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Editörden

Merhabalar sevgili okuyucularımız. 

Her sayıyı artan bir heyecan ve coşkuyla hazırlayan bülten 
grubumuz bu sefer çok daha farklı bir mutluluk yaşadı. 
Faaliyetlerin yoğunluğu, üyelerimizin ilgisi ve son gelişmeler 
bizlere büyük bir sorumluluk yükledi. 2015 yılı başında 
Türkiye’de kurulu “Kırım Tatar Teşkilatları” bir platform 
çatısı altında bir araya geldiler. Dile kolay 42 teşkilat hemhâl 
oldu… Daha sonra anlaşıldı ki bu teşkilatların üyeleri 
uzun zamandır böyle bir kararın altına imza atılmasını 
bekliyorlarmış. Ardından alınan kararlar ise böyle bir 
birleşmenin ne kadar hayırlı olduğunu gösterdi. “Dünya 
Kırım Tatar Kongresi”nin ikincisinin Türkiye’de yapılmasına 
karar verilmesinin yanı sıra 18 Mayıs anma etkinliklerinin 
ortak düzenlenmesi güç birliği yapılmasının önemini bir kez 
daha ortaya koymuş oldu.

Bu arada Derneğimiz Kabakçı Konağı etkinlikleri, Halk 
Oyunları çalışmaları ve bunların sergilendiği bir “Dayanışma 
Gecesi” düzenlenmesinin dışında “Kırım Tatarca Dil 
Olimpiyatı”nın ikincisine de ev sahipliği yaptı. Konferanslar, 
düzenlenen paneller, tepreçler, sergiler derken neredeyse 
her hafta yoğun bir faaliyet programı söz konusuydu. Hele 
eski tepreçlerle ilgili bir yazımız var ki hepinizin ilgisini 
çekeceğinden eminiz. Bu yazı için Yalkın Bektöre’ye çok 
teşekkür ediyoruz. Bütün bu ilginç ayrıntılar dergimiz 
sayfaları arasında sizi bekliyor.

Değerli okuyucularımız bu sayımız da çok önemsediğimiz 
bir de röportaja yer veriyoruz. Yazarımız Serra Menekay 
“Aluşta’dan Esen Yeller” isimli romanının yazılış hikâyesini 
ve aile tarihini bizlerle paylaşma inceliğini gösterdi. Bu 
röportajı okurken pek çoğunuzun kendisinden bir şeyler 
bulacağına inanıyoruz.

Bir sonraki sayının hazırlıklarına şimdiden başlayan bizler 
elinizdeki dergiyi okurken hiç sıkılmayacağınızı düşünüyoruz. 
Umarız yanılmıyoruzdur. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. 
Sağlıqnen qalıñız…



Kırım Derneği Genel Merkezi ve şubeleri 7 Şubat 
2014 Cumartesi günü Ankara’da bir istişare toplantısı 
düzenledi. Kırım Vakfı, Emel Vakfı ve 25 şube ile 2 tem-
silciliğin hazır bulunduğu toplantı saygı duruşunun ar-
dından İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen’in okunmasıyla 
başladı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel 
Başkanımız Tuncer Kalkay 2014 yılının genel bir değer-
lendirmesini yaptı. Genel Merkez’in yıl içerisindeki 
faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra diasporada 
yaşayan bazı grupların ve basının Rusya yanlısı tavır-
larının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Nevşehir 
Temsilcisi Hacı Mehmet Şahin Kırım’da yaşananlara 
basının hiç değinmediğini, mecliste de yeterince ilgi 
görmemesinin çok üzücü olduğunu ifade etti. Kırım 
Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal ise son bir yıl içerisinde 
yaşananların başlangıçta her kesin moralini bozduğunu 
ama dik durmak gerektiğini, maddî-manevî sahip olu-
nan gücün Kırım için kullanılacağını dile getirdi. Sun-
gurlu Şube Başkanı Adil Uzar diasporanın çok acılar 
yaşamış bir millet olarak artık ses getirecek faaliyetlere 
yönelmesi gerektiğini söyledi. Aksaray Şube Başkanı 
Mesut Eriş de ses getirecek faaliyetlerle varlığımızı 
daha fazla hissettirmeliyiz dedi.

Bilkent Üniv. Öğrt. Üyesi Dr. Hakan Kırımlı toplantı-
da yaptığı konuşmada şu anda bir var olma mücadelesi 
verildiğini, eğer Kırım’da Kırım Tatar varlığı olmazsa di-

asporanın da bir önemi olmayacağını ifade etti. Kırımlı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Putin bizim millî organlarımızı 
yok edip, millî liderlerimizi ve düşünen insanlarımızı sınır 
dışı edip etkisizleştirerek halk üzerinde bir baskı politi-
kası uyguluyor. Halkımızı dilinden, kültüründen mahrum 
bırakıp Ruslaştırma çabası içerisinde. Şu anda tek 
isteğimiz Rusya fırınının içinden çıkmak. Çünkü orada 
yanacağız.” Daha sonra söz alan Kocaeli Şube Başkanı 
Suavi Oktay Kırım’ın Türkiye’den bir ses beklediğini 
söyledi. İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Türedi ise diaspora olarak bir gücümüzün olduğunu 
ve artık bunu kullanma zamanı geldiğini belirtti. Ordu 
Temsilcisi Recep Azaklı da artık bir strateji değişikliğine 
ihtiyaç olduğunu dile getirerek organize olmanın önemi 
üzerinde durdu. 

Genel Merkez Yıllık İstişare Toplantısı
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Daha sonra bütün şubeler kısaca 2014 yılı faaliyet 
raporlarını sunarak yılın genel bir değerlendirmesini 
yaptılar. Genel merkezimizin faaliyet raporunu ise Genel 
Başkan Yardımcısı Namık Kemal Bayar yaptı. Toplantıda 
gençlik adına bir konuşma yapan Derneğimiz Gençlik 
Komisyonu Başkanı Fethi Kurtiy Şahin gençlik çalışma-
larının öneminden bahsetti. Yapılan her türlü faaliyetin 
sürekli ve kalıcı olabilmesi için gençlik çalışmalarının 
büyüyerek artması gerektiğini ifade etti. Daha sonra 
Tuncer Kalkay Genel Merkezin yeni dönem için belir-
lemiş olduğu stratejiyi anlattı. Genel Başkan Yardımcısı 
Mükremin Şahin ise konuşmasında teşkilat meseleleri 
üzerinde değerlendirme yaptı. Yeni şubelerin kurulması 
gerektiğini ve mevcut şubelerde üye sayısının arttırıl-
masının öneminden bahsetti. Toplantıda son olarak 
söz alan KTMM Türkiye temsilcisi Zafer Karatay genel 
durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Rusya’nın iş-
gal öncesi seçilmiş meşru liderleri etkisizleştirmeye 
çalıştığını ve bu süreçte Türkiye’de yanlış gruplarla 
çalışan lobilere dikkat etmek gerektiğini belirtti.

UKRAYNA’DA 
MATEM GÜNÜ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, teröris-
tler tarafından öldürülen sivillerin anısına 15 Ocak tar-
ihini Ukrayna’da matem günü olarak ilan etti. Ukray-
na’nın doğusunda silahlı çatışmaların devam ettiği 
Donetsk bölgesinde teröristler 13 Ocak tarihinde Vol-
novaha şehri yakınında bulunan Ukraynalı askerlerin 
kontrol noktasına ateş açtı. Saldırı sırasında bir yolcu 
otobüsünün ateş altında kalması nedeniyle 13 sivil ha-
yatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Saldırı sebebiyle 
halka seslenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşen-
ko, “Volnovaha yakınındaki kontrol noktasında hayatını 
kaybedenler dahil olmak üzere teröristler tarafından 
öldürülen tüm sivillerin anısına 15 Ocak tarihini matem 
günü olarak ilan etmeye karar verdim” dedi. Poroşen-
ko’nun talimatıyla, tüm devlet kurumları ve yerel yöne-
tim organları, devlet şirketleri ve teşkilat binalarında 
Ukrayna bayraklarının yarıya indirildi. Ayrıca, tüm 
eğlenceler, konser programları ve spor yarışmaları iptal 
edilirken televizyon ve radyo programlarında değişik-
likler yapıldı. Poroşenko halka seslenişinde, hayatını 
kaybedenlerin ailelerine taziyelerini bildirerek Paris ve 
Volnovaha katliamının aynı düzeyde olaylar olduğunu 
ifade etti. Poroşenko konuşmasının ardından saldırı-
da hayatını kaybedenlerin ailelerine destek göstermek 
amacıyla sosyal ağlarda #JeSuisVolnovaha (Ben Vol-
novahayım) haştagını kullanarak flashmob başlattı. Bu 
arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Volnovaha 
yakınlarında yolcu otobüsüne ateş açılmasını kınayarak 
olayla ilgili adli soruşturma yapılması çağrısında bu-
lundu. 15 Ocak 2015 Perşembe günü saat 12.00’de 
Ukrayna genelinde Volnovaha’da yolcu otobüsüne ateş 
açılması sonucu hayatını kaybedenlerin anısına saygı 
duruşu yapıldı. Bu arada Ukrayna devleti diplomatik mi-
syonlarında açılan taziye defterleri ile dünya kamuoyu 
bu acıyı paylaşmaya davet edildi. Derneğimiz Genel 
Başkan Vekili Mükremin Şahin, Genel Başkan Yardımcısı 
Namık Kemal Bayar ve Gençlik Komisyonu Başkanı 
Fethi Kurtiy Şahin de Genel Merkezi temsilen Ukray-
na Büyükelçiliği’ni ziyaret etti ve başsağlığı dileklerini 
iletti. Derneğimiz temsilcileri büyükelçiliğin başkatibi 
Denis Zolotaryov tarafından karşılandı. Taziye yazısının 
deftere yazılmasından sonra büyükelçiliğin Ukrayna 
Salonu’nda, Ukrayna’daki son durum ve gelişmeler üze-
rine görüş alışverişinde bulunuldu. Kırım’daki vatan-
daşlarımızın vaziyeti, Ukrayna’nin bu konudaki tutumu 
hakkında sayın başkatipten bilgi alındı.



