini söyledi. Gaspıralı’nın “Eğer 
sen milletine, memleketine yardım etmek 
istiyorsan bildiğin işin en iyisini yap!” 
sözünün çok iyi anlaşılmasının öneminden 
bahsetti. Ayrıca “Kırım’a hizmet etmek 
istiyorsanız mutlaka Vatanı gidin görün, 
ayrıca Müftülüğümüzden desteğinizi 

esirgemeyin” dedi.

Sungurlu Şube Başkanımız Adil Uzar “Vatanı 
olmayan insanın hiçbir şeyi olmaz” dedi. Güçlü 
olmak için birlik olmak, bunun için de birbirini 
tanımak gerektiğini söyledi. Türkiye’deki her bir 
Kırım Tatarı’nın Kırım’daki bir kardeşine destek 
olması gerektiğini dile getirerek bunu mutlaka 
başarmalıyız dedi.

Kırıkkale Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ali Rıza Maltaş ise Kırıkkale’deki kuruluş 
çalışmalarından söz ederek Kırım için ellerinden 
geleni yapacaklarını, birlik olma konusunda hiçbir 
tereddütlerinin bulunmadığını ve Tatar kimliğini 
öne çıkarmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Kalecikkaya Köy Derneği temsilcisi Recep 
Atmaca önce köylerinin tarihçesini anlattı. 
Daha sonrada dernek olarak yapmakta oldukları 
çalışmaları katılımcılara tanıttı.

Toplantının ilk bölümünde son olarak söz 
alan Kırım Derneği Genel Başkan Yardımcımız 
Mükremin Şahin derneklerin amaçları ve 
hedeflerinden bahsederek başladığı konuşmasında 
teşkilatlanmanın öneminden söz etti. Kültürü 
yaşatmanın çok mühim bir mesele olduğunu, 
bunun için ilk olarak dili korumak gerektiğini ifade 
etti. Bu arada kurulma aşamasındaki teşkilatlar 
hakkında bilgi verdi. Millî duyguların bir gurur 

Şube Başkanlıkları ile
Bölge Toplantıları Başladı



meselesi olduğunu ve bu ruhun çocuklara mutlaka 
aktarılması gerektiğini belirterek her ne olursa 
olsun yapılan bütün faaliyetlerin Kırım’a yönelik 
olması gerektiği hususu üzerinde durdu. Ayrıca 
Kırım Derneği Genel Merkezi’nin her zaman bir 
çizgisi bulunduğunu, bunun da KTMM ve Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’nun yanında olmak olduğunu 
söyledi. “Kurultay ve Meclis çizgisine sonuna kadar 
bağlı kalacağız” dedi. Ayrıca Kırım Tatarları’nın 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içerisinde millî 
devletini talep ettiğini dile getirdi.

Daha sonra kısa bir ara verildi. Bu sırada 
katılımcılara Amasya Şubemiz tarafından köbete 
ve Amasya’ya has etli pide ikram edildi.

Toplantının ikinci bölümünde görüş, düşünce ve 
öneriler dile getirildi. Özellikle önümüzdeki aylarda 
yapılacak faaliyetler için kaynak yaratılmasının 
önemi üzerinde duruldu. Ayrıca yaklaşan Kurban 
Bayramı ve Kurban ibadeti hakkında görüş alış 
verişinde bulunuldu. Bu sırada söz alan Derneğimiz 
Genel Muhasibi Mustafa Şahin geçtiğimiz yıl 
Kurban ibadetinin Kırım’da nasıl gerçekleştirildiğini 
anlattı.

Şube Başkanlıkları Bölge Toplantılarının 
İkincisi (Marmara Bölgesi Anadolu Yakası) 

Bursa’da Yapıldı

“Şube Başkanlıkları ile Bölge Toplantıları”nın 
ikincisi 31 Ağustos 2014 Pazar günü Bursa’da 
yapıldı. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Kırım Vakfı Yöneticileri’nin yanı sıra Balıkesir, 
Gebze, Gönen, Kocaeli, Yalova ve Yalova Altınova 
Şubelerinden yönetim kurulu üyelerinin katıldığı 
toplantı Bursa Şubemizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Ev sahiplerinin misafirlerine 
“cantık “ ikramından sonra Bursa 
Şubemizin Rahmetli Başkanı Adnan 
Süyen’in ruhuna  Kırım Derneği Genel 
Sekreteri Ömer Özel tarafından 
“Aşir” okundu ve hep birlikte dua 
edildi. Katılımcıların kendilerini 
tanıtmalarının ardından toplantıya 
geçildi.

Marmara Bölgesi’nin Anadolu 
yakasında faaliyet gösteren 8 
Şubemizden 7’sinin Genel Merkezimiz 
ile birlikte katıldığı toplantının 
açılış konuşmasını yapan Genel 

Başkanımız Tuncer Kalkay katılımcılara teşekkür 
ederek başladığı sözlerine birlik olmanın önemine 
değinerek devam etti. Kalkay konuşmasını 
şöyle sürdürdü: ” Şubelerin kişisel faaliyetleri 
çok mühim ancak bu bir bütünün parçası olarak 
değerlendirildiğinde daha da büyük önem kazanıyor. 
Çalışmalarımız esnasında birlikte hareket eder, 

OCAK - HAZİRAN 2014 / 76. SAYI / 29



her türlü faaliyetimizi Kırım’a yönlendirebilirsek 
başarıyı yakalarız. Ayrıca çalışmalarımız esnasında 
Millî Hareketimiz, Millî Meclisimiz ve elbette ki 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu çizgisinden asla 
sapma gösterilmemeli. Bütün bunların yanı sıra 
şubeler arası istişare de çok önemli. Kırım’da 
Kırım Tatar Halkı’nın bu güne kadar yaşamış 
olduğu her türlü olumsuzluğun müsebbibi 
Rusya’dır. Bu dün de böyleydi bugün de değişen 
bir şey yok. Evet halkımız sürgün bölgelerinden 
Kırım’a dönmeye başladığında Ukrayna da bizi 
çok sıcak karşılamamıştı ama her türlü millî ve 
dinî teşkilatımızı kurabilmiş, Millî Meclisimizi inşa 
ederek orada faaliyetlerimizi sürdürebilmiştik. 
Oysa Rusya’nın politikaları Kırım Tatar Halkı’nı yok 
etmek üzerine kurulu. Bütün zorluklar içerisinde 
halkımız var olma mücadelesi verirken Türkiye’deki 
bazı kendini bilmezler tezvirat peşinde. Ayrıca 
Müftülüğümüze desteğimiz de şu günlerde büyük 
önem taşıyor. Bu sebeple yaklaşmakta olan Kurban 
bayramı iyi değerlendirilmeli. Biz Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın belirleyeceği fiyatları her zamanki 
gibi esas alacağız.“

Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal başarı için 
çalışmanın öneminden söz ederken bir faaliyette 
bulunmak için mutlaka yönetimde yer almak 
gerekmediği üzerinde durdu. “İstemek yeterlidir. 
2014 yılı halkımız için iyi başlamadı ama biz bunu 
hayra çevirebilirsek o zaman başarılı oluruz. Kırım’ı 
vatan yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
davayı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bursa Şube Başkanımız Yunus Güneri ise 
Kırım’da kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşma 
fırsatı bulduk ve bugün onların zor durumda 
olduğunun farkındayız diyerek İslam Terek’te 
yapmış oldukları cami hakkında bilgiler verdi. 
Cami inşaatından sonra evler kurarak sürgünden 
dönemeyen vatandaşlarımıza destek olmayı 
planladıklarını ancak son olayların buna engel 
olduğunu fakat ümitlerini kaybetmediklerini ifade 
etti.

Kocaeli Şube Başkanımız Suavi Oktay 2013 
Mayıs ayında Kırım’da Mustafa Aga’nın söylemiş 
olduğu bir cümleyi hatırlattı. “Diasporaya 1 ay 
sonra belki bizi burada bulamayacağınızı özellikle 
söyleyin” demişti, o şu anda yaşananları hissetmişti 
dedi. Kırım’ın dertlerine kalıcı çözümler üretmek 
gerektiği üzerinde durarak ekonomik ve politik 
kaynaklar oluşturmanın önemini dile getirdi.

Gebze Şube Başkanımız Şerife Orak ise 
halkımızın Kırım’da yaşaması, var olması ve 
mevcudiyetini devam ettirebilmesi için projeler 
üretilmesi gerektiğini belirtti. Son günlerde 
halkımız üzerinde özellikle dinî baskıların arttığını, 
bu arada kurban ibadetini özellikle değerlendirmek 
gerektiğini söyledi.

Balıkesir Şube Başkanımız Figen Erden Seymen 
kendisinin Kırım’da ilk karşılaştığı meselenin nüfus 
sorunu olduğunu ve bugün yaşananların en büyük 
sebebinin bu olduğunu düşündüğünü dile getirdi. 
Ekonomik sıkıntılar olduğunu ancak özellikle sosyal 
medyanın kullanımı konusunda daha çok çaba 
gösterilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Yalova Şube Başkanımız Zeki Ertürk kendilerinin 
Kırım’da iki şehirle kardeş şehir olduklarını ve 
son olarak “Kırımoğlu” adını verdikleri bir park 
açtıklarını belirterek her faaliyetin aynı oranda 
önemli olduğunu ifade etti.

Yeni kurulan teşkilatlarımızdan Yalova Altınova 
Şube Başkanımız Ümit Topal halkımızın sesini 
daha çok alanda duyurabilmek için kurulduklarını 
ve Kırımda halkımızı muhafaza etmenin çok önemli 
olduğunu söyledi.

Son olarak söz alan Gönen Şube Başkanımız Sami 
Özcan önümüzdeki günlerde kendi teşkilatlarında 
bir yönetim değişikliği yaşanacağını, bunun 
faaliyetlerinin artması ve hızlanmasında önemli 
olduğunu düşündüklerini belirtti.

Verilen kısa bir aradan sonra toplantının ikinci 
bölümünde ilk olarak söz alan Genel Başkan 
Yardımcımız Mükremin Şahin tarih boyunca 
halkımızın önemli şahsiyetlerinin Rusya tarafından 
yok edildiğini, en büyük acıları Rusya’nın yaşattığını 
söyleyerek buna rağmen halkımızın olağanüstü bir 
dirayet gösterdiğini ve her şart altında ayakta 
kalmayı başardığını dile getirdi. “Bizim liderimiz 
Kırımoğlu da bu şartlar altında yaşadı ve bu 
halkın içinden çıktı. Fakat bazı zavallılar onun ne 
kadar önemli bir isim olduğunu zaman zaman 
unutuyorlar. Ayrıca unutmayalım ki bizim halkımız 
Rusyanın ne olduğunu gayet iyi biliyor ve gayet iyi 
tanıyor. Biz bir millî mücadelenin unsurlarıyız. Şu 
anda Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içerisinde Kırım 
Tatarları’nın Millî Muhtariyeti’ni savunuyoruz” 
dedikten sonra teşkilatlanma üzerinde durdu. 
“Bizim teşkilatlanma biçimimiz emir komuta 
zinciri şeklinde bir gelişme göstermemektedir. 
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Biz Şubeler ve kişiler arası istişareye büyük önem 
veriyoruz. Bizim faaliyet biçimimiz tamamen 
gönüllülük esasına dayalı kollektif bir çalışma 
anlayışı içermektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının sonunda Derneğimiz Genel 
Sekreteri Ömer Özel 2013 yılı Kurban Bayramı 
ve bu yıl Ramazan Bayramı sırasında Kırım’da 
yaşadıklarını katılımcılar ile paylaştı. Kırım’da 
hayat devam ediyor, bir problem yok, zor ama 
halkımız toprağının kıymetini gayet iyi biliyor 
diyerek izlenimlerini paylaştı.