Ukrayna ve Kırım’da son bir buçuk yılda meydana 
gelen gelişmeler, Rusya Devleti’nin işgalci ve yayılmacı 
politikaları, vatanları Kırım’da yeniden yerleşmek ve kök 
salmak gayreti içerisinde olan Kırım Tatarlarını tari-
hlerinin en önemli kırılma noktalarından birisi ile karşı 
karşıya getirmiştir. Millet bu önemli noktada ya duru-
ma razı olup işgali ve yok olmayı kabullenecek veya-
hut yaşama ve var olma iradesini ortaya koyarak “ben 
geçmişte vardım; şimdi varım; gelecekte de kendi to-
praklarımda millî müesselerimle, miilî kültür ve medeni-
yetimle insanlık aleminde şerefli yerimi alacağım” diye 
bütün dünyaya haykıracaktır.

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan milyonlarca 
Kırım Tatarı 1917’den gelen Kurultay ve Meclis çizgis-
inin arkasında, bu çizginin meşru organlarını ve liderlik 
kadrosunu tam salahiyetli organ olarak yetkilendirme 
kararında ve iradesindedir. Bu kongre milletin karar ve 
iradesinin bir ifadesi olarak 1 – 2 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında Ankara’da toplanacaktır. Bu vesileyle Millî Mec-
lis Başkanımız Refat Çubar dünyadaki bütün Kırım Tatar 
teşkilatlarına açık çağrı yaparak toplantıya davet etmiştir. 

İşgalden sonra Milli Liderimiz Mustafa A. Kırımoğlu, 
KTMM Başkanımız Refat Çubar’ın vatanlarına girişleri 
engellenmiş, KTMM Başkan Yardımcımız Ahtem Çiygöz 
her türlü hukuka aykırı bir şekilde hapsedilmiş, Kırım 
Haber Ajansı (QHA) ve Kırım Tatar Tv ATR’in yayınları-
na izin verilmemiş, KTMM’nin binasına ve mal varlıkları-
na el konulmuş, Kırım Tatar gençleri kaçırılarak korku 
salınmaya çalışılmış, her türlü milli faaliyet, toplantılar 
hatta matem günlerimiz engellenmiş, halkımızın mil-
li iradesi sinsi oyunlar ve kuklalarıyla elde edilmeye 
çalışılmış, silahlı ve maskeli kişilerce ibadet yerlerine ve 
Kırım Tatar evlerine baskınlar düzenlenmiş, çeşitli bakı 

ve sindirmelerle Kırım Tatarlarının nefes almaları bile 
engellenmeye çalışılmıştır.Böyle bir zamanda Kırım Ta-
tarlarının sesinin güçlü bir şekilde duyurulması zorunlu 
bir ihtiyaçtır. İşgal altındaki Vatanımızda sesimizi kes-
mek için her türlü gasp, darp, hileye başvurulmakla bir-
likte halkımızın en insanî taleplerine bile şiddetle cevap 
verilmektedir.

Türkiye’de genelinde 29 teşkilatı ile faaliyet 
gösteren Derneğimiz, Kırım’ın işgaline ilk gün itibariyle 
karşı çıkmış, her türlü demokratik hakkını kullanarak 
düzenlediği mitingler, konferanslar, paneller, çeşitli 
görüşmeler ile birlikte yayınladığı bildiriler, demeçler 
yanında uluslararası kuruluşlara yaptığı müracaatlar ile 
konuyu gündeme taşımaya çalışmıştır. Bunun yanında 
Kırım Tatar Milli Kurultayının ve Kırım Tatar Milli Mecli-
si’nin ilkelerini benimseyen diğer Kırım Tatar teşkilatları 
ile birlikte faaliyetlerini ortak düzenlemeye başlamıştır. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 43 Kırım Tatar teşkilatının 
oluşturduğu Kırım Tatar Teşkilatları Platformu’nun, Milli 
Liderimiz Mustafa A. Kırımoğlu ve KTMM Başkanımız 
Refat Çubar’ın da iştirak ettiği 4-5 Nisan 2015 tarihin-
de Ankara’da yapılan toplantısında Dünya Kırım Tatar 
Kongresinin toplanması kararlaştırılmıştır. Kırım’ın iş-
gal altında ve Vatandaki Kırım Tatar iradesinin tehdit 
altında olduğu bir ortamda, Dünya Kırım Tatar Kon-
gresine tarihi bir görev düşmektedir. Dünya Kırım Tatar 
Kongresi; Kırım Tatarlarının duruşunu ve tavrını göster-
ecek birliğinin, gücünün, meşruiyetinin ve temsilinin en 
güçlü yansıması olacaktır.

Birincisi 2009 yılında gerçekleştirilen Kırım Tatar 
Dünya Kongresinin tecrübesinden de yararlanılarak 
mutlaka eksik yönler de giderilmeye çalışılacaktır. Ancak 
bugünkü durum çok farklı olduğu için çok daha işlevsel 
bir yapılanmanın ortaya çıkması beklenmektedir.

Bugün itibariyle bütün teşkilatlarımız aralarındaki 
görüş farklılıklarını ya da konulara farklı yaklaşımlarını 
bir tarafa bırakarak Kırım’ın işgaline karşı eylem birliği 
içerisinde çalışmalarını hızlandırmıştır.

Tabii ki Kongre ile ilgili değişik görüşler olacak, 
değişik fikirler gündeme getirilecektir. Birbirine yakın, 
birbirine uzak, makul ya da aykırı, uygulanabilir ya 
da uçuk vs. görüşler savunulacaktır. Ancak Kongre ile 
bütün bu görüşler konsolide edilerek ortak görüşlerimiz 
çerçevesinde Kongrenin sonucu ilan edilerek, bu çerçe-
vede yol haritamız belirlenecektir. 

Dünya Kırım Tatar Kongresi, üstlendiği ve üstle-
neceği görevleri itibariyle tarihi sorumluluğunu da ala-
caktır.

II. DÜNYA KIRIM 
TATAR KONGRESİ 
YAKLAŞIRKEN

Tuncer KALKAY
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Kırım Tatarlarının en büyük diasporasının bulunduğu 
Türkiye’de mevcut 42 Kırım Tatar teşkilatı 8 Şubat 
2015 tarihinde Ankara’da bir araya geldiler. Toplantının 
sabah oturumunda söz alan konuşmacılar yaptıkları 
konuşmalarda böyle bir toplantının düzenlenmesi se-
bebiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek görüş ve 
önerilerini dile getirdiler.

Genel Merkezimizin ev sahipliğinde bir araya gelen 
teşkilatlar Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi son-
rasında Kırım ve Ukrayna’da yaşanan son gelişmeleri 
değerlendirdiler. Vatan Kırım’da yaşayan kardeşlerinin 
sorunlarını görüşerek bunların çözümlenebilmesi için 
izlenecek yol haritasını belirlediler.

Toplantıda birlik olmanın önemi üzerinde duruldu. 
Ayrıca örgütlenme ve ortak çalışma hususunda organize 
olmanın gerekliliği belirtildi. Yapılan tüm konuşmalarda 
böyle güzel bir tablonun her zaman var olması gerektiği 
ifade edilerek birlik olmanın önemi vurgulandı. Bu ara-
da Kırım Tatar Halkı’nın demokrasi geleneğine sahip, 
sağduyulu bir millet olduğu belirtilerek, her zaman belli 
prensiplerin ardında duran bu halkın son derece şuurlu 
bir duruşu olduğunu ifade edildi. Genel olarak konuşma-
larda “Biz Kırım’da sesini yeterince duyuramayan 
kardeşlerimizin sesi olmalıyız. Kırım’ı Kırım Tatar Halkı 
için, insanlık için ve kanunî yollardan istiyoruz” denildi.