“Şube Başkanlıkları ile Bölge Toplantısı” 7 Eylül 
2014 Pazar günü Aksaray’da düzenlendi. Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kırım Vakfı 
Yöneticileri’nin yanı sıra Aksaray, Ceyhan, Gölbaşı/
Ballıkpınar, Konya, Manavgat ve Seydişehir 
Şubelerinden yönetim kurulu üyeleri ile Nevşehir 
Temsilciliğinin katıldığı toplantı Aksaray Hamidiye 
Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Tuncer Kalkay açılış 
konuşmasına daha önce yapılan toplantıların 
muhtevası ve katılan şubelerin faaliyetleri hakkında 
bilgi vererek başladı. Ortak platformda çalışmanın 
ve istişare etmenin önemi üzerinde duran Kalkay bu 
güne kadar yapılan çalışmaların hangi prensipler 
doğrultusunda gerçekleştirildiğinden söz etti. 
Her faaliyette Kırım Tatar kimliğinin ön planda 
tutulması gerektiğini dile getiren Kalkay sözlerine 
şöyle devam etti: “Yol haritamızı belirlerken beraber 

hareket etmek çok önemli. Bizim yolumuz her zaman 
KTMM ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu çizgisinde 
olmuştur. Son aylarda Kırım’da yaşanan gelişmeler, 
halkımızı bölmeye yönelik provokasyonlar, dinî 
teşkilatlarımıza özellikle de müftülüğümüze 
yapılan baskılar bizi yıldırmayacaktır. Genel 
Merkezimiz faaliyetlerini arttırarak sürdürecektir. 
Bu noktada unutulmamalıdır ki Kırım için yapılan 
her tür çalışma partiler üstü bir platformda 
planlanmalıdır. Bu meselede özellikle hassasiyet 
göstermemiz gerekiyor.” Genel başkanımız daha 
sonra tüzük, işleyişi ve Kamu Yararına Dernek 
olmanın önemi üzerinde durdu.

Konakbayımız Aksaray Hamidiye Şube 
Başkanımız Mesut Eriş şube faaliyetlerinden 
söz ederek her zaman Kırım Tatar davasını 
anlatttıklarını, bu sebeple de her türlü siyasi 
fikir ve ideolojinin dışında olmaya çok dikkat 

Şube Başkanlıkları Bölge Toplantılarının 
Üçüncüsü Aksaray’da Düzenlendi
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ettiklerini dile getirdi. Bu arada sosyal medyanın 
kullanılması hususunun daçok önemli olduğunu 
ifade etti. Özellikle Mustafa Aga’nın duruşunun 
herkese örnek olması gerektiğini belirterek onu 
iyi anlamanın önemi üzerinde durdu. Daha sonra 
Hamidiye ilçesinin kuruluşu ve tarihçesi hakkında 
bilgi verdi.

Ceyhan Şube Başkanımız İsmail Taymaz sözlerine 
Ceyhan’ın kuruluşuyla ilgili bilgi vererek başladı. 
1850’li yıllarda başta 1400 hane olarak kurulan 
Ceyhan’ın daha sonra aldığı göçlerle bu günlere 
geldiğini, millî mücadele esnasında da çok önemli 
bir yeri bulunduğunu anlattı. Kendi şubelerinin 
2003 yılında kurulması ile birlikte faaliyetlerinin 
başladığını belirterek Ceyhan civarındaki tatar 
köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın bu vesile 
ile birbirlerini daha iyi tanıdıklarını, kaynaştıklarını 
dile getirdi. Faaliyetlerin artmasında gençlerin 
önemi üzerinde durarak çizgilerinde asla bir sapma 
olmadığını, her zaman Mustafa Aga’nın arkasında 
duracaklarını belirtti.

Konya Şube Başkanımız Fikret Seyfi Kaçar 
ise birlik ve beraberliğin öneminden söz ederek 
bu istişare toplantılarının mutlaka Ankara’da 
yapılması gerektiğini söyledi.

Seydişehir Şube Başkanımız Mustafa Sarıkamış 
kendi faaliyetlerini anlatarak Kırım’da yaşananlar 
konusunda çok hassas olduklarını ifade ederek 
sözlerine şöyle devam etti: “Mustafa Aga’nın dik 
duruşu herkese örnek olmalı. Bu arada bizim bütün 
faaliyetlerimiz Kırım’a yönelik. Özellikle aileler ve 
dinî bazlı çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. 
Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız.”

Gölbaşı/Ballıkpınar Şube Başkanımız Rıfat 
Baybörü’de 2008’de kurulan şubelerinin bu 
günlerde Gölbaşı’nda yer alan diğer Tatar köyleri 
ile yeni bir oluşum içinde olduklarını, Kırım’da son 
yaşananların çok acı olduğunu ama mücadelenin 
sadece yönünün değiştiğini söyleyerek Kırım Tatar 
meselesinin gençlere anlatılmasının öneminden 
bahsetti.

Toydemir Köy Muhtarı Hilmi Coşkun özelliğini 
hiç kaybetmeyen bir köy olduklarını ama nüfus 
problemi yaşadıklarını anlattı. Ama 2006’dan bu 
güne kadar genel merkezimizle çalıştıklarını ve 
faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Manavgat Şube Başkanımız Zeynegül 
Algül sözlerine kendisinin 1988’den beri Kırım 
meselesinin içinde olduğunu belirterek başladı. 
Dernekçilik yapmak zor ama imkansız değil 
dedikten sonra şunları söyledi: “Genel Merkez ile 

birlikte çalışmak sesimizin daha gür çıkmasını 
sağlıyor. Birlik beraberlik tabii ki çok önemli. Biz 
kendi içimizde istişareye çok önem veriyoruz. Bu 
arada önümüzdeki günlerde belediyenin biz tahsis 
edeceği bir ofise geçerek çalışmalarımızı orada 
sürdüreceğiz. Biz faaliyetlerimiz esnasında Kamu 
Yararına dernek olmanın çok faydasını gördük.”

Nevşehir temsilcimiz Hacı Mehmet Şahin ise 
toplantıların öneminden söz ederek son yaşananlar 
hepimizi şoka soktu dedi. Bütün bu olayları 
anlatabilmek için basının çok iyi kullanılması 
gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan Genel Başkan Yardımcımız 
Mükremin Şahin sözlerine güçlü olmanın 
öneminden bahsederek başladı ve şöyle devam 
etti: “Vatanımızda bugün yaşananlar ortada. 
Yüzyıllardır mücadele ettiğimiz bir milletle yine 
mücadele halindeyiz. 18 Mayıs’ta yaşadıklarımızı 
hiç birimiz unutmadık. 20 küsur yıldır Ukrayna’ya 
bağlı olarak yaşamakta olan milletimiz yine büyük 
bir mücadele ile karşı karşıya. Bu süre zarfında 
halkımızı bölmeye çalışanlara itibar edilmemeli. 
Uluslararası camianın desteği Kırım Tatarları’nın 
arkasında. Bizim burada kardeşlerimize nasıl destek 
olacağımız çok önemli. Bizim meselemiz dinî, millî 
ve insanî bir mesele. Bir insan hakları meselesi. 
Müslüman bir halkın var olma mücadelesi. İşte 
bu noktada kendimizi doğru anlatmak çok önemli. 
Meşveret, karşılıklı istişare çok önemli. Vatan 
bizden görev bekliyor.”

Verilen kısa bir aradan sonra Genel başkanımız 
soruları cevapladı. Ardından Genel sekreterimiz 
ÖmerÖzel 2013 yılı Kurban Bayramı ve bu yıl 
Ramazan Bayramı sırasında Kırım’da yaşadıklarını 
katılımcılar ile paylaştı. Fitre-zekat ve kurban 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kırım’da hayat 
devam ediyor, bir problem yok, zor ama halkımız 
toprağının kıymetini gayet iyi biliyor diyerek 
izlenimlerini paylaştı.
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils 
Muižnieks görüş alış verişinde bulunmak üzere 
Genel Merkezimizi ziyaret etti.

22 Ekim 2014 Çarşamba günü beraberindeki 
heyetle birlikte Derneğimizi ziyaret eden Muižnieks 
Genel Merkezimiz ve Kırım Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından karşılandı. Yaklaşık 1,5 saat 
görüşme esnasında Kırım’da yaşanan gelişmeler, 
Kırım Tatar Halkı’nın problemleri ve diasporadaki 
en teşkilatlı kurum olan Genel Merkezimizin olaya 
bakışı üzerinde duruldu.

Yaşananları İnsan Hakları açısından 
değerlendirdiği zaman çok kolay empati 
kurabildiğini belirten Muižnieks daha önce Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri ile de görüştüğünü belirterek 
Derneğimizin olaya bakışının da kendileri için 
aydınlatıcı olacağını ifade etti. Bunun üzerine 
Genel Başkanımız Tuncer Kalkay, Kırım Tatar 
Halkı’nın son yüzyılda yaşadığı büyük haksızlıklar 
ile birlikte 1944’te yaşanan büyük sürgün faciası 
ve özellikle son olarak Kırım’ın işgali ile yaşanan 
gelişmeler konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Derneğimiz tarafından hazırlanan “Kırım’ın 
Rusya tarafından İşgali ve Kırım’da İnsan Hakları 
Raporu”nun İngilizce metni toplantı esnasında 
Nils Muižnieks’e takdim edildi. Sıcak ve samimi 
bir havada gelişen toplantı sonrasında heyetler 

kendileri adına toplantının çok verimli ve yararlı 
olduğunu belirttiler.

Toplantının ardından “Kırım’da İnsan Hakları 
İhlalleri Raporu” Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri’ne takdim edildi.

KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN
“KIRIM’IN RUSYA TARAFINDAN İŞGALİ VE 

KIRIM TATARLARINA KARŞI İNSAN HAKLARI 
İHLALLERİ” RAPORU 

 22 Ekim 2014 / Ankara

Kırım’ın Rusya tarafından işgali, diasporada 
yaşayan tüm Kırım Tatarları tarafından uluslar 
arası hukukun açıkça ihlali olarak görülmektedir. 
Diasporada yaşayan Kırım Tatarları, her ortamda 
ve platformda bu görüşünü ısrarla tekrar 
etmektedir.

Kırım’ın 27 Şubat 2014 tarihinde işgal edilmesi 
ile Kırım Tatarları’na karşı yapılan insan hakları 
ihlallerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

İşten Çıkarmalar

Ukrayna Pasaportunu teslim etmeyen kamu 
çalışanlarını işten çıkarıyorlar.

Pasaportunu teslim edenlere, Rusya 
vatandaşlığını kabul etmeleri ve Rusya’ya 
sadakatla hizmet edeceklerine dair yemin etmeleri 
kaydıyla işlerine devam etmesine izin veriyorlar.

Ev baskınları

Sadece Kırım Tatar evlerine baskın 
düzenliyorlar. Daha gün ağarmadan saat 5.00 
civarlarında otomatik silahlı tam teçhizatlı 
askerlerle düzenledikleri baskınlarla sanki 1944 
Sürgününü hatırlatan korku ortamını yaratıyorlar. 
Ukrayna’da yasak olmayan ancak Rusya’da yasak 
olduğu belirtilen dini yayınları arıyorlar. Bazı 
baskınlardaki evlere aramayı yapanlarca silah ve 
narkotik bırakılarak suç yaratmaya çalışıyorlar.

Cami ve medrese baskınları

Kırım Tatarları’nın ibadetlerini yaptığı Camilere 
ve dini eğitimlerin verildiği kurslara silahlı baskınlar 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 
Nils Muižnieks’in Genel Merkezimizi 

Ziyareti
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düzenleniyor. Münferit bir kaç hadise dışında Kırım 
Tatarları arasında radikal islami hareketler tarih 
boyunca hiç itibar görmemiştir. Ama Rusya’nın 
FSB eliyle kurulmuş tezgahları kullanarak Kırım 
Tatarları’nı bu hareketlerin içindeymiş gibi 
göstererek dünyanın gözünde marjinalleştirme 
çabası vardır. Camii ve medrese baskınlarında 
bıraktıkları izlerle de bu amaçlanmaktadır.

Kırım Tatarları’nın meşru organlarını ve 
liderlerini etkisizleştirme

Kırım Tatarları’nın lideri Mustafa A. Kırımoğlu’nu 
itibarsızlaştırmak için yürüttükleri kampanyalar 
sonuç vermeyince, Mustafa A. Kırımoğlu’nu 
Vatanına sokmadılar ve 5 yıl süre ile giriş yasağı 
getirdiler. Liderlerini karşılamaya giden Kırım 
Tatarları’na 750 dolardan başlayan para cezaları 
uyguladılar. Bir memur maaşının 200 dolar 
civarında olduğu bir ülkede, bir çoğu işsiz olan 
Kırım Tatarları’na bu cezanın uygulanması yıldırma 
amaçlıdır ve insan haklarına aykırıdır.

Toplantısını Kırım dışında yapmak zorunda 
kalan Kırım Tatar Millî Meclisi’nin Başkanı Refat 
Çubarov’a da 5 yıl süre ile Kırım’a giriş yasağı 
getirdiler.

Kırım’da 14 Eylül 2014 tarihinde yapılan 
seçimlere katılımın azlığının sorumlusu olarak 
gördükleri Kırım Tatar Millî Meclisi’nin binasına 15 
Eylül 2014 tarihinde silahlı saldırı düzenlediler, 16 
Eylül sabahı silahlı kişilerce kuşatma altına aldılar 
ve ertesi gün Meclis binasını mühürlediler. Binanın 

sahibi olan Kırım Fonu’nun bütün malvarlığına el 
koyduklarını açıkladılar. Bahçesaray’daki Mahalîi 
Meclisi bulunduğu binadan çıkardılar.

Kırım Tatar Millî Meclisi’ne alternatif sözde 
Kırım Tatar kuruluşları kurdular. Bu sözde Kırım 
Tatar kuruluşları eliyle Kırım Tatarları’nın Millî 
Kurultayı’nı yeniden şekillendirmek için planlar 
yapmaya başladılar.

Kırım Tatar Millî Kurultayı, Kırım Tatar Halkı’nın 
kendi arasında demokratik yöntem ve kurallar 
kapsamında seçtiği delegelerden oluşan öz 
yönetim ve karar kurumudur. Kırım Tatar Millî 
Meclisi ise Kurultayca seçilen 33 kişiden oluşan 
icra ve idare organıdır.

Kırım Tatar basınını etkisizleştirme

Kırım Fonu’nun malvarlığına el konulması 
nedeniyle, bu fonun binalarında yayın hayatını 
sürdüren Avdet gazetesi ve Yıldız dergisi de idare 
binalarını terk etmek zorunda kaldı.

Kırım Tatar gazeteleri olan Kırım, Yañı Dünya ve 
Golos Kırıma gazetelerine yapılan devlet yardımları 
durduruldu. İşgalden bu yana personelinin dahi 
maaşlarını ödeyemeyen bu gazetelerin personeli 
gönüllü olarak devam etmesine rağmen, her an 
kapanma durumu ile karşı karşıya bulunuyor.

Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) koordinatörü 
İsmet Yüksel’e 5 yıl süre ile Kırım’a giriş yasağı 
getirildi. QHA Genel Müdürü Gayana Yüksel Kırım’a 
girişte FSB tarafından saatlerce sorguya alındı.
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Kırım Tatar TV kanalı ATR yöneticilerine 
kanaldaki yayınlar için baskı yapıyorlar.

Engellemeler

Kırım Tatarları’nın yapacakları toplumsal 
organizasyonları engellediler. Her yıl Akmescit’te 
35-40 bin kişinin katılımı ile yapılan “18 Mayıs 
Matem Mitingi”ne Büyük Sürgün’ün 70. Yılı 
olmasına rağmen izin vermediler. Başka yerlerde 
yapılan 18 Mayıs matem mitinglerinde sürekli 
helikopterler uçurarak tacizde bulundular.

Adam kaçırmalar

İşgalden bu yana 18 genç Kırım Tatarı kaçırıldı. 
3 Mart 2014 tarihinde kaçırılan Reşat Ametov’un 
işkence edildiği açıkça anlaşılan cesedi 15 Mart 
2014 tarihinde boş bir arsada bulundu. Kezlev 
şehrinde 29 Eylül 2014 tarihinde kaybolan 25 
yaşındaki Edem Asanov’un cesedi 6 Ekim 2014 
tarihinde bulundu. Edem Asanov’un intihar ettiğine 
dair açıklamalar ailesine yaptırıldı.

Aileler korku içerisinde yaşamaya başladı ve 
akşam olunca kimse sokağa çıkamıyor.

Rusya Vatandaşlığına geçmeyenleri 
Kırım’dan çıkarma planları

Rusya Federasyonu tarafından Kırım’da 
oturum izni alabilecek yabancı statüsündeki kişi 
limiti 5.400 olarak belirlendi. Bu durumda Rusya 
vatandaşlığına geçmeyen Kırım Tatarları ile 
Kırım’da bugüne kadar kayıtsız yaşayan onbinlerce 
Kırım Tatarı’nın Kırım dışına çıkarılmaları söz 
konusu olabilecek.

Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri

Kırım yarımadası çeyrek yüzyıl boyunca 
Ukrayna hukukuna tabi kalmıştır. Kırım Özerk 
Cumhuriyeti vatandaşları bu dönemde Ukrayna 
yargılama usulleri ve kanunlarına bağlı olarak 
yaşamışlardır. Kırım’ın işgali ile ülkede bu 
vatandaşların tamamen yabancı olduğu Rusya 
Federasyonu kanunları uygulanmaya başlanmıştır. 
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Kırım Tatarı olsun 
olmasın tüm vatandaşları işgalci devlet hukukunun 
kanunları ve uygulamaları ile karşı karşıyadır. 
Rusya Federasyonu’nun Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ndeki sicili dikkate alındığında, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan Adil 
Yargılanma İlkesi’nin Kırım’da da Rusya tarafından 
dikkate alınmadığı örnekler artacaktır.

Kırım Tatarları, gerek vatandaşlık ve oturma 
izni ile ilgili davalarda, gerekse yapmış oldukları 
demokratik eylemler sonrası kendilerine verilen 

idari para cezaları ile ilgili davalarda Adil Yargılanma 
İlkesi’nin ihlal edildiği mahkeme kararları ile karşı 
karşıya kalmaya başlamışlardır. Bu durum, Kırım 
Tatarları ve/veya işgale karşı olan Kırım Özerk 
Cumhuriyeti vatandaşlarının demokratik eylem 
ve talep haklarını da engelleyici niteliktedir. 
Kişiler, şimdilik idari para cezaları ile caydırılmaya 
çalışılmaktadır. Kırım Savcılığı’nın uygulama ve 
açıklamalarından hürriyeti bağlayıcı cezalarla da 
kişilerin cezalandırılacağı anlaşılmaktadır.

Eğitimin Ruslaştırılması

Yasal olarak Kırım Tatar dilinde eğitim mümkün 
gibi görünse de pratik olarak Kırım Tatar dilinde 
eğitimi imkansız hale getiren uygulamalar 
bulunmaktadır. Önceden Kırım Tatar dilli sınıflar 
açılan pek çok okulda bu sınıflar iptal edilmiştir. 
Ayrıca, okullarda Rusya kaynaklı müfredat 
uygulamaları başlatılmıştır.

Kitap Yasakları

Kırım’da Ukraince yasaklı dil haline gelmiştir. 
Kütüphanelerde bulunan Ukraince kitaplar 
yakılarak imha edilmeye başlanmıştır.

Mülteciler

İşgalden sonra Kırım’dan ayrılarak başka 
ülkelere göç eden mültecilerin sayısı 19.000’i 
bulmuştur. Özellikle yukarıda anlatılan vatandaşlık 
ve oturma izni konusunda karar ve baskılar arttıkça 
mülteci sayısı kat be kat artacaktır.

İşgali Kınayanlara Yaptırımlar:

Rusya Federasyonu Kırım’ın işgalini kınayan 
kendi vatandaşlarına karşı da yaptırımlar 
uygulamaktadır. Tataristan Federe Cumhuriyeti’ne 
kayıtlı aktivistler Fevziye Bayramova ve Nail 
Nabiulla Kırım’ın işgaline karşı açıklama yaptıkları 
gerekçesi ile mahkemelerce para cezasına 
çarptırılmıştır. Fevziye Bayramova’nın evinde 
arama yapılmış, bilgisayar ve belgelerine el 
konulmuştur. Moskova’da işgale karşı gösteri 
yapanlardan tutuklananlar olmuştur.
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24 Eylül 2014 tarihinde, Derneğimiz Genel 
Merkezi’nde, büyük fikir adamı İsmail Bey Gaspıralı 
dualarla anıldı. Vefatının yüzüncü yıl dönümü vesilesi 
ile düzenlenen anma programını Kırım Derneği 
Gençlik Komisyonu hazırladı ve yapılan konuşmalarda 
Gaspıralı’nın aydınlanmacı fikirleri, kadına verdiği 
önem ve kadın meselesine bakışı ve gazeteci-yazar 
kişiliğini inceleyen konuşmalar yapıldı.

Programa Gaspıralı’nın “Yeşil Ada” şiiriyle 
ve meşhur “Unutmañızçocuqlarım, Qırım sizin 
vatandır! Saipoluñız bu vatanğa çalışıp edep 
ile...” dizeleriyle başlanıldı. Arkasından İsmail Bey 
Gaspıralı’nın biyografisi Görkem Akbulut tarafından 
okundu. Biyografinin ardından Gaspıralı’nın ve 
Kırım uğruna canlarını feda etmiş yolbaşçılarımızın 
ruhlarına Kur’an okundu ve programın son kısmına 
geçildi. Fethi Kurtiy Şahin, MavileMuhtarova ve 
Gökçe KaralezliGaspıralı’nın başlattığı Cedidçilik 
ve aydınlanma hareketini, onun gazeteci-yazar 
kişiliğini ve Gaspıralı’nın kadın meselesine bakışını 
anlatan konuşmalarını yaptılar. Son olarak Genel 
Başkanımız Tuncer Kalkay, Gaspıralı’nın Kırım için 
önemini ve şu an içerisinde bulunduğumuz durumda 
Gaspıralı’yı anlamanın ne kadar önemli olduğunu 

vurguladığı bir konuşma 
yaptı. Programın ardından 
yeni kurulan Sungurlu 
Şubemizin üyeleri ve diğer 
misafirlerimizle güzel ve 
sıcak ortamda uzun ve 
neşeli bir sohbet yapıldı.