Toplantının bir diğer önemli gündem konusu da Avru-
pa, ABD ve Türkiye ile Türk dünyasının Kırım’ın işgali son-
rasında izledikleri politikalar oldu. Katılımcılar, özellikle 
Türkiye’nin mevcut tutumu, Avrupa Konseyi Parlament-
erler Meclisi’ndeki yaptırımlar konusundaki oylamada 
Türk milletvekillerinin davranışı hususunda memnuni-
yetsizlikleri dile getirerek, Türkiye’de kurulu Kırım Tatar 
teşkilatlarının siyasî arenada daha etkin ve kararlı bir 
tutum izleyerek çok daha yoğun baskı ve lobi faaliyetleri 
yürütülmesi gerektiğinde fikir birliğine vardılar.

Kırım Tatarlarının haklarının daha güçlü bir şekilde ko-
runabilmesi ve dünya kamuoyuna daha etkili bir şekilde 
duyurulması için basın, yayın ve enformasyon çalışma-
larının profesyonelce, üst düzeyde yürütülmesi konusu da 
teşkilatların fikir birliğine vardığı bir başka konu oldu.

Toplantıda, 2015 yılı içinde birlikte düzenlenecek 
faaliyet ve çalışmalar da ele alınarak, ilhakın ilk yılı ve 
18 Mayıs anma faaliyetlerinin ses getirecek büyüklükte, 
hep birlikte yapılması kararı alındı. Yine tüm teşkilat-
ların birlikte düzenleyeceği faaliyetler konusunda bir 
çalışma grubu oluşturuldu.

Toplantıda alınan en önemli karar ise katılımcı 42 
teşkilatın Kırım Tatar diasporasında yıllardır dile getirilen 
teşkilatlar arası birlikteliği sağlamak üzere “Türkiye’de Ku-
rulu Kırım Tatar Teşkilatları Platformu”nu hayata geçirme-
si oldu. Platform kurulması yönündeki tarihî teklif tüm 
katılımcıların oybirliği ile ayakta alkışlanarak onaylandı.

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI’NDAN 
TARİHÎ KARAR

** (Türkiye’de Kurulu Kırım Tatar Teşkilatları Platformu İstişare 
Toplantısı Sonuç Bildirisi’ni Derneğimizin “kirimdernegi.org.tr” inter-
net adresinde görebilirsiniz.)



Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki genel 
kanaat ve yargının aksine 2009 yılında yapılan Kongre 
görevini başarıyla yerine getirmiştir. Kongrenin 2009 
yılında yapılan ilk toplantısının başarısı, iki asırdan faz-
la süredir dünyanın dört bir yanına dağılan Kırım Tatar-
larının vatanımız Kırım’da tekrar toplanmasıdır. Kongrede 
şu oldu, sonrasında bu oldu, yapılması gerekenler yapıl-
madı gibi bir takım sözlerle 2009 Kongresi’nin bu tarihî 
ve çok önemli millî görevi başarıyla tamamlaması gerçeği 
perdelenmemelidir. 2009 Kongresi ile Kırım Tatarları iki 
asırlık zamana ve bu zaman sürecinin doğurduğu farklılık 
ve ayrılıklara karşın bir araya gelebileceklerini, birbirleri-
yle görüşüp anlaşabileceklerini, birlikte çalışabileceklerini 
ve her şeyden önce dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın 
bütün Kırım Tatarlarının kalbinin Kırım için çarptığını is-
patlamıştır. Kongre sonrasında oluşturulan Koordinasyon 
Kurulu, tüzük, kurumsallık üzerine söylenen sözlerin hiç 
biri bu başarıyı lekeleyemez. 

Kongrenin ikinci toplantısından en büyük beklenti, 
dünyadaki tüm Kırım Tatar sivil toplum kuruluşları ve 
benzeri kuruluşları millî hareket ve mücadele ilkeleri 
etrafında toplayabilecek kurumsal bir yapının bu to-
plantı ile resmen kurulmasıdır. Bu kurumsal yapının çok 
katılımlı, karar alma süreçlerinde tabanın tercihlerine 
öncelik veren, temsil yapısı kuvvetli olması gereklidir. 
Ancak bu gerekliliğin yanı sıra pratik olarak işleyebil-
ir, faaliyet yapabilir, hızlı karar alma ve hareket etme 
kabiliyeti yüksek bir yapı kurulması da çok önemlidir. 
Kongrenin ikinci toplantısının kurumsallaşma dışında 
bir diğer önemli görevi ve fonksiyonu, dünyadaki Kırım 
Tatar diasporasının Kırım’ın bir kez daha işgaline karşı 
duruşunu belgelemek, vatanımızda yaşayan Kırım Ta-
tarlarına yönelik insan hakları ihlalleri, baskı ve yıldır-
ma faaliyetleri ve her türlü hukuksuzluğa karşı yapılacak 
işleri, hareket tarzını ve stratejileri belirlemek olacaktır. 
Bu Kongrenin bir başka fonksiyonu da artık diasporanın 
vatan Kırım’a dönüşü konuşmaya başlaması olmalıdır. 
Şahsi fikrime göre diaspora artık bu Kongre ile birlik-
te ve sonrasında vatana dönüşü gündemine almalı ve 
Kongre kurumsal kimliğinin önemli işlerinden biri de bu 
amaçla politika ve strateji üretmek olmalı. 

Son olarak, Kongre ile ilgili olarak şunun altını çizme-
kte fayda görüyorum. Kongre, genel politika ve strate-
jileri belirleyen, bu politika ve stratejiler çerçevesinde 
bağlı teşkilatlara vazife ve iş veren; bu teşkilatlardan bu 
işlerle ilgili geri bildirim alan bir yapı olmalı. Bir koordi-
nasyon ve eşgüdüm işlevi yanı sıra temsil işlevini de yer-
ine getirmeli, faaliyet ve işlerin yapılması ve sonuçları 
takip edebilmelidir. 

Vatan Kırım’ın Rusya tarafından kanunsuz işgali 28 Şu-
bat 2015 Cumartesi günü Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği 
önünde düzenlenen bir basın açıklaması ile protesto edil-
di. Genel Merkezimiz ve Türkiye’de Kurulu Kırım Tatar 
Teşkilatları Platformu tarafından organize edilen basın 
açıklamasına Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 1500-
2000 kişi kadar bir vatandaş topluluğu katıldı. 

Basın açıklaması kanunsuz Rus işgalinin başladığı 
günden bu güne 1 yıl içerisinde Kırım’da işkence ile şe-
hit edilen Reşat Ametov ve diğer şehitlerimiz; Doğu 
Ukrayna’da hayatlarını terörist saldırılarda kaybedenler, 
Moskova’da vahşice öldürülen Putin muhalifi lider Bo-
ris Nemtsov’un anısına ve Kırım Tatarlarının vatan mü-
cadelesinde kaybedilen insanlarımızın ruhuna bir fatiha 
süresince saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ant 
Etkenmen’in okunmasıyla başladı. İlk konuşmayı Genel 
Başkanımız Tuncer Kalkay yaptı. Kalkay konuşmasına 
basın açıklamasına katılan Kırım Tatar Teşkilatlarının ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensu-
plarını selamladıktan sonra katılımlarınız ve destekleriniz 
için şükranlarımı sunuyorum diyerek başladı. Kırım’da son 
bir yıl içerisinde yaşanan olaylara değinerek yaşanan-
ların 70 yıl önce halkı yok etmeye çalışan zihniyetin bu 
gün işbaşında olduğunu açık seçik gösterdiğini ifade etti. 
Kalkay bütün bunlara karşı Kırım Tatar Teşkilatlarının bir 
bütün olarak; Kırım Tatar Milli Kurultay geleneğinden al-
dığı ilkeler doğrultusunda Kırım Tatar Milli hareketinin 
prensipleri çerçevesinde Ukrayna’nın egemenliğinden 
ve toprak bütünlüğünden yana düşüncesinden asla ta-

Rusya Büyükelçiliği
Önünde Bir Basın
Açıklaması Yaptık
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viz vermediğini ve Milli liderleri Mustafa Kırımoğlu’nun, 
Kurultay’ın, KTMM’nin yani halkının her zaman yanında 
olduğunu dile getirdi. “Türkiye’nin dört bir tarafından ge-
len Kırım Tatar Teşkilatları olarak bu birliği bir kez daha 
göstermek, itirazımızı bildirmek, kararlığımızı belirtmek, 
duruşumuzu ve tavrımızı ortaya koymak, yılmayacağımızı 
ve yıldırılamayacağımızı göstermek için toplanmış bu-
lunuyoruz” diyerek unutturulmaya, normalleştirilmeye 
ve kabullendirilmeye çalışılan Kırım’ın işgalinin hiçbir 
zaman kabul edilmeyeceğini ve vatan Kırım’dan asla 
vazgeçilmeyeceğini belirtti. Daha sonra bir konuşma ya-
pan Eskişehir Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ise 
birlik ve beraberlik olmanın önemi üzerinde durdu. To-
plantı Oya Deniz Çongar tarafından okunan basın açıkla-
masının ardından sonra sona erdi. Basın açıklaması son-
rasında dernek başkanları tarafından Rusya Büyükelçiliği 
önüne siyah çelenk bırakıldı...

(Kırım’ın işgalinin birinci yılında Türkiye’de kurulu 42 
Kırım Tatar teşkilatının oluşturduğu “Kırım Tatar Teşkilat-
ları Platformu” tarafından Ankara bulunan Rusya Feder-
asyonu Büyükelçiliği önünde 28 Şubat 2015 tarihinde 
düzenlenen basın açıklamasındaki konuşma metinlerini 
ve basın bildirisi metnini derneğimizin “kirimdernegi.org.
tr” internet adresinde görebilirsiniz.)
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Kırım Tatarlarının lideri, şair, siyasetçi, fikir adamı 
Noman Çelebicihan’ın şehit edilişinin 97. yıl dönümünde 
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bir anma pro-
gramı yapıldı.

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Toplu-
luğu’nun düzenlediği programa Gazi Üniversitesi öğre-
tim üyelerinden Prof. Dr. Zuhal Yüksel, Arş. Gör. Meryem 
Başkurt ve doktora öğrencisi Susanna Mustafayeva 
konuşmacı olarak katıldılar. Program İstiklal Marşı ve Ant 
Etkenmen’in okunmasıyla başladı. Devamında  Prof. Dr. 
Zuhal Yüksel Kırım’la ilgili genel bilgiler verirken Meryem 
Başkurt Numan Çelebicihan’ı tanıttı. Susanna Mustafa-
yeva ise Kırım’ın şu andaki durumu ve bu gün yaşanan-
lar hakkında bilgi verdi. Gazi Üniversitesi öğrencileri ve 
öğretim elmanlarının yanı sıra vatandaşların katılımının 
yoğun olduğu program Numan Çelebicihan’la ilgili hazır-
lanan belgeselin gösterimiyle sona erdi.

Gazi Üniversitesi’nde 
Numan Çelebi Cihan 
Anıldı

Rıza Yusuf’un 75. Yaş Jübile programı 9 Mayıs 
2015 Cumartesi günü Ankara’da düzenlendi. T.C. Baş-
bakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı’nın katkılarıyla hazırlanan konser programı Kırım 
Tatar Sürgününün 71. Yıldönümü Anma Programı 
çerçevesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salo-
nu’ndaki program saat 18.00’de protokol ve derneğimiz 
üyelerinin hazır bulunduğu bir kokteyl ile başladı. Sunuc-
uluğunu Elmas Kırımlı’nın yaptığı konser saat 20.00’de 
başladı. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay ve TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Fırat Purtaş’ın açılış konuşmalarının 
ardından Kırım’ın ünlü sesleri Zera Kence ve Asan Bi-
lal eşliğinde sahneye çıkan rejisör, müzisyen, bestekâr, 
orkestra şefi, şair, söz ustası Rıza Yusuf seslendirdiği 
şiirlerle büyük beğeni topladı. Derneğimiz Halk Oyunları 
Topluluğu’nun büyük ustalıkla sahnelediği Kırım Halk 
Dansları’ndan örnekler ise geceye ayrı bir renk kattı. 

Rüstem Emin’in Kırım Tatar Sürgünü’nü anlatan res-
imlerinin slayt olarak fonda yansıtılması ise gecenin 
ruhunu çok güzel anlatıyordu. Konser programının 
sonunda Rıza Yusuf’a derneğimiz tarafından 75. Yaş 
Jübilesi anısına bir plaket takdim edildi.

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen, 10 Mayıs 
2015 Pazar günü Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 
Kurşunlu Külliyesi Salonu ve 11 Mayıs 2015 Pazartesi 
günü Bursa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Merinos 
Başkanlık Salonu’nda tekrarlanan program 14 Mayıs 
2015 Perşembe günü Sakarya’da Ziya Taşkent Konser 
Salonu’nda saat 19.30’da seyirciyle buluştu.

Rıza Yusuf 
75. Yıl 
Jübilesi

Genel  Merkez  Yönetim Kurulu üyesi Semih Gezer,  
Naciye Rustemova ile 5 Ekim 2014’te Konya’da 
evlendi. (Bir önceki sayıda evliliklerini kutlamayı 
unuttuğumuz kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz.)

Kırım Tatarlarının genç yırcılarından, ATR 
televizyonu yapımcılarından Afize Yusuf-qızı, 
İbraim Umerov ile 3 Ocak 2015’te Kırım-

Aqmescit’te evlendi.

Derneğimiz Gençlik 
Komisyonu azalarından 
Alim Seydaliyev, 
Riana Omerova ile 17 
Nisan 2015’te Kırım- 

Bahçesaray’da evlendi.

Genç çiftlerimize ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.
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Tıp Fakültesi’nde
Tarihi ve Kültürü ile Kırım

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Tarihi ve 
Kültürü ile Kırım Günleri’’nin 2. Gününde Kırım Tatarlarının 
tarihi ve işgalin 1.yılı konuşuldu. Etkinliğe Genel Başkan 
Yardımcımız Av. Namık Kemal Bayar katılarak Kırım 
Tatar tarihinin önemli dönüm noktaları hakkında genel 
bir bilgi verdikten sonra, 2014 senesinin Şubat ayında 
başlayan işgal sonrası oluşan durumu ve derneğimiz-
in işgal karşısındaki tepkilerini anlattı. Ankara Tıp Tar-
ih Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın devam 
eden kısmında Genel Başkan Yardımcımız Av.Namık Ke-
mal Bayar’ı sunumunun ardından toplantı soru ve cevap-
lar ile devam etti. Ankara Üniversitesi öğrencilerinin yanı 
sıra ilgili vatandaşlarında katıldığı etkinlikler 23-24-25 
Şubat tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
organize edildi. Genel Başkan Yardımcımız Sn. Bayar’ın 
yanı sıra bu programa; 23 Şubat Pazartesi, saat 14:00’da 
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Alp 
“Tarihte ve Günümüzde Kırım” başlıklı sunumuyla katıldı. 
25 Şubat Çarşamba günü ise saat 16:00’da Doç. Dr. İbra-
him Keleş “Çağdaş Bir Türk ve İslam Düşünürü: İsmail 
Bey Gaspıralı” başlıklı sunumuyla ilgilinenlerle buluştu. 
Bu toplantıda, daha öncekiler gibi Tıp Fakültesi Morfoloji 
Yerleşkesi’nde organize edildi.

ForumTurkuaz grubu tarafından Ankara Keçiören 
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde "Kırım Tatarları ve 
Kırım Krizi" konulu bir konferans düzenlendi. 28 Ni-
san 2015 tarihinde yapılan konferansa Kırım Türkleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı 
Av.Namık Kemal Bayar ve Genel Merkez Gençlik Kolu 
Başkanı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma  
Görevlisi Fethi Kurtiy Şahin konuşmacı olarak katıldı. 
ForumTurkuaz grubu kurucularından Numan Tabak’ın 
açılış ve sunuş konuşması ile başlayan konferansta Fethi 
Kurtiy Şahin, "Tarihte Ukrain - Rus İlişkileri ve Bölgenin 
Jeopolitiği"; Av.Namık Kemal Bayar da "Kırım Tatarlarının 
Tarihi ve İşgal Sonrasında Kırım’da Son Durum" hakkında 

konuşmalar yaptılar. Konferansa kalabalık bir vatandaş 
topluluğu katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisini çeken ve 
konuşmalar sonunda soru-cevaplarla kapanan konferans 
üç saati aşkın sürdü.

Keçiören’de Kırım Krizi Konferansı

Viktor Gankeviç’in 
Anısına 

30 Nisan 2014’te Ukrayna ünlü Kırım Tatar tarihi 
araştırmacısı Pr. Dr. Viktor Gankeviç hayatını kaybetti. 
(20.09.1968 Kherson – 30.04.2014, Akmescit). 