Vefatının üzerinden 
100 yıl geçmiş olmasına 
rağmen bıraktığı miras 
ve eserleri hala çok büyük 
önem arz eden Gaspıralı, 
fikirleriyle hala yolumuza 
ışık tutmaktadır. Tek 
başına çıktığı bu yolda 

başardığı işlerle bizlere hala gurur vermekte 
ve neler yapmamız gerektiğini göstermektedir. 
Kırım’da doğan ama bütün Türk ve İslam dünyasına 
mal olan Gaspıralı’nın öğütlerini anlamak ve 
yüreğimizde hissetmek ona olan vefa borcumuzu 
ödemenin belki de en güzel yolu olacaktır.

VEFATININ 100. YILINDA GASPIRALI 
DUALARLA ANILDI
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TOBB Üniversitesi Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Topluluğu tarafından 21 Ekim 2014 
tarihinde Ankara’da TOBB Üniversitesi toplantı 
salonunda “Dünden Bugüne Kırım” adlı bir 
konferans düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen’in okunması ile 
başlayan toplantının oturum başkanlığını TOBB 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Togrul İsmayil yaptı. 
Toplantıya konuşmacı olarak Genel Başkanımız 
Tuncer Kalkay, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan Kırımlı ve İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutluk Kaan Sümer katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Doç. 
Dr. Togrul İsmayil, Kırım’ın işgali ile yaşanan 
gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda konunun 
önemini dile getirerek konuşmacıların konu ile ilgili 
uzmanlık alanları hakkında da bilgi verdi.

Konferansta ilk sözü alan Doç. Dr. Kutluk Kaan 
Sümer, Kiev’deki Maidan olaylarından Kırım’ın 
işgaline kadar olan süreci anlatarak, Anadolu’ya 
yapılan göçler ve 18 Mayıs 1944 yılında Kırım 
Tatarları’na uygulanan büyük sürgünden de 
bahsetti.

Genel Başkanımız Tuncer Kalkay ise Ukrayna’nın 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak, 

27 Şubat 2014 tarihinde Kırım Tatarları’nın 
Vatanı Kırım’ı işgal eden, 16 Mart 2014 tarihinde 
düzenlediği düzmece ve sözde referandum 
ile Kırım’ı ilhak eden işgalcilerin; Kırım’ı Kırım 
Tatarsızlaştırmak için yarattıkları korku ile birlikte 
her türlü hile ve baskıyı kullanarak, işgallerini 
kabullendirmeye çalıştıklarını, Kırım Tatarları’nın 
ise bu durumu asla kabullenmeyeceklerini 
anlatarak, Kırım Tatarları’na karşı uygulanan insan 
hakları ihlallerine dikkati çekti.

Konferansın son konuşmacısı Prof. Dr. Hakan 
Kırım’lı da, Kırım Tatarları’nın 230 yıllık tecrübesi 
ile işgalcileri çok iyi tanıdığını, Putin’in Rusya’nın 
topraklarını genişletme çabasının Sovyetler 
Birliği’ni tekrar yaratma hayali olduğunu; Putin’in 
20. Yüzyılın en vahim olayı olarak milyonlarca 
insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı ya 
da milyonlarca insanın hayatına son veren atom 
bombalarının atılması değil de Sovyetler Birliği’nin 
dağılması olarak görmesinin psikolojisini çok iyi 
ortaya koyduğunu belirterek Kırım Tatarları’na 
hemen hemen her gün hatta her an uygulanan 
baskılara dikkat çekti.

Toplantı Avrasya Stratejik Araştırmaları 
Topluluğu tarafından konuşmacılara takdim edilen 
plaket töreni ile sona erdi.

TOBB Üniversitesi’nde
“Dünden Bugüne Kırım”

Konulu Toplantı Düzenlendi
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31 Ekim 2014 Cuma günü Genel Merkezimizde 
“Qırımtatar Yaşları Tanışma Toplaşuvı” düzenlendi. 
Derneğimiz Gençlik Komisyonu tarafından 
düzenlenen tanışma toplantısına Ankara’da 
bulunan gençlerimiz büyük ilgi gösterdi.

 Program Kırım’da “Fidançıq”larla çekilmiş 
olan “Daima Birlik” videosuyla başladı. 
Arkasından konuklarımıza hoşgeldiniz diyen 
Gençlik Komisyonumuz Başkan Vekili Şamil Ersöz 
sözü Gençlik Komisyonu üyemiz Bora Kalkay’a 
bıraktı. Bora Kalkay, Gençlik Komisyonumuzun 
faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptı.

Daha sonra Gençlik Komisyonumuz üyelerinden 
Feridehanum Useinova “Kırım’da neler yaşandı?” 
adlı sunumuyla Kırım’da son dönemde yaşanan 
olaylar hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından gençler samimi bir 
ortamda, “köbete” eşliğinde, uzun ve neşeli bir 
sohbete daldılar. Ankara’da yaşamakta olan 
gençlerimizin birbiriyle tanışmaları amacıyla 
düzenlenen toplantıya gençlerin ilgisi büyüktü. 

Karabük Türk Ocağı tarafından 8 Kasım 2014 
tarihinde “Ukrayna Krizi ve Kırım’ın İşgali” adlı bir 
konferans Karabük ilinde düzenlendi.

Karabük Belediyesi Evlendirme ve Nikah 
Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı 
olarak genel Başkanımız Tuncer Kalkay, Ukrayna 
Büyükelçiliği Genel Sekreteri Dr. Dennis Zolotaryov, 
Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yuliya Biletska katıldı.

Toplantının açış onuşmasını yapan Türk Ocağı 
Karabük Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taşkın Deniz, 
Kırım’ın işgali ile ayaklar altına alınan Uluslar arası 
hukukun çiğnenerek Ukrayna’nın egemenliğine ve 
toprak bütünlüğüne karşı yapılan bu işgalin kabul 
edilemeyeceğini belirtti.

 Genel Başkanımız Tuncer Kalkay, 1500 yıllık 
Kırım tarihini anlatarak başladığı konuşmasında, 
Kırım’ın işgali ile yaşanan gelişmelerin Kırım 
tatarlarına etkisini ile kırım Tatarlarına karşı 
yapılan insan hakları ihlallerinden bahsetti.

Ukrayna Büyükelçiliği Genel Sekreteri Dr. Dennis 
Zolotaryov, Ukrayna Devletinin Kırım Tatarlarına 
bakış açısını anlatarak, geçmişte yapılan bazı 
hataların da olduğunu kaydetti.

 Karabük Üniversitesi Uluslararası ilişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Yuliya Biletska 
ise Rusya’nın Kırım’ın işgalini haklı göstermeye 
çalışan tezlerin geçersizliğine yönelik analizlerini 
dayanaklarıyla birlikte ortaya koydu.

Yoğun bir ilgi gören ve 2,5 saat süren toplantı 
soru cevap bölümü ile sona erdi.

Genel Merkezimizde 
“Qırımtatar Yaşları 
Tanışma Toplaşuvı” 
Düzenlendi

Karabük’te Ukrayna
Krizi ve Kırım’ın İşgali
Konferansı Düzenlendi
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3 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 15.30’da 

TOBB Üniversitesi’nde düzenlenen “Karadeniz’de 
Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi Paneli”nde 
Ukrayna’daki durum ve bölgedeki son gelişmeler 
değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde Ortadoğu 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (SAM) ve TOBB’un ortaklaşa 
düzenlediği panele Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 
Dr. Sergiy Korsunsky’nin yanı sıra Avrasya 
İncelemeleri Merkezi (AVİM) Direktörü Alev Kılıç, 
ORSAM Başkanı Doç Dr. Şaban Kardaş ve Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erşen de 
konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını TOBB Üniversitesi’nden 
Prof. Haldun Yalçınkaya’nın yaptığı panelde 
Ukrayna Büyükelçisi Korsunsky, Ukrayna’nın 
siyasi geleceğinin öneminin Karadeniz bölgesini 
önemseyen ülkeler için giderek arttığını belirtti.

Panelde konuşan AVİM Direktörü Kılıç, Karadeniz 
bölgesindeki siyasi gelişmelerde Türkiye’nin büyük 
rol oynadığını belirterek “Rusya Federasyonu 
içindeki ülkeler ekonomik olarak Rusya’nın etkisi 
altına alınmaya çalışılıyor” dedi. Kazakistan, 
Belarus, Ermenistan ve Kırım’ın bu politikadan 
etkilendiğini söyleyen Kılıç, Ukrayna’nın bunu 
reddettiğini ifade etti. 

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Erşen, Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de 

Başbakan olarak Ukrayna’ya yapmış olduğu 
ziyaretin ardından ilişkilerin stratejik ortaklık 
seviyesine yükseltildiğini, vizelerin kaldırılmasına 
yönelik çalışmalar yapıldığını ayrıca ticaret ve 
turizmde gelişme kaydedildiğini dile getirdi. 
Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan 
gibi ülkelerin Rusya’dansa Avrupa’nın ekonomik 
entegrasyonuna dâhil olmak istediğini belirten 
Erşen, Rusya ile Batı arasındaki restleşmenin 
Ukrayna’da da gözlemlendiğini vurguladı. 

Panel soru cevap şeklinde devam etti. Dinleyiciler 
daha çok Kırım’ın kaderini merak ettiler. Sorulan 
sorular çoğunlukla Kırım’ın geleceğiyle ilgiliydi. 
Büyükelçi Korsunsky sorulara verdiği cevaplarda 
Kırım’la ilgili şunları söyledi: “Dünyanın bütün 
ülkeleri Kırım’ı unutsa bile iki ülke onu asla ve 
asla unutmayacak. Bunlar Ukrayna ve Türkiye’dir. 
Kırım’ın kaderi Kırım Tatarları’nın elindedir. 
Yarımada meşru sahibine dönünce Kırım’ı Kırım 
Tatarları yönetecekler. Kırım’da farklı milletler 
yaşıyor, fakat bunlar arasında Kırım Tatarları, 
Kırımçaklar ve Karaim halkının dışında her milletin 
vatanı var. Kırım Tatarları’nın, Kırımçaklar’ın 
ve Karaim halkının vatanı da Kırım’dır. Son 
olaylar sebebiyle farklı ülkelere göç eden Kırım 
Tatarları’ndan dolayı da çok endişeleniyorum.”

Kırım ne zaman Ukrayna sınırlarına dönecek 
ve Kırım krizini çözmek için kısa yollar var mı 
şeklindeki sorulara ise Büyükelçi şöyle cevap 
verdi: “Avrupa tarihini araştırırsanız Kırım 
sorununa benzeyen birçok örnek bulursunuz. 
Farklı zamanlarda işgal edilen topraklar mutlaka 
meşru sahiplerine döndüler. Fakat bu kolay bir 
çalışma değil, bazen on bazen yirmi sene zaman 
istiyor. Benim fikrimi bilmek isterseniz, Kırım 
krizi 2-3 senede bitecek. Neden bu kadar süre 
veriyorum, çünkü Amerika ve Rusya’da seçimler 
olacak. Ülkelerde hükümetler değişince olaylar 
da değişiyor. Tabi NATO’nun Rusya ve Ukrayna’ya 
yakın ülkelerde kendi merkezlerini kurması da ayrı 
bir rol oynuyor. Rusya’nın ekonomisi gün günden 
çöküyor ve bir gün Rusya halkı uyanacak.”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi
Sayın Dr. Sergiy Korsunsky TOBB          

Üniversitesi’nde Ukrayna’daki
Son Durumu Değerlendirdi
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Her yıl düzenlenen “Toydemir Kırım Hatıra 
Ormanı Ağaç Dikme Şenliği”nin 11.si 2 Kasım 
2014 Pazar günü Polatlı’nın Toydemir Köyü’nde 
yapıldı. Aynı gün Derneğimiz Toydemir Şubesi 
açılışı da gerçekleştirildi. Etkinliğimize Genel 
Merkezimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Manavgat, 
Sungurlu, Ballıkpınar, Kırıkkale Şube Başkanlarımız 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Polatlı 
Belediye Başkan Yardımcısı, siyasi parti temsilcileri 
ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Millî 
Marşı “Ant Etkenmen”in okunması ile başlayan 
tören son derece soğuk bir havada ama çok sıcak 
bir ortamda gerçekleşti. Toydemir Şubesi Kurucu 
Başkanı Hilmi Coşkun, Kurucu Başkan Yardımcısı 
Vecdi Özgey, Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 
ve Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Akdeniz birer konuşma yaparak konuklara hoş 
geldiniz dediler.

Daha sonra “Kırım Hatıra Ormanı”nın 
oluşturulmasında katkıda bulunanlara Yönetim 
Kurulu adına hazırlanan plaketler takdim edildi. 
Dualar eşliğinde yapılan Toydemir Şubemizin açılış 
töreninin ardından ağaç dikimine geçildi.

Havanın son derece soğuk olmasına rağmen 
kalabalık bir vatandaş topluluğunun hazır bulunduğu 
tören amacına uygun gerçekleşti. Hava soğuk ama 
dostluklar sıcaktı. Sert iklimin bir neticesi olarak 
oldukça yavaş ilerleyen bu çalışmayı köy halkı ne 
olursa olsun devam ettirmek niyetinde. Belediye, 
Kaymakamlık ve doğa severlerin katkısıyla 
büyümeye devam eden “Kırım Hatıra Ormanı”na 
yapılan yardımlar, her sene giderek artıyor. Bu 

etkinlik sayesinde bölgede yavaş yavaş da olsa eşi 
benzeri olmayan bir orman ortaya çıkmakta.

Anadolu genelinde orman alanlarının giderek 
azaldığı günümüzde Toydemir’li vatandaşlarımızın 
bu çabası Türkiye’deki bütün köylere örnek olması 
gereken bir davranış. Bu hatıra ormanı sadece 
ağaçlardan oluşan bir değer değil. Burada köy 
halkı gelecek nesillere kültürünü aktarırken çok 
önemli bir şeyi, ağaç sevgisini de aşılıyor. Bu 
orman kitlelerin katkısıyla oluşuyor. “Kırım Hatıra 
Ormanı”na her yıl belli miktarda ağaç dikiliyor.

Böylece ağaçların bakımı daha kolay oluyor ve 
çok az miktarda fire veriliyor. Ayrıca ağaç dikme 
günlerinin şenlik havası içerisinde yapılması 
sayesinde şenliğe katılan misafirlerle köy halkı 
arasında kalıcı dostluklar da kuruluyor. Bu günde 
öyle oldu. Törenin son bölümünde ise köydeki 
hanımların hazırladıkları çibörekler takdim 
edilirken Genel Merkezimiz Gençlik Komisyonu 
Halk Oyunları Ekibi misafirlere büyük beğeni 
toplayan bir gösteri sundular. 

Giderek çoraklaşmakta olan İç Anadolu 
Bölgesinde doğal ve ekonomik pek çok katkı 
sağlayacak bu çabanın büyüyerek aksamadan 
devam etmesini temenni ediyoruz. Toydemir’li 
vatandaşlarımızın bu çalışmalarında her zaman 
yanlarında olacağımızı buradan bir kere daha 
hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca bu organizasyonu 
gerçekleştiren Toydemir Şubesi Kurucu Başkanı 
Hilmi Coşkun’a, Kurucu Başkan Yardımcısı Vecdi 
Özgey’e, Kurucu Üyeler; Ergün Çetin’e, Havva 
Bozdemir’e, Orhan Açıktepe’ye, Nurettin Çoşkun’a, 
Nihat Gelgit’e ve köy halkına teşekkür ederek 
kendilerini tebrik ediyoruz…

Toydemir Şubemiz Faaliyete Geçti
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Derneğimiz Rusya’nın Kırım’ı işgaline, Kırım 
Tatarları’na yapılan baskılara, hukuka ve insan haklarına 
yapılan saldırılara bir tepki olarak ve bu olayların 
müsebbibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Ankara’ya yaptığı ziyareti 1 Aralık 2014 tarihinde 
düzenlediği basın açıklaması ile protesto etti.

Ankara’da, Kızılay Güvenpark’ta düzenlenen 
basın açıklamasına yerli ve yabancı basın 
mensupları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu 
katıldı.

Mitingde ilk olarak Genel Başkanımız Tuncer 
Kalkay konuştu. Kalkay konuşmasında “Ukrayna’nın 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak 27 
Şubat 2014 tarihinde Kırım Tatarları’nın Vatanı 
Kırım’ı işgal eden ardından 16 Mart 2014 tarihinde 
düzenlediği düzmece ve sözde referandum ile ilhak 
eden işgalciler; daha önce de defalarca yaptıkları 
gibi Kırım’ı Kırım Tatarsızlaştırmak için yarattıkları 
korku ile birlikte her türlü hile ve baskıyı kullanarak, 
işgallerini kabullendirmeye çalıştılar” dedi.

İlhakçı yönetimin bir yandan Kırım Tatarları’nın 
meşru temsil organlarını yok etmek ya da 
etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer yandan 
kendileri tarafından oluşturdukları sözde Kırım 
Tatar kuruluşları ile Kırım Tatar Milli Kurultayı’nı 
şekillendirmek ve Kırım Tatarları’nın iradesini ele 
geçirmek amacıyla sinsi oyunlara başladıklarını 
ifade eden Kalkay; Türkiye’den getirilerek Kırım’da 
Rusya tarafından ağırlanan, Kırım Tatar sıfatları 
ile tanıtılarak maşa olarak kullanılan bir avuç satın 
alınmışların, Kırım Tatarları’na yapılan soykırımın 
yalan olduğu ve Putin’i desteklediklerine yönelik 
aşağılık ve iğrenç açıklamalarını Putin’in Ankara 
ziyaretinden 1 gün önce Rusya’nın Sesi Radyosu’nda 
yayınladıklarını da ifade etti.

Tuncer Kalkay, “Bütün bu olanlara rağmen 
Kırım Tatarları yıllardan beri uydukları demokrasi, 
insan hakları, hukukun üstünlüğü prensipleri 
çerçevesinde; Ukrayna’nın egemenliğinden 
ve toprak bütünlüğünden yana takındıkları 
tavırlarından, işgale karşı duruşlarından hiçbir 
zaman taviz vermemişlerdir. Aksini düşünmek 
kendi varlığını inkâr etmekle aynı anlama 

PUTİN ANKARA’DA PROTESTO EDİLDİ
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gelecektir ve işgalciler ile Kırım Tatarları’nın ortak 
bir gelecekleri olamayacağını çok iyi anlamak 
gerekir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Katılımcılar ellerindeki Al Bayrak, Kırım’ın Tarihi 
Gökbayrağı ve Ukrayna bayrakları ile birlikte “Rusya 
Kırım’dan elini çek!”, “Adolf Putin”, “Biz Kazan 
Tatarları arkanızdayız!”, “Stalin+Putin=Katiller!” 
yazılı pankartlar taşıdılar.Ayrıca ellerinde, Kırım’da 
3 Mart’ta Lenin meydanındaki protestoya katıldığı 
için kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen bir 
yere götürülen ve 15 Mart’ta Karasupazar bölgesi 
Ortalan köyünde cesedi bulunan Reşat Ametov’un 
resimleri de vardı.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu 
tarafından takip edilen miting Genel Merkez 
Gençlik Komisyonu üyesi Gökçe Karalezli tarafından 
okunan Kırım Derneği Genel Merkezi’nin basın 
açıklaması ile sona erdi.

Güven Park’taki basın açıklamasından hemen 
sonra Derneğimiz üyeleri tarafından Ankara’daki 
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde Putin’in 
Ankara’ya gelişini protesto etmek üzere basın 
bildirisi okunmuş ve bildirinin Türkçe, İngilizce 
ve Rusça metinleri Büyükelçilik posta kutusuna 
bırakılmıştır.

İstanbul Şubemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği ziyareti protesto etmek amacıyla 
İstanbul’da Rusya Konsolosluğu önünde basın 
açıklaması yaptı.

“Putin Kırım’dan elini çek!” sloganı altında 
yapılan miting, İstanbul Galatasaray Lisesi 
önünde bugün, 1 Aralık’ta saat 14.00’da başladı. 
Miting katılımcıları, “Vatan. Millet. Meclis. Kırım” 
sloganları ile Rusya Federasyonu’nun İstanbul 
Başkonsolosluğu önüne yürüyüş yaptı.

Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde 
büyük Kırım Tatar bayrağı açılarak Saygı 
Duruşu yapıldı, İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen 
söylenmesinin ardından basın açıklaması İstanbul 
Şube Başkanımız Celal İçten tarafından okundu.

21.yy da bir ülkenin diğer bir ülkenin 
topraklarının ilhakının kanunsuz ve kabul edilemez 
bir olgu olduğunu belirtilen basın açıklamasında, 
Putin’in gözü dönmüş politikalarının dünya istikrar 
ve barışını bozmakla kalmayıp dünya kamuoyuna 
karşı bir gövde gösterisi olduğu kaydedildi.

PUTİN’İN TÜRKİYE 
ZİYARETİ 
İSTANBUL’DA DA 
PROTESTO EDİLDİ



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul 
edilişinin 66. Yıldönümünde Genel Merkezimiz 
organizasyonu ile Türkiye’de bulunan Kırım Tatar 
Dernekleri 10 Aralık 2014 tarihinde Ankara’daki 
Rusya Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

“Rusya’nın bütün uluslararası hukuk kurallarını 
çiğneyerek Kırım’ı işgalini, Kırım’da kaybolan ve 
katledilen Kırım Tatar gençlerini, yapılan her 
türlü İnsan Hakları ihlallerini Dünya kamuoyuna 
duyurmak için Rusya Büyükelçiliği önünde 
bir basın açıklaması yapacağız. Hukukun ve 
adaletin üstünlüğüne inanan, İnsan Haklarını 
savunan herkesi saat 13.00’te Ankara’da Rusya 
Büyükelçiliği’nin önüne bekliyoruz” çağrısı ile 
duyurulan basın açıklamasına Türkiye’nin dört 
bir tarafından gelerek katılan Kırım Tatar 

Derneklerinin temsilcileri ellerindeki al bayrak, gök 
bayrak ve pankartlarla alanı doldurdular.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği 
toplantıda, Derneğimize bağlı Ballıkpınar, 
Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manavgat, Sungurlu, 
Toydemir şubelerinden gelen temsilcilerin yanı 
sıra yoğun bir katılımla basın açıklamamıza 
destek veren Eskişehir Kırım Derneği, Eskişehir 
EKHAD, Eskişehir Nogay, Düzce, Sakarya, Polatlı, 
Etimesgut, Antalya Serik, İzmir Kırım Dernekleri ile 
Kırım Vakfı ve Kırım Gelişim Vakfı temsilcileri de 
alanda idi.