Viktor Gankeviç Akmescit Devlet Üniversitesi’nin 
Tarih bölümünden mezun oldu. 1995’te Zaporojye 
Devlet Üniversitesi’nde “İsmail  Gaspralı’nın Hayatı 
ve Faaliyeti (1851-1914)” isimli tezini “Tarihi Bilimler 
Adayı” derecesi için savundu. Bu çalışma Ukrayna’da 
Kırım Tatar tarihiyle ilgili ilk tezdir. Gankeviç 2000’de 
Kiev’deki Ulusal Bilimler Akademisi’nde “Krımskiy Doğu 
Çalışmaları Enstitüsü”nde “Kırım Tatarlarının Cedit Eği-
tim Reformu (XIX-XXyy.)” adlı doktora tezini savundu. 
Akmescit Devlet Üniversitesi’nde (daha sonra Tavri-
ya Milli Üniversitesi) Ukrayna Tarihi bölümünde ders 
veren Gankeviç, Ukrayna’da Kırım Tatarları için devlet 
tarafından açılan ilk yükseköğretim kurumu olan “Kırım 
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi”nde de çalıştı. 

Gankeviç araştırma, eğitim ve öğretim çalışmalarıy-
la Kırım Tatar tarihi konusundaki bilimsel çalışmaların 
gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır. Onun danışman-
lığında 15 tarihi bilimler adayı ve 3 doktora öğrencisi 
hazırlanmıştır. Öğrencilerinin arasında Kırım Tatar-
larının sayısı da epeyce çoktu. Çalışmalarının çoğu Kırım 
Tatar Tarihi, ulusal basının geçmişi, eğitim sistemi, dinî 
teşkilatlar mevzularına adanmıştı. 

Viktor Gankeviç Ukrayna’nın özverili bir vatanseveri-
ydi ve yüreği Kırım’ın işgaline dayanamadı. Bu değerli 
bilim adamı geçirdiği bir kalp krizi sonrasında 30 nisan 
2014’te Akmescit’te yaşamını yitirdi.

Hazırlayan: Denis Zolotaryov
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Derneğimizin de içerisinde yer aldığı, Türkiye’de 
çalışmalarını sürdüren 43 Kırım Tatar Teşkilatı’nın or-
taklaşa kurduğu Kırım Tatar Teşkilatları Platformu 4-5 
Nisan 2015 tarihlerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Milli liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım 
Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubar, Milli Meclis 
Başkan Muavini Aslan Ömer Kırımlı, Milli Meclisimiz-
in Türkiye danışmanı ve Kırım Haber Ajansı’nın sahibi 
İsmet Yüksel, önemli insan hakları savunucusu ve milli 
hareketimizin veteranlarından Sinaver Kadir’in katıldığı 
ilk toplantıda diasporanın yakın gelecekteki faaliyet 
planı ve genel stratejisi hakkında tarihi kararlar alındı.

Kırım’ın işgal edilişini takip eden süreç içerisinde 
diasporamızda üzerine düşen görevi hakkıyla yerine 
getirmek için yürütülen çalışmaların ürünü olan Kırım 
Tatar Teşkilatları platformu, milli lider ve aktivistlerim-
izin de katıldığı ilk toplantısında yakın gelecekteki yol 
haritasını belirledi ve genel prensiplerinin altını çizdi. 
Mustafa Ağamızın ve Refat Çubar’ın Kırım ve Ukray-
na’daki genel durum hakkında birinci ağızdan yaptıkları 
konuşmalarla başlayan toplantı; yaklaşmakta olan 18 
Mayıs için yapılacak olan anma organizasyonları, me-
dya alanındaki ihtiyaçlarımız ve Bütün Dünya Kırım 
Tatar Kongresi’nin organize edilmesi konuları üzerinde 
yoğunlaştı. İki gün devam eden toplantı süresince 
teşkilatlarımızın genel problemleri ve ihtiyaçları üze-
rinde de duruldu. Türkiye genelinde ortak çalışmalar 
yürütmek ve yapılacak işbirliklerini kurumsallaştırmak 

için pek çok adımlar atıldı ve derneklerimiz arasındaki 
bağlar perçinlendi.

Toplantımıza ayrıca Bükreş’te bulunan Kırım Tatar 
Derneğinin temsilcileri Mefküre Gafar ve Abdulgani Su-
nay’da katıldı. Romanya’daki genel durum ve çalışma-
ları hakkında bilgi verdikten sonra Romanya ve diğer 
merkezler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için görüş 
alış verişinde bulunuldu.

Özellikle sayın Refat Çubar ve Mustafa Ağamızın di-
asporada yaşamakta olan Kırım Tatarlarından beklen-
tiler üzerinde yaptıkları konuşmalar uzun vadeli çalış-
ma planımızı oluşturmak için bizlere hedefler koydu. 
Özellikle son bir sene içerisinde yapılan faaliyetlerin 
Kırım’da ve Ukrayna’da çok büyük yankı uyandırdığının, 
bu faaliyetlerin halkımıza güç ve umut verdiğinin altını 
çizen sayın Kırımoğlu benzer çalışmaların artarak de-
vam etmesi gerektiğini belirtti. 

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI
PLATFORMU’NDAN TARİHÎ TOPLANTI
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Onurlu duruşları ve insani değerlere saygılarıyla 
Kırım Tatar teşkilatlarının uluslararası alanda her sevi-
yede saygı ile karşılandığını, bu sebeple dünya kamuoyu-
nun bizlere karşı her zaman muhabbet ile yaklaştığını 
belirten misafirlerimiz bu birlikteliğimizi güçlendirmek 
ve çalışmalarımızı derinleştirmek için bizlerle fikir alış 
verişinde bulundu.

Halkımızın çok büyük bir sınavdan geçmekte old-
uğu bu günlerde, Kırım Tatar Teşkilatları Platformu gibi 
kuruluşların ortaya çıkması ve sorumluluk alarak, milli 
değerlerimiz doğrultusunda çalışmalarına devam etme-
si bizler için büyük bir mutluluk. Genel Merkez olarak, 
bu zor yolda beraber yürüdüğümüz bütün teşkilatlara ve 
onların temsilcilerine gösterdikleri özveri için teşekkür 
ediyor ve bu gibi kuruluşların çalışmalarının büyüyerek 
milli ihtiyaçlarımıza derman olmasını temenni ediyoruz.

**(Toplantının sonuç bildirgesini “kirimdernegi.org.tr” in-
ternet adresinde görebilirsiniz.)

Büyük önder İsmail 
Gaspıralı’nın Tercüman gazete-
sini çıkarmaya başladığı 1883 
yılını Kırım Tatarları için aydın-
lanma hareketinin başlangıç 
tarihi olarak baz alırsak bu 
halk kendi mukadderatı ile il-
gili ne yapmalıyız sorusuna 
132 yıl önce cevap arama-
ya başlamıştır diyebiliriz. Bu 

çalışmanın temelinde tartışmasız eğitim vardır. Ayrı-
ca bu halk çağdaş ve medenî dünyanın standartlarına 
ulaşabilmek için olağanüstü bir gayretle mucize diyebi-
leceğimiz sonuçları da kısa zamanda hayata geçirmiştir. 
Bahçesaray’da başlayan bu yolculuk sadece Kırım’da 
değil bütün Türk ve İslâm coğrafyasında karşılığını bul-
muştur.

Tercüman okulunda yetişip feyiz alan nesil; sadece 
birkaç on yıllık süreç sonunda Kırım’da bu günlere ka-
dar gelen ateşin meşalesini 1917’de yaktılar. “Kurultay, 
Meclis, Millî Marş, Gök Bayrak” gibi kavramlar bir isim 
ile özdeşleşti. Çelebi Cihan! O, kendi coğrafyamızdaki 
yüzlerce yıllık tarihimizle rabıtamızı kuran, ruhumuzu 
bize geri veren mukaddes bir isim oldu. Kültür, sanat, 
medeniyet adına yapılan her çalışma ondan ilham aldı. 
Zor günlerde halk onun bedenimize üflediği ruhla ayak-
ta kaldı.

Bizlere millet ve vatan için nasıl çalışılacağını, nasıl 
mücadele edileceğini öğreten bu iki insan en büyük 
hazinemizdir. Millet için yaşamayı, millet için çalış-
mayı, millet için mücadele etmeyi, en zor şartlarda ve 
imkânsız denilen zamanlarda neleri, nasıl yapacağımızı 
mükemmel bir şekilde bizlere öğrettiler.

Dünyanın her tarafına dağılmış olan Kırım Tatar 
halkının dilini, kültürünü, medeniyetini saklayıp koruy-
abilmesi, millî müesseselerini kurup yaşatabilmesi “Millî 
Çalışma” hamlesini gerçekleştirebilme kabiliyeti ile 
mümkündür. Halkımızın bu istidadı ve kabiliyeti vardır.

Uluslararası hukuka bağlı, insan haklarına say-
gıyı ve demokrasiyi esas alan bir çalışma anlayışı 
Millî çalışmamızın temelini teşkil etmelidir. Millî Mü-
cadele tarihimizin itibarlı ve şerefli sayfaları ışığında 
yapacağımız çalışmaların sonucunda da inanıyoruz ki 
başarı mukadderdir.