İlk basın açıklamasını Eskişehir Kırım Derneği 
Başkanı Evren Olcay yaptı. Olcay konuşmasında 

Kırım’da yaşanan insan hakları ihlallerine 
vurgu yaparken Kırım Tatar sürgününün 70. 
Yıldönümünde yaşananların çok manidar 
olduğunu ifade etti.

Genel Merkezimizin basın açıklaması 
ise Kırım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kırım Bülteni editörü Oya Deniz Çongar 
tarafından okundu. Basın açıklamasında 
Kırım’da yaşanan insan hakları ihlallerine 
değinildikten sonra şunlar ifade edildi: “Biz 
Kırım Tatarları bu uygulamaları NKVD ve 

Kırım Tatar Dernekleri Rusya Büyükelçiliği Önünde 
Basın Açıklaması Yaptı
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KGB’den çok iyi bilmekteyiz. Aynı uygulamaları 
şimdi de FSB’nin hayata geçirmesi Rusya’daki 
yönetimin zihniyetinin en ufak bir değişikliğe 
uğramadığını bize bir kere daha göstermektedir. 
Başta Kırım Tatarları olmak üzere Kırım’da 
yaşayan bütün halklar bu işgalci yönetimi kabul 
etmeyeceklerdir. Çünkü bu medenî dünya, insan 
hakları ve demokratik bir düzen ile faşist-polis 
devleti arasında yapılacak bir tercihtir. İnsanlık 
tercihini çoktan yapmıştır! Biz Kırım Tatarları 

tercihimizle tarihin doğru yerinde durmaktayız. 

Kırım asla Rusya’nın olamaz.”

“Sürgün, soykırım devam ediyor”, “Katil 
Putin Kırım’dan defol”, “Kırım Tatar Halkı Teslim 
Olmayacak”, “Millet! Vatan! Kırım!”, “İşgalci Rusya 
Kırım’dan defol” sloganları eşliğinde yapılan basın 
açıklamalarından sonra Eskişehir Kırım Derneği 
tarafından Rusya Büyükelçiliği binası önüne siyah 
çelenk bırakıldı.
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Kısa ömürlerimizi düşündüğümüzde insanlık 
tarihi sonu olmayan bir yola benzer. İşte bu 
sonu olmayan yolun keskin dönemeçleri, inişleri, 
çıkışları vardır. Şu bir yıl içerisinde halkımız bu 
dönemeçlerden birini daha yaşamakta...

1783’te Kırım Hanlığı’nın yıkılışı, daha 
sonrasında başlayan büyük göçler, Bolşevik 
İhtilalinin getirdiği yıkım, Stalin’in yönetimde 
olduğu korkunç yıllar, 18 Mayıs sürgünü, sürgün 
yerlerinde insiyatifi ele alan liderlerin başlattığı 
büyük hareket, vatana dönüş ve Rusya’nın Kırım’ı 
tekrar ilhakı... Kırım Tatar tarihini birkaç satıra 
sığdırmak mümkün olamayacaktır ancak yukarıda 
saymaya çalıştığım olaylar belki de tarihimizin en 
mühim dönemeçleridir dersek yanılmış olmayız.

Gerek ak topraklara gelen dedelerimizin 
dirayeti, gerek Kırım’a geri dönen kardeşlerimizin 
cesareti takdire şayandır. Ancak nasıl oldu da 
defalarca badireler atlatan, yok olmanın eşiğinden 
tekrar tekrar dönen bir halk hala daha ayakta ve 
inatla demokratik haklarını talep etmekte? Bu halk 
nasıl oluyor da dünyanın en büyük devletlerinin 
oyun alanı olan bir coğrafyada, vatanında herşeye 
rağmen kendisine bir hayat alanı bulmaya 
çalışıyor? İşte bunu anlamak ve bilmek çok önemli.

Anadolu’ya gelen ve Osmanlı zamanından 
beri köyler kurup yaşamış, sıfırdan hayat kurmuş 
dedelerimizin bizlere bıraktığı bir miras var. Bu 
miras, 18 Mayıs sürgününü yaşayan ve sürgün 

yerlerinde tekrar ayağa kalkan kardeşlerimizin 
dedelerinden aldığı miras ile aynı. Bu miras 
bizlere kim olduğumuzu hatırlatan, geçmişte 
yaşadıklarımızı unutturmayan ve bizleri bir 
arada tutan kültürümüzden, dilimizden ve 
adetlerimizden başka birşey değil. Sürgünde, 
muhacerette bütün hayatlarını geride bırakan ve 
bu yollar boyunca belkide en kıymetli varlıklarını 
kaybeden insanlar şu an aramızda değil belki, 
ancak; bizler yaşananları bugün hatırlıyor, biliyor 
ve Kırım için dertleniyorsak bu miras sayesindedir. 
Dedelerimiz bıraktıkları bu mirasla bizlere yol 
gösterdiler. Bu mirası bizden sonra gelenlere 
aktarmak bizim en önemli vazifemiz olmalı. İşte bu 
sebeple gençlerimizin, çocuklarımızın bu mirasla 
tanışmalarını sağlamak bu kadar facia yaşamış 
halkımıza karşı borcumuzdur. 

Gençlerimizi Kırım’ın bir parçası yapmaz, bu 
yolda nasıl yürüneceğini göstermezsek işte o 
zaman asırlar devamında becerilemeyen gerçek 
olur ve adımız tarihin zorlu dönemeçlerinde unutulur 
kalır... Biliyorum ki, geçmiş dersler almamız için 
okunmayı bekliyor, yarın ise sadece bir hayal... 
Elimizde olan ise şu an... İşte bunu doğru kullanmak 
istiyorsak, Kırım için birşey yapmak istiyorsak 
en doğru iş; bu yolda devam edecek, yarınımızda 
da bu şerefli mirasımızı taşıyacak evlatlarımızı 
bir araya getirmek ve gençlik teşkilatlarımızı 
güçlendirmektir. 

İstanbul Şubemiz Rusya Konsolosluğu Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Kırım için birşey 
yapmak istiyorsak...

Fethi Kurtiy ŞAHİN

İstanbul Şubemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği ziyareti protesto etmek amacıyla 
İstanbul’da Rusya Konsolosluğu önünde basın 
açıklaması yaptı.

“Putin Kırım’dan elini çek!” sloganı altında 
yapılan miting, İstanbul Galatasaray Lisesi 
önünde bugün, 1 Aralık’ta saat 14.00’da başladı. 
Miting katılımcıları, “Vatan. Millet. Meclis. Kırım” 
sloganları ile Rusya Federasyonu’nun İstanbul 
Başkonsolosluğu önüne yürüyüş yaptı.

Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde 
büyük Kırım Tatar bayrağı açılarak Saygı 

Duruşu yapıldı, İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen 
söylenmesinin ardından basın açıklaması İstanbul 
Şube Başkanımız Celal İçten tarafından okundu.

21.yy da bir ülkenin diğer bir ülkenin 
topraklarının ilhakının kanunsuz ve kabul edilemez 
bir olgu olduğunu belirtilen basın açıklamasında, 
Putin’in gözü dönmüş politikalarının dünya istikrar 
ve barışını bozmakla kalmayıp dünya kamuoyuna 
karşı bir gövde gösterisi olduğu kaydedildi.

Mitingden sonra İstanbul Şube Başkanımız 
Başkanı Celal İçten gazetecilerin sorularını 
cevapladı.
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04 Aralık 2014 tarihinde Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde “Geçmişten Bugüne Kırım ve Kırım 
Tatarları; Rusya’nın Kırım’ı İşgal ve İlhakı” konulu bir 
seminer düzenlendi. Derneğimiz Genel Sekreteri Ömer 
Özel tarafından verilen seminere çoğunluğu bölüm 
öğrencilerinden oluşan katılımcıların ilgisi büyüktü.

Bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli 
tarafından organize edilen seminerde geçmişten 
günümüze Kırım ve Kırım Tatarları’nın durumu 
ve 27 Şubat 2014 tarihinde Kırım’ın Rusya 
Federasyonu tarafından işgal ve ilhakı, sonrasında 
yaşanan insan hakları ihlalleri gibi konular ayrıntılı 
bir biçimde işlendi.

Sunuş sırasında Kırım ve Kırım Tatarları’nın 
tarihi, 1783’ten sonra yaşanan göçler, 18 
Mayıs 1944’teki Sürgün faciası, Kırım’da Kırım 
Tatarları’nın millî kurum ve kuruluşları ile 
Derneğimiz ve faaliyetleri hakkında da katılımcılar 
bilgilendirildi.

Şubat ayında Kırım’ın işgali, sözde referandum 
ve Kırım’ın ilhakı, dünyanın tepkileri, Kırım’da halen 
uygulanmakta olan insan hakları ihlalleri ele alındı. 

İşgal öncesi ve sonrası durumlar, değişiklikler, 
yeni alternatif yapılanma girişimleri ve halkımızın 
karşılaştığı problemler etraflıca anlatıldı. 

İki saatlik sunuştan sonra, seminer katılımcı-
larının soruları cevaplandırılarak katılımcılarla kısa 
bir sohbet de gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi’nde Kırım ve Kırım 
Tatarları, Kırım’ın İşgali Konulu Seminer
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14 Mart Tıbbiyeliler Derneği tarafından 5 Aralık 
2014 tarihinde Ankara’da “Rus İşgali Sonrasında 
Kırım ve Kırım Tatarları’nın Durumu” konulu bir 
seminer düzenlendi.

Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma 
Vakfı binasında gerçekleşen seminerde konuşan 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Namık Kemal Bayar, 
Kırım Tatar kimliğini, Kırım’ın tarihini, 2014 işgali 
sonrası oluşan durumu ve derneğimizin işgal 
karşısındaki tepkilerini anlattı.

Tıbbiyeliler tarafından ilgiyle dinlenen konuşma, 
soru cevap kısmı ve karşılıklı sohbetle devam etti.

Derneğimiz Sungurlu Şubesi yönetim kurulu 
üyeleri 7 Kasım 2014 tarihinde Çorum Valisi 
Ahmet Kara’yı makamında ziyaret etti.

Derneğimiz Sungurlu Şubesi Başkanı Adil Uzar 
ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Valisi Ahmet 
Kara’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak dernek 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 

Vali Ahmet Kara’da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, derneğin Sungurlu da 
yapılanmasını takdir ettiğini söyledi.

Derneğin en üst köşesinde onursal üye olarak 
adının yazılmasından mutlu olacağını ifade eden 
Vali Kara, devlet, millet il, ilce yararına olacak her 
tür aktivitede derneğin faaliyetlerinden haberdar 
edildiği sürece mutlaka katılacağını ifade etti.

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği’nde
Kırım Konuşuldu

Sungurlu Şubemizden Çorum Valisi’ne Hayırlı Olsun Ziyareti

Derneğimizin Balıkesir Şubesi Kurucu Başkanı Aydın Kırımlı’nın hanımı Hatice Kırımlı 
12 Ekim 2014 Pazar günü muzdarip olduğu hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir.

Derneğimizin Balıkesir Şube Başkanı Av. Figen Erden Seymen’in yengesi
(Dayısı Kasap İsmail Baycangil’in eşi) Vecihe Baycangil 12 Ekim 2014
Pazar günü vefat etmiştir.

Merhumelere Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz…
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21 Kasım 2014 Cuma günü akşamı Derneğimizde 
“Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamları” yeniden 
başladı. Gençlik Komisyonumuzun tertip etmiş 
olduğu etkinliğimize ilgi büyüktü. Ancak akşamın 
sürprizi Ankara’da bulunan KTMM Başkanı Sayın 
Refat Çubar’ın ziyareti oldu. Üyelerimizi ve 
gençlerimizi hem heyecanlandıran hem de son 
derece mutlu eden bu ziyaret akşamımıza ayrı bir 
renk kattı.

Etkinlik öncesinde Oya Deniz Çongar 
Derneğimizin 2014 yılı için planlayarak 
hazırlıklarına başladığı, ancak Kırım’da yaşanan 
olumsuz gelişmeler nedeniyle durdurulan 
faaliyetlerimiz hakkında kısa bir açıklama yaparak 
halen sürdürülmekte olanlar konusunda da 
üyelerimizi bilgilendirdi.

Gençlik Komisyonu üyemiz Mavile Muhtarova 
etkinliği başlatırken okuduğu Eşref Şemizade’nin 
Aslıhan Destanı’ndan “Közyaş Divarı” şiirinin 
ardından Kırım Tatar Edebiyatı’nın dönemleri 
hakkında kısa bilgiler verdi. Açıklamalar 
sırasında edebî dönemlerin özelliklerini içeren 
İdris Asanin’in “Vatan” şiirini Serbil Kırımlı, Edip 

Bey’in“Sefername”sini Murat Bekdemir, Bora Gazi 
Geray Han’ın Gazeli ile Cengiz Dağcı’nın “Qırım, 
meni anasın mı?” şiirini Şamil Ersöz, Çelebicihan’ın 
“Sarı Tülpan” şiirini Gökçe Karalezli, Çobanzade’nin 
“Bir izin beriniz” şiirini Şeyma Gezer, Hamdi 
Giraybay’ın “Tatar içün” şiirini Samet Cengiz, Eşref 
Şemizade’nin “Arıqbaşnın Eteğinde” şiirini Şemsiye 
Emirsaliyeva, İsmail Bey Gaspıralı’nın “Qırım” şiirini 
Ediye Kataman, Yunus Kandım’ın “Tüşke benzeğen 
tüş” şiirini Hatice Kandım okudu. Genç şairemiz 
Meryem Başkurt’da etkinliğimize “İkâye” isimli 
kendi şiirini seslendirerek katıldı. Şiirlerin ardından 
Kırım Ansambli’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği son 
turnenin video kaydından bir çınlaşma örneği verildi. 
Şiir ve Edebiyat Akşamımız Gençlik Komisyonu üyemiz 
Feride Bulatova’nın söylediği “Vardım çeşme başına” 
isimli yırla sona erdi.

Etkinlik sonrasında KTMM Başkanı Refat Çubar 
Kırım’da yaşanan olaylar ve son gelişmeler hakkında 
üyelerimizi bilgilendirdi. Kırım Tatar Halkı’na karşı 
yapılan insan hakları ihlallerinin bugüne kadar 
nedense hiçbir zaman gerekli ilgiyi görmediğini 
söyleyen Çubar, Şubat ayından bugüne kadar 
yaşananlar sonrasında Kırım Tatarları’nın tüm 

KIRIM TATAR ŞİİR VE 
EDEBİYAT AKŞAMLARI BAŞLADI



dünya tarafından tanındığını ama bunun hayat 
şartlarının iyileştirilmesi için yeterli olmadığını 
ifade etti.

Gençlik Komisyonumuz tarafından hazırlanan 
programlarda Kırım Tatar Edebiyatı tanıtılırken 
şiir ve hikâye gibi yazılı edebiyatın seçkin örnekleri 
sezon boyunca edebiyatseverlerle paylaşılacak. 
Ayda bir akşam yapılması planlanan akşamlar yıl 
boyunca sürdürülecek. Geçmiş yıllarda cumartesi 
günleri öğleden sonraları Genel Merkez binasında 
yapılmakta olan “Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat” 
programları bundan böyle ayda bir kez Cuma 
akşamları düzenlenecek.

Gençlik Komisyonumuz Kırım Tatar Dil ve 
Edebiyatı’nı merak eden, hayatında farklı bir renk 
olmasını isteyen herkesi bu etkinliklerimize davet 
ediyor.
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Yirminci yüzyılda öncesi, devamı ve sonrasında 
bütün dünyayı kana bulayan iki büyük dünya 
savaşında kitleleri bu savaşlara ve getirdiği 
yıkımlara karşı ayakta tutabilmek, savaşa katılan 
ya da katılmayan devletlerin en önemli sorunuydu. 
Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, yokluk, 
açlık ve katliamlara maruz kaldığı yirminci yüzyıl 
savaşlarında devletler, vatandaşlarının moral 
motivasyonlarını yüksek tutarak savaşların getirdiği 
ağır psikolojik baskı, depresyon ve yokluklara karşı 
dayanma gücünü arttırmak amaçlı “psikolojik savaş” 
yöntemlerini de uygulamaya başladılar. Devletler 
bir yandan kendi vatandaşlarına yönelik olarak bu 
yöntemleri kullanırken, düşman ve/veya rakip devlet 
ve uluslara karşı da yine aynı stratejik amaçlarla, 
toplumların motivasyonlarını bozmaya yönelik 
taktik ve araçları da olanca hızıyla geliştirdiler.

Ve medya, yani basın-yayın psikolojik savaşın 
ya da diğer bir adıyla propaganda savaşlarının 
en güçlü ve etkileyici silahı olarak kullanılmaya 
başlandı. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve 
internet bugün artık birer haberleşme ve iletişim 
aracı olmanın yanı sıra devletler arası / uluslar 
arası mücadelede büyük güçlerin yeni muharebe 
alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kırım Tatar tarihine baktığımızda, Millî 
Hareketimizin başlangıcını Gaspıralı İsmail Bey’in 
Tercüman gazetesinin ilk sayısına tarihlemek 
gerekmektedir. Kırım Tatar Millî Hareketi, 
Tercüman gazetesinin ilk sayısı ile başlamış ve 
millî hareketimiz demokratik, sivil, insan haklarına 
saygılı nitelikleri ile medya yani basın-yayın 
organlarını ilk gününden bu yana bazen çok etkili, 
bazen daha az etkili şekilde kullanagelmiştir. 
Gerek diasporada, gerekse sürgün yerlerinde millî 
hareket Emel gibi dergiler ya da Lenin Bayrağı 
gibi gazeteler etrafında toplanmış, insan, fikir ve 
aksiyon kaynağını oluşturmuştur.

2014 Şubat’ında Kırım’ın yeniden Rusya 
tarafından kanundışı bir şekilde işgalinin ardından 
geçen aylar, Kırım ve Ukrayna konusunda 
Rusya Federasyonu ile Batı Dünyası arasında 
medya alanındaki bu yeni muharebe çok şiddetli 
çarpışmaların yaşandığı bir dönem olmuştur ve 
muharebenin daha da şiddetleneceği bugünden 
rahatlıkla görülebilmektedir.

Rusya Federasyonu, Russia Today, Rusya’nın Sesi 
(Voice of Russia), Sputnik gibi medya kuruluşları 

ile Kırım’ın işgali ve Ukrayna’nın doğusundaki iç 
savaş konusunda kendi tezlerinin haklılığını dünya 
kamuoyuna kabul ettirmek için büyük bütçelerle bu 
savaşı yürütmekte, içine düştüğü ekonomik krize 
rağmen medya ve propaganda savaşında hiçbir 
masraftan kaçınmamaktadır. Çeşitli ülkelerde 
devşirilen yerli siyasetçiler, gazeteciler ve medya 
grupları dışında kendi millî basın kuruluşları 
dünyanın pek çok yerinde ofisler açarak profesyonel 
anlamda Rusya’nın menfaatleri için çalışmaktadır. 
Örneğin, Rusya’nın Sesi adlı kuruluşun sadece 
İstanbul ofisinde 2014 Mart ayında 77 profesyonel 
gazeteci maaşlı bir şekilde çalışmaktaydı. 
Rusya’nın bu propaganda taarruzlarına karşı 
Voice of America, Radio Liberty, BBC gibi yayın 
kuruluşları ile karşılık vermeye çalışan Batı Dünyası 
ise son günlerde bu kuruluşların Rus propaganda 
taarruzlarına karşılık vermekte yetersiz kaldığı ve 
güçlendirilmesi gerektiği tartışılmaya başlandı.

Büyük güçlerin bu yeni muharebe alanında 
Kırım Tatarları ise QHA ve Qırım Akikat ile 
gerçekte gayet cılız bir şekilde yer almaktadır. 
İşgal altındaki Kırım’da faaliyet gösteren ve zaten 
zayıf olan pek çok Kırım Tatar millî basın organı 
iyiden iyiye desteksiz kalmış ve kapanma tehlikesi 
ile karşı karşıyadır.

Bu yeni muharebe alanında Kırım Tatarları, 
Tercüman, Emel ve Lenin Bayrağı tecrübelerini ve 
birikimlerini yeniden gözden geçirerek güçlü bir 
şekilde var olmak zorundadır. Özellikle diasporanın 
bu alanda inisiyatifi eline alarak, Rusya ve Batı 
Dünyasının bu yeni çarpışma alanına kendi millî 
tezlerini sürmesi ve bütün gücü ile tezlerinin dünya 
kamuoyu tarafından kabulü için mücadele etmesi 
gerekmektedir.

Bu ise ancak profesyonel / yarı profesyonel 
yetişmiş insan kaynağı ile yürütülen, yeterli finansal 
ve teknik kaynağa sahip millî bir basın kuruluşu ile 
mümkün olabilecektir. Gazete, dergi gibi klasik 
medya organları yanı sıra radyo, televizyon, 
internet radyo-televizyonu, internet siteleri ve 
sosyal ağlarda mücadeleyi mümkün olduğunca çok 
dilde yürütmekle görevli olacak böyle bir basın-
yayın kuruluşunun diaspora tarafından en kısa 
zamanda kurulması Kırım Tatar Millî Hareketi’nin 
devamı için hayati bir ihtiyaçtır.

BÜYÜK GÜÇLERİN
MUHAREBE ALANI: MEDYANamık Kemal

BAYAR
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Ahmed Emcemiz aramızdan ayrılışının üçüncü 
senesinde Derneğimiz binasında düzenlenen bir 
toplantıyla anıldı. 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 
19.00’da düzenlenen anma toplantısına Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Emcemiz’in sevenleri 
katıldı.

Genel Sekreterimiz Ömer Özel Tebareke 
ve okuduğu duaları Ahmed Emcemizin ruhuna 
bağışladı. Daha sonra Genel Başkanımız Tuncer 
Kalkay bir konuşma yaparak Ahmed Emce ile 
ilgili anılarını anlatdı ve katılanlara teşekkür etti. 
Ardından konuklar Emcemiz ile ilgili duygularını dile 
getirdiler. Genel Başkan Yardımcımız Mükremin 
Şahin Emcemiz’in bilinmeyen yönlerini anlatarak 
kendisini andı.