MİLLÎ 
ÇALIŞMA
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Organizasyonunu Derneğimizin gerçekleştirmiş old-
uğu “Kırım’la Dayanışma Gecesi” 7 Mart 2015 Cumar-
tesi günü akşamı Ankara’da “Halil İbrahim Sofrası”nda 
düzenlendi. 850 davetlinin katıldığı ve salonun tamamen 
dolu olduğu gece dernek faaliyetlerinin ve bu gecenin 
düzenlenme amacının anlatıldığı bir konuşma ile açıldı. 
Oya Deniz Çongar tarafından yapılan konuşmada bu 
gecenin eğlence akşamı değil Kırım Tatar Kültürü’nün 
gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir 
misyonu üstlenen ve çok düşünülerek hazırlanmış bir 
organizasyon olduğu üzerinde duruldu. Sürgün bölgel-
erinde Kırım Tatar Dili ve Kültürü’nün yırlar, maniler, çın-
lar ve danslarla yaşatılıp sonraki kuşaklara aktarılarak 
ayakta kaldığı hususu özellikle vurgulandı. 4 Mart 2015 
Çarşamba günü aramızdan ayrılan merhume Dr. Zuhal 
Çiçek Kırımlı teyzemiz ve Kırım davası uğrunda hayat-
larını kaybeden şehitlerimizin ruhları için okunan Fati-
ha’nın ardından gece başladı. 

Sunuculuğunu Ediye Qataman’ın yaptığı gecede 
daha sonra Genel başkanımız Tuncer Kalkay misafirlere 
hoşgeldin diyerek son bir yıl içerisinde yaşanan olaylar 
hakkında bir değerlendirme yaptı. Kalkay konuşmasın-
da Kırım’da yaşanan hukuksuzlar, Kırım Tatar Halkının 
seçilmiş millî liderlerinin sınır dışı edilmeleri meseleleri 
üzerinde durarak Kırım Tatar Halkının bu güçlüğün de 
üstesinden geleceğini ifade etti. Daha sonra söz alan 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ise 
konuşmasına Kırım Tatarlarına teşekkür ederek başladı. 

Kırım’ın işgali sürecinde Kırım Tatar Halkının göstermiş 
olduğu direncin ve diasporayla birlikte Ukrayna’nın to-
prak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasi-
yetlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Büyükelçi 
Korsunsky Kırım’daki işgalin sona ereceği konusun-
da hiç bir şüpheleri olmadığını belirttiği konuşmasını 
“Vatan, Millet, Kırım” diyerek bitirdi. 

KIRIM’LA DAYANIŞMA GECESİ
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Gecenin gösteri kısmında kıymetli hocamız Meryem 
Kadirova’nın idaresindeki halk oyunları ekibimiz Ağır 
Ava, Bahçesaray Qaytarması, Tım Tım, Emir Celal, Ço-
ban ve Horan oyunlarını büyük bir başarı ile sergiledil-
er. Derneğimiz miniklerinin “Balalar Dunyası” gösterisi 
ise son derece büyük bir ilgi topladı. Küçüklerimiz sem-
patilerinin yanı sıra ciddiyetleri ve ustalıkları ile abla ve 
ağabeylerini aratmadılar. Bu arada Nogay Derneği’nden 
genç kızlarımızın sergilemiş oldukları oyun geceye ayrı 
bir hava kattı. Etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayarak 
Kırım yırlarından oluşturduğu repertuarla küçük bir 
konser veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası 
Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal ise ge-
cemize apayrı bir renk kattı. 

Kırım’la Dayanışma Gecemiz’de yaşanan ilkler 
bununla bitmedi. Derneğimiz müzik hocası Rumeysa 
Ay ve arkadaşlarının oluşturdukları grup “Levruba” ko-
nuklarımızdan büyük alkış aldı. Kırım Tatar Yırları’nı ilk 
kez seslendiren grup 12 eserden oluşan repertuarları ve 
bu yırları icra etmedeki ustalıkları ile çok beğenildiler. 
Gecenin bitiminde Türkiye’nin dört bir tarafından gel-
en dernek başkanlarımız, hemşehrilerimiz ve Kırım’dan 
okumak üzere gelen gençlerimiz aynı konuyu dile getir-

diler. “Halk oyunları ve yırlar bize Kırım’da olduğumuzu 
hissettirdi, sanki Kırım’dan bir ansambl seyrettik”. El-
betteki bunda gençlerimizin ustalıkları kadar kostüm-
lerinin de büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Kırım’ın 
değerli el sanatı ustalarından Ayşe Osman tarafından 
hazırlanan kıyafetler son derece gösterişli ve şıktılar. 
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Kırım Bülteni : Serra Menekay Öncel Kimdir? 
(nerede doğdu, hangi okullarda okudu, ailesi kim-
lerden oluşuyor, en yakın arkadaşları, hobileri)

Serra Menekay : Serra Menekay Öncel Kırım’lı bir 
baba ve Selanik’li bir annenin ilk çocuğu olarak Anka-
ra’da doğdu. İzmir’de büyüdü ve okudu. 1993 yılında 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip tıp doktoru, 
1998 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte-
sindeki ihtisasını tamamlayıp Biyokimya ve Klinik Bi-
yokimya Uzmanı oldu. Türkiye’nin değişik şehirlerinde 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli özel hastane, 
laboratuvar ve okullarda mesleğini icra etti. Halen yurt 
içi ve yurt dışı kurumlarda mesleki danışmanlık, kalite 
danışmanlığı ve medikal danışmanlık yapmakta. 

Doktorluk mesleğinin yanı sıra edebiyatla hep ilg-
ilendi. Değişik yerlerde yayımlanmış gezi yazıları, dene-
meleri ve şiirleri mevcut. Çeşitli dergilerin yayın yönet-
menliğini ve editörlüğünü de yapan Dr. Serra Menekay, 
hep hayalini kurduğu Kırım ve dedesinin hikâyesi konulu 
ilk romanını yazmak için eşinin desteğini alarak mesleğine 
ara verdi ve Kırım’a gitti. Yıllar sonra Kırım’da dedesinin 
küçük kardeşi Fatma halasına kavuştu ve “Aluşta’dan Esen 
Yeller- Bir Kırım Türküsü” isimli ilk romanını yazarak, ail-
esinin ve Kırım Türklerinin inanılmaz mücadelesini kita-
plaştırıp hayallerini gerçekleştirdi. Baba sülalesinin büyük 
kısmı 1991 den sonra Özbekistan’dan Kırım’a dönmüşler 
ve halen Kırım’da Akmescit ve Karasupazar şehirlerinde 
yaşamaktalar. Türkiye’deki anne ve babası İzmir’de, tek 
kardeşi ise ailesiyle Ankara’da yaşıyor. İstanbul’da yaşayan 
bir halası ve 3 kuzini var.

Dr. Serra Menekay ise eşi Vedat Öncel ile beraber 
halen İzmir’de yaşamakta ve yazmayı sürdürmekte.

Kırım Bülteni : Anne ve babanız kimdir ve aile 
kökenleri nereye dayanıyor? Babanızın ailesi 
Kırım’ın hangi bölgesinden?

Serra Menekay : Babam 1941 yılında Mol-
bay köyünden Rabia Hanım ile Karasupazar’lı Bilal 
Menakay’ın ilk çocuğu olarak Kırım’ın Karasupazar 
şehrinde doğmuş. Kitapta babamın doğumu ve İkinci 
Dünya Savaşı yıllarına ait pek çok ayrıntıyı bir roman 
kurgusu ile anlattım. Kırım Müslüman Halk Komitesi 
azalarından olan dedem Bilal Menakay eşini, oğlunu 
ve kızını alarak 1943 yılının sonunda Kırım’ı terk etmek 
durumunda kalmış ve Almanya’ya kaçmışlar. Dedemin 
kendinden küçük beş kardeşi ve annesi Kırım’da kal-
mayı istemiş ve seçmişler. Ancak malumunuz 18 Mayıs 
1944’te tüm Kırım Tatarları gibi onlar da sürgün edil-
ip, Ural, Sibirya ve Özbekistan’a dağılmışlar. Kitabımda 
Fatma’nın hikâyesinde, sürgünde Ural’a düşen dedemin 
en küçük kardeşinin gerçek hikâyesi anlatılıyor. Ailem-
izin mektuplaşmanın bile yasak olduğu bir ortamda 
açlıkla, sefaletle, hastalıklarla savaşı, birbirini bulma 
ve birbirine tutunarak ayakta kalma ve hayata tutunma 
çabalarını Fatma’nın dilinden aktarmaya çalıştım. Tüm 
Kırım Tatarlarının sürgün ve sonrasında yaşadıkları, 
yeniden Vatan Kırım’a dönmek için verilen demokra-
tik mücadele, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gerçeği, 
Sovyetler Birliğinin İkinci Dünya Savaşı sonrası politi-

ALUŞTA’DAN BİR YEL ESTİ



kaları ve yaşanan değişim ile halkımızın tekrar Kırım’a 
dönebilmek için ödediği bedelleri gerçeklere dayanarak 
anlatmaya gayret ettim Fatma’nın hikâyesinde. Bunun 
yanı sıra Almanya’ya kaçan Kırım Tatarlarının hikâyesi-
ni ise kurguladığım Nehar karakteri üzerinden aktarma-
ya gayret ettim. Nehar’ın hikâyesinde vatan hasretinin 
yanında bir de tutkulu bir aşk hikâyesi var. 