Anma toplantımızın sonunda Gençlik 
Komisyonu üyemiz Emre Ata’nın Ahmed Emce’nin 
fotoğraflarından derleyerek hazırlamış olduğu 
bir slayt gösterisi yapıldı. Slaytın fonuna 
Ahmed Emce’nin “Güzel Kırım” şiiri, aynı şiirden 
Edip Bahçesaraylı’nın yapmış olduğu beste 
ve Emcemiz’in en sevdiği şarkı “Benim Adım 
Bülbüldür”ün yerleştirilmiş olması konukların 
duygulu anlar yaşamasına sebep oldu.

Anma toplantısı sonrasında konuklara helva 
dağıtıldı.

Ahmed Emcemiz’i Dualarla Andık

Yañı Dünya gazetesi Baş redaktörü Zera Bekir’in kızı Arzı Bekir 15 Ağustos 2014 Cuma günü Eldar 
Abdullayev ile Kırım’da evlendi.

Derneğimiz üyesi Mustafa Esken 24 Ağustos 2014 Pazar günü Gülen Güney ile Ankara’da evlendi.

Derneğimiz üyesi Şengül Kutlubay 26 Ağustos 2014 Salı günü Harun Doğan ile Polatlı’da evlendi.

Hemşehrimiz İlyas Aktaran’ın kızı Aslı Aktaran 29 Ağustos 2014 Cuma günü Ercan Somtürk ile Ankara’da 
evlendi.

Derneğimiz eski müzik hocalarından Tamila Abibulaeva 29 Ağustos 
2014 Cuma günü Aydın Balkılıç ile Kırım’da evlendi.

Derneğimiz eski müzik hocalarından Duygu Er 27 Ekim 2014 
Pazartyesi günü Paolo Quilichini ile İtalya’da evlendi.

Derneğimiz üyesi Nalan Eren Benakay’ın oğlu Eren Benakay 
1 Kasım 2014 Cumartesi günü Kübra Ufuk ile İstanbul’da 
evlendi.

Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz…
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Derneğimizin en beğenilen organizasyonlarından 
“Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamları”nın biri daha 
19 Aralık 2014 Cuma günü akşamı saat 19.00’da 
Hamamönü Kabakçı Konağı’nda gerçekleştirildi.

Kalabalık bir dinleyici topluluğunun katıldığı 
programda Şakir Selim ve Yunus Kandım’ın 
şiirlerine yer verildi.

Derneğimiz Gençlik Komisyonu tarafından 
düzenlenen şiir akşamı programın sunuculuğunu 
da yapan Mavile Muhtarova’nın okuduğu Şakir 
Selim’in “Türkiyede yaşağan yurttaşlarıma” şiiri 
ile başladı. Daha sonra Şakir Selim’in hayatı ve 
edebî kişiliğinden bahsedilirken şaire ait “Vatan 
nedir?” şiirini Samet Cengiz, “Oquyucıma” şiirini 
Şamil Ersöz, “İnsanğa” şiirini Şemsiye 
Abdureşitova ve “Yaralanğan türküler” 
şiirini Ediye Qataman seslendirdi. Bu 
arada Feride Bulatova’nın eşliksiz olarak 
söylediği “Güzel Kırım” yırı büyük alkış aldı.

Şiir akşamının ikinci bölümünde önce 
Yunus Kandım’ın ölüm yıldönümünde ATR 
Televizyonu tarafından hazırlanan bir 
videoya yer verildi.

Daha sonra şaire ait “Qayda olsan 
ol amma” şiirini Görkem Akbulut, “Kene 
satqın dediler şiirini” Alperen Alkan, 

“Yoldasın halqım” şiirini Kadriye Güney, “Endi endi 
anladım” şiirini Kubilay Atik, “Salğırım” ve “Ana 
til” şiirlerini şairin kızı Hatice Kandım seslendirdi. 
Yunus Kandım’ın oğlu Timur’a hitaben yazmış 
olduğu şiir kendi sesinden dinlenirken ise konuklar 
duygulu anlar yaşadılar.

Program Edip Bahçesaraylı’nın şair Yunus 
Kandım’a ithaf ettiği “Yañğız yıldız” isimli beste ile 
sona erdi.

Derneğimizin düzenlemiş olduğu şiir 
akşamlarına gösterilen ilgi bu organizasyonu 
gerçekleştiren Gençlik Komisyonumuzu da çok 
mutlu ediyor. Gelecek “Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat 
Akşamları”nda hep birlikte olmak dileğiyle…

 ŞAKİR SELİM VE YUNUS KANDIM’IN ŞİİRLERİ 
HAMAMÖNÜ KABAKÇI KONAĞI’NDA
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İsmail Bey Gaspıralı Gebze Belediyesi,Gebze 
Kent Konseyi, Kırım Derneği Gebze Şubesi ve 
Balkan Türkleri Derneği’nin katkıları ile Gebze’de 
anıldı.

Türk dünyasının aydınlanma hareketinin 
büyük lideri İsmail Bey Gaspıralı’yı anma etkinliği 
kapsamında gerçekleştirilen “Dilde, Fikirde, İşde 
Birlik Konferansı” 20 Aralık 2014 tarihinde Gebze 
Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Konferansa ilgi 
büyüktü. Konferansa konuşmacı olarak Emel Kırım 
Vakfı Başkanı-KTMM Türkiye Temsilcisi Zafer 
Karatay, Gazeteci-Yazar Mehmet Kamil Berse, 
Doç.Dr.Ranetta Gafarova, Gazeteci Zera Bekirova, 
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer ve Doç.Dr.Nesrin 
Kıratlı katıldı.

Konferansı dinlemek üzere gelen kalabalık bir 
vatandaş topluluğunun yanı sıra Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kent Konseyi 
Başkanı Gültekin Şenel, Gebze Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyeleri, Gebze Kent Konseyi Türk 
Dünyası ve Akraba Toplulukları Komisyonu Üyeleri, 
Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeleri, Kırım Gelişim 
Vakfı, Sakarya Kırım Türkleri Derneği, Kırım 
Derneği Kocaeli Şubesi, Kırım Derneği Subaşı 
Şubesi, Çiftlikköy Kırım Türkleri, Kırşehirliler 
Derneği, Gebze Dernekler Federasyonu, Türkiye 
Kamu Çalışanları Vakfı, Tatar Camii Derneği’de 
katılımcılar arasındaydı.

Konferans bitiminde konuşmacılar Gebze Kent 
Konseyi Başkanı Gültekin Şenel ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte Kırım Derneği Gebze Şubesi’ne 
geçerek Şube Başkanı Şerife Orak ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte Kırım’da yaşanan 
son gelişmeler hakkında görüş alış verişinde 
bulundular…

İsmail Bey Gaspıralı Gebze’de Anıldı
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Derneğimizin yeni kurulan teşkilatlarından 
Sungurlu Şubesi 2014 İsmail Bey Gaspıralı Yılı 
münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 24 
Aralık 2014 Çarşamba günü başlayan faaliyetler 
26 Aralık 2014 Cuma günü bir panelle sona erdi.

Üç gün süren etkinlikler sırasında en büyük 
ilgiyi açılan bir stantta hem tanıtılan hem de 
katılımcıların beğenisine sunulan Kırım yemekleri 
çekti.

Ayrıca kurulan bir stantta Derneğimiz yayınları 
ve Kırım’a ait el sanatı ürünleri de ilgiyle karşılandı.

Etkinliğin üçüncü gününde Çorum’un Sungurlu 
ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan 16. 
Caddeye Belediye meclisi kararıyla “Mustafa 
Cemiloğlu Caddesi” adı verildi. Caddenin adının 
değiştirilmesi sebebiyle yapılan törene Çorum 
Valisi Ahmet Kara, Çorum Alay Komutanı Jandarma 
Kd.Albay Ahmet Çelik, Boğazkale Kaymakamı 
ve Sungurlu Kaymakam Vekili Osman Aydoğan, 
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 
İl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, Alaca 
Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı İlyas Özkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa 
Şen, MHP İlçe Başkanı Musa Çoksezgin ile birlikte 

sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri 
ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Cadde açılışının ardından Vali Ahmet Kara, 
protokol ve katılımcılar Derneğimiz Sungurlu 
Şubesi tarafından tertip edilen “İsmail Bey 
Gaspıralı ve Kırım” başlıklı panele katıldılar. 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Enver 
Aydoğan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. 
Tümen Somuncuoğlu ve Derneğimiz Genel Başkan 
Yardımcısı Mükremin Şahin’in konuşmacı olarak 
katıldığı panel katılımcılar tarafından büyük ilgi ile 
izlendi. 

SUNGURLU’DA
’İSMAİL BEY GASPIRALI VE KIRIM’ PANELİ
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• Kırım Tatar Milli Hareketinin Türkiye’deki 
Aktivistlerinden Ertuğrul Karaş’ın Annesi Münevver Karaş 
9 Eylül 2014 tarihinde 75 yaşında iken Eskişehir’de vefat 
etmiştir. Ankara Haymana Ahırlıkuyu köyü doğumlu 
olan, Merhumenin Cenazesi 10 Eylül 2014 Çarşamba 
günü Eskişehir Vişnelik Mahallesindeki Ramazanoğlu 
Camiinde kılınan öğlen namazını müteakip Eskişehir Asri 
Mezarlığına defnedilmiştir.

• Kırım Tatar Camiasının çok sevilen isimlerinden, 
Kırım Derneğimizin Çorlu Şube Başkanı İsmail Tonguç 11 
Ekim 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Son 
nefesine kadar Kırım Davasına hizmet eden, sevdikleri 
tarafından “Tonguç Baba” olarak hitap edilen dava 
arkadaşımız, çok sevgili büyüğümüz, İsmail Tonguç’un 
cenazesi 12 Ekim 2014 tarihinde Çorlu Garaj Camiinde 
kılınan ikindi namazını müteakip Çorlu Eski Mezarlığı’nda 
defnedilmiştir.

• Kırım Tatar tarihi hakkında pek çok kitap ve 
makalenin yazarı olan İbraim Abdulla 18 Ekim 2014 günü 
Akmescit’te vefat etti. 55 yaşında olan İbraim Abdulla son 
olarak Golos Krıma gazetesinde çalışmaktaydı. Abdulla 
kısa bir süre önce kızını da kaybetmişti. Çevresinde son 
derece iyi bir insan olarak tanınan ve Kırım Tatar tarihine 
büyük hizmetleri geçen bu vatansever vatandaşımızın 
cenazesi Vatan Kırım’da defnedilmiştir.

• Derneğimiz üyelerinden ve ömrü boyunca Kırım Tatar 
millî davasına hizmet etmiş olan Edip Bekman 31 Ekim 
2014 günü İstanbul’da vefat etti. Kerçli olup, Bekmambet 
Bey ile Zeynep Hanım’ın oğlu olan Edip Bekman II. Dünya 
Savaşı sırasında vatanı Kırım’ı terk etmek zorunda kaldı. 
Savaş esnasında ve sonrasında Almanya’da mülteci 
kamplarında geçirdiği uzun ve tehlikeli yıllardan sonra 
1948’de Türkiye’ye kabul edildi. Türkiye’de başarılı bir 
işadamı olarak temayüz eden Edip Bekman, kendisi gibi 
Kerçli olan eşi Faize Bekman ile birlikte Kırım Derneği’ne 
ve Emel Dergisi’ne maddî ve manevî hiç bir desteği 
esirgemedi. Edip Bekman’ın cenazesi 1 Kasım 2014 günü 
Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan cenaze 
namazını müteakip Eski Kozlu Mezarlığı’nda toprağa 
verilmiştir.

 Merhum ve merhumelere Allahtan rahmet, 
kederli ailelerine başsağlığı dileriz.