Kitabımın iki kadın kahramanı olan Nehar ve Fat-
ma’nın dilinden elli yıllık bir vatan hasretini anlatıyorum 
romanımda.

 Kırım Bülteni : Çocuklukta ata yurdu hakkında 
neler duydunuz? Evde neler konuşulurdu?

Serra Menekay : Dedem kardeşlerinin Özbeki-
stan’da olduklarını uzun zaman sonra öğrenmişti. De-
demin onlarla iletişim kurma çabalarını da anlattım 
kitabımda. Kaçıp geldikleri için çok fotoğraf yoktu 
dedemde ama sürekli onlardan bahseder, Kırım türküler-
ini söyleyip gözyaşı dökerdi. Ben çocukken her yıl Ey-
lül ayında İzmir Enternasyonel Fuarında Özbekistan’ın 
temsil edildiği reyona gittiğimizi ve akrabalarımızdan 
bir haber alabilir miyiz diye merak içinde oradaki in-
sanlarla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yine çocukken 
annemin ve babamın birlikte kaytarma oynamaları çok 
hoşuma giderdi. Her düğünde isimleri anons edilir dan-
sa davet edilirlerdi, onlar da beraber çıkıp oynarlardı, 
bense çocuk halimle hayran hayran izlerdim onları. 
Annem Selanik göçmenidir ama babamla tanışınca 
öğrenmiş Kırım oyunlarını, türkülerini ve yemeklerini. 
Onun hikâyesini de anlatıyorum romanda. Kardeşim de 

ekiplerde oynadı, o da çok güzel oynar. 
Büyüdükçe dedemin anlattıklarını daha 
ciddiyetle dinledim. Dedemin roman gibi 
bir hayatı vardı. Yazları bizimle yaşardı 
dedem ve bizim evimize geldiğinde her 
gün kahvede arkadaşları ile buluşur bu 
roman gibi hayattan parçalar anlatırdı. 
Onun sohbetine hayran geniş bir arkadaş 
çevresi vardı. Yazık ki dedem hayattayken 
bunları yazmayı akıl edemedim. Ama 
Kırım’a gidip Fatma Halamı bulunca artık 
zamanıdır deyip yazmaya başladım.

Kırım Bülteni : Kırım’a ilk geld-
iğinizde neler yaşadınız? Özellikle 
aile ile ilk karşılaştığınızda hisset-
tikleriniz nelerdi?

Serra Menekay : Ben kendimi küçük 
bir ailesi olan birisi sanırken Kırım’a varıp 
Akmescit havaalanında onlarca insanın 

beni beklediğini görünce şaşırmadım desem yalan olur. 
Beni tüm içtenlikleri ile kucakladılar. Sanki yıllardır bir-
likteymişiz gibi hissettim. Sanki onların hepsini eskiden 
beri tanıyordum. Hiç yabancılık çekmedim. Sonra her 
fırsatta gittim yanlarına. Her seferinde ellerinde al-
bümler, dillerinde yaşanmışlıkları ile bağırlarına bastılar 
beni. Aylarca yaşadım Kırım’da Fatma halamla ve bera-
ber yazdık Fatma’nın hikâyesini. 

Kırım Bülteni : Kırım denilince Serra Öncel ne 
hissediyor? Aslında Kırım Serra Öncel için nedir?

Serra Menekay : Biliyorsunuz kitabımın adı Aluş-
ta’dan Esen Yeller. O türküdeki gibi orada yaş almasam 
da, doyamadığım güzel Ata toprağımdır benim için 
Kırım. Senede birkaç kez gidiyordum 2014 Şubatından 
önce. Şimdi artık o kadar kolay değil gidip gelmem. 
Yüreğim orada kaldı. 

Kırım Bülteni : Bu kitabın ilhamını nereden aldınız? 

Serra Menekay : Aluşta’dan Esen Yeller türküsünü 
dinlerken karar verdim bu kitabı bu kurguyla ve bu isim-
le yazmaya. 

Dedem Bilal Menekay’ın ömrü Kırım’ı bir kez daha 
görmeye ve kardeşlerine kavuşmaya yetmedi. Oysa bir 
yıl kalmıştı vuslata. Ben gönül gözümü onun için açtım, 
gözlerim onun gözleri oldu Kırım’a baktı, yüreğim onun 
yüreği oldu kardeşine sarıldı, sesim onun sesi oldu Gü-
zel Kırım türküsünü yırladı;

Aluşta’dan esken yeller yüzüme vurdu 
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü 
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım 
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım…

Savaş, vatan hasreti, yaşam mücadelesi, doğum, 
ölüm, aşk, meşk her şeyden biraz ama en çok hayat ve 
hayatın gerçekliği… 

Bu kitabı yazabilmek için işime ara verdim. Kırım’da-
ki akrabalarımızın yanında yaşadım. Onlarla birlikte ol-
maktan ve dedemin bana verdiği bu vazifeyi yapmaktan 
ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmek çok güç. 
Üç yıllık bir çalışmayı tamamlayıp, kelimelere dökülmüş 
bu hikâyeyi ellerime aldığımda ben yine aynı türküyü 
mırıldanıyordum. İşte bu kitap ve adı böyle doğdu. 

“ALUŞTA’DAN ESEN YELLER”

“Bir Kırım Türküsü”

Kırım Bülteni : Kitabın yazılış süreci nasıl 
yaşandı? Ne kadar süre aldı?
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Serra Menekay : Kitabı yazabilmek için video kayıt-
ları aldım, pek çok kez Kırım’a gittim, orada yaşadım, 
dönem tarihi ile ilgili kitaplar okudum, çeşitli kaynaklar-
dan araştırmalar yaptım. Sonuçta tüm bunları yapıp ki-
tabı oluşturmak üç yıl sürdü. Sonrasında yayınlanması 
için Doğan Kitap’a başvurdum. Ben tanınmış bir yazar 
olmadığım için binde bir bile şansımın olmadığını söyle-
diler. Ama hiç umudumu kaybetmedim, sabırla bekled-
im. Çünkü içimden bir ses çok beğenecekler ve yayın-
layacaklar diyordu. Başvurumdan üç ay kadar sonra 
“inşallah başka yere söz vermemişsinizdir, çok beğen-
dik, biz yayınlamak istiyoruz” dediler. Dünyalar benim 
oldu. Yayına hazırlık süreci, onların baskı takviminde 
yer bulması derken bir yıl da böyle geçti. 2015 yılının 
Ocak ayında basıldı. Elime aldığımda gözyaşlarımı tut-
amadım. Önemli bir görevi yerine getirmiştim.

Kırım Bülteni : Kırım’da kimlerle tanıştınız? 
Hala görüştüğünüz kimler var?

Serra Menekay : Bütün ailemi buldum Kırım’da. 
Dedemin kardeşlerinden sadece Fatma Halam hayatta. 
Diğerlerine yetişemedim yazık ki. Ama onların da çocuk-
ları ve torunlarıyla tanıştım. Bütün Kırım’ı dolaştım 
onlarla. Babaannemin de kardeşlerinin çocuklarına ve 
torunlarına ulaştım. Kırım’ı da onları da çok özlüyorum. 
Kısmet olursa bu yaz tekrar ziyarete gelmek istiyorum.

Kırım Bülteni : Kırım Yazıcılar Birliği Serra Me-
nekay Öncel’i “Şerefli Aza” (onur üyesi) olarak ka-
bul etmek istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Serra Menekay : Böyle bir kabulden onur duyarım.

Kırım Bülteni : Kadın olmak kolay mı? Özellikle 
yazan bir kadın olmak…

Serra Menekay : Eğer benim kadar şanslıysanız 
ve sizi her zaman destekleyen, yaptığınıza saygı duyup 
hep ardınızda duran bir eşiniz varsa zor değil aslında. 
Kadınsanız, çalışıyorsanız ve bir yandan yazmak bir 
yandan da evinizin işlerini güzelce yapmak istiyorsanız 
hayatınızı iyi planlamanız gerekiyor. Disiplinli ve çok 
çalışınca hepsi yetişiyor ama bazen çok yorulduğumu 
itiraf etmeliyim.

 Kırım Bülteni : Hayattaki en büyük arzunuz 
nedir?

Serra Menekay : Güzel eserler vermek ve çok in-
sanın yüreğine dokunmak

Kırım Bülteni : Çok teşekkür ederiz….

Serra Menekay : Ben teşekkür ederim.

ODTÜ’de 
Ukrayna 

Konferansı
ODTÜ Avrasya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 29 Nisan 

Çarşamba günü saat 13:00’da Ukrayna’daki son olaylar 
ve Avro Maydan’dan beri olan genel durum hakkında bir 
yuvarlak masa toplantısı düzenledi. “Ukrayna’nın Avru-
pa Tercihi: Avro Maydan Olayları ve Ukrayna’daki Son 
Gelişmeler” adıyla organize edilen bu toplantıya üniver-
sitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı bölümlerin 
öğrencileri ve öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdi. To-
plantıya; Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi ekselansları 
Dr. Sergiy Korsusnky, Sosyal Bilimler Üniversitesi 
öğretim üyesi kıymetli Kırım Tatar akademisyenimiz 
Dr. Filiz Tutku Aydın ve Ukrayna Taras Şevçenko Edebi-
yat Akademisi’nden Dr. Oleksandr Mykhed konuşmacı 
olarak katıldılar. 

İlk olarak konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 
ekselansları Dr. Sergiy Korsusnky Ukrayna – Avrupa 
ilişkileri konusunda bilgi verirken son gelişmeler hu-
susunda katılımcıları bilgilendirdi. Büyükelçi Korsun-
sky, Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra sağlanan 
ateşkesle AB’nin temellerinin atıldığına dikkati çeker-
ek, “AB sadece ekonomik birlik demek değildir. AB’nin 
temelinde yatan en önemli ilke Almanya ile Fransa 
arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi, bu çatışmanın 
tekrar yaşanmaması ve ortak bir gelecek inşa etmek 

** Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Serkan 
Sava ile G.Ü. Çağdaş Türk 
Lehçeleri Bölümü Öğretim 
Üyesi Işılay Işıktaş Sava’nın 
ikinci kızları “İnci Bike” 26 Mayıs 
2015’te dünyamıza merhaba dedi.

** Gençlik Komisyonumuz eski üyelerinden Yasemin 
Harmancı Başkut ile Erkut Başkut’un kızları “Melek Ece” 
17 Haziran 2015’te aramıza hoş geldi. 
Ailelerinin mutluluğunu paylaşıyor ve yavrularımıza 
uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz…16 / OCAK - HAZİRAN 2015 / 78. SAYI



içindi” diye konuştu. Coğrafi, tarihi ve zihinsel olarak 
Avrupalı olduklarını vurgulayan Korsunsky, Ukrayna’nın 
AB’ye alınması gerektiğini belirterek, “13. yüzyılda Kiev 
bölgenin güçlü ve ihtişamlı bir merkeziyken Paris ve 
Londra küçük köylerdi. Çoğu merkez ise henüz kurul-
mamıştı” dedi. Türkiye’nin de uzun süredir AB’ye üyelik 
için beklediğine değinen Korsunsky, “Türkiye’den Bul-
garistan’a arabayla giderseniz İstanbul’dan sınıra ka-
dar mükemmel bir otoyolda ilerlersiniz. Sınırdan sonra 
ise yol yoktur. Sadece buradan hareketle sınırın hangi 
tarafının AB olduğunu kendinize sorarsınız” ifadesini 
kullandı. Türkiye ve Ukrayna’nın AB’deki ekonomik ve in-
sani standartlara ulaşması gerektiğini vurgulayan Kor-
sunsky “AB en mükemmel en etkili birlik değil ama baş-
ka seçeneğimiz yok. Ukraynalılar olarak iki seçeneğimiz 
var. Birincisi ekonomik ve dış politika hedeflerimiz 
doğrultusunda batıdaki AB, diğeri ise doğu komşu-
larımızla olan ortaklık” açıklamasını yaptı. Daha sonra 
söz alan, Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. 
Filiz Tutku Aydın’da “Turuncu Devrim”den bu güne Ukray-
na’da yaşananları anlattı. Aydın konuşmasında Kırım 
Tatarları’nın durumuna değindi, birçok Kırım Tatarı 
siyasinin Kırım’a girişinin yasaklandığına dikkati çek-
ti. Kırım’ın Türkiye için önemini dile getiren Aydın, Or-
tadoğu’yu öncelemeleri ve Doğu Avrupa politikalarının 
olmamasının ABD ve Türkiye’nin en büyük problemi 
olduğunu söyledi. Aydın, “Türkiye, Kırım’daki gelişmeleri 

takip etmeli çünkü stratejik bir bölge ve büyük bir ekono-
mik potansiyeli de var. Türkiye Kırım Tatarlarını destekle-
meli çünkü Türkiye’nin Kırım ile tarihi bağları var ve ayrı-
ca Türkiye’de büyük bir Kırım Tatar diasporası bulunuyor. 
Batı ve Türkiye, Kırım’daki muhtemel bir etnik temizliğe 
ve insan hak ihlallerine karşı durmalı” diye konuştu. 

Toplantı da son olarak konuşan Ukrayna Taras 
Şevçenko Edebiyat Akademisi’nden Dr. Oleksandr 
Mykhed ise “Maydan” olayları ve sonrasında daha da 
geliştiği hissedilen halkın yaratıcı gücünden bahsederek 
değişen ve gelişen Ukrayna sanatını tanıttı. Mykhed Ki-
ev’in merkezindeki gösterilerin sonrasında yeni Ukrayna 
gerçeği hakkında konuşulması gerektiğini belirtti. Ayrı-
ca Mykhed gösteriler sırasında kullanılan sembollerin 
sosyal medyanın gücüyle toplulukları nasıl hareketle-
ndirdiğini anlattı. Programda Ukrayna’nın genel duru-
mu değerlendirildi, Ukrayna’nın doğusunda devam eden 
çatışmalar ve Kırım mevzuları üzerinde duruldu. Düzen-
lenen fotoğraf sergisi ile “Avro Maydan” olaylarından 
beri süre gelen hikaye katılımcılara anlatıldı. 

Katılımcılar Maydan olaylarının nasıl geliştiğini, 
doğudaki olayların çatışmalara nasıl dönüştüğünü, 
ülkeye nasıl yayıldığını, doğudaki savaştaki askerlerin 
durumunu, Kırım içerisindeki şartların nasıl olduğunu 
hem fotoğraflarla görebildiler hem de gelecek uzman 
konuşmacılarla tartışma fırsatı buldular. Fotoğraf 
sergisinde İsmail Tantana ve Zarema Yalıboylu’nun 
Kırım’dan fotoğrafları da yer aldı.
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Kırım Tatarları’nın vatanlarından sürgünü ve 
soykırımının 71. yılında Ankara Anadolu (Tandoğan) 
Meydanı’nda Matem Mitingi düzenlendi.

Sunuculuğunu Oya Deniz Çongar’ın yaptığı miting 
saat 13.30’da saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ant Etken-
men’in okunmasıyla başladı. Daha sonra Kurtuluş Camii 
İmamı Bektaş Çelik sürgün esnasında ve muhaceret 
yollarında hayatını kaybedenler için okunan iki hatimin 
duasını yaptı.

Genel Başkanımız Tuncer Kalkay’ın açılış 
konuşmasının ardından Başbakanımız Ahmet Davu-
toğlu’nun Kırım Tatarlarının Sürgün edilmelerinin 
yıldönümü münasebetiyle yollamış olduğu mesaj okun-
du. Mitinge katılanlar Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı 
Refat Çubarov’un mesajını ise miting alanında kurul-
muş olan dev barkovizyon ekranından izlediler. 

Ukrayna Büyükelçiliği adına konuşan Elçi Müsteşar 
Stanislav Puroşko’nun konuşması alanda büyük ilgi to-
pladı. KTMM Türkiye temsilcisi Zafer Karatay’ın heye-
canlı ve bir okadar da dikkat çeken konuşmasından son-
ra sırasıyla Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Koord. 
Kurulu Üyesi Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren 
Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Koord. Kurulu 
Üyesi Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ve Kırım 
Tatar Teşkilatları Platformu Koord. Kurulu Üyesi Kırım 
Derneği Genel Merkezi Genel Başkan Vekili Mükremin 
Şahin Kırım’da yaşanan son gelişmeler ile Sürgünün 
yıldönümü hakkında konuşmalarını yaptılar. 

Mitingin sonunda Kırım Tatar Teşkilatları Platfor-
munu oluşturan 43 teşkilat başkanı sahneye çıkarak 

halkı selamladı. Aynı dakikalarda Kırım Tatar Teşkilat-
ları Platformu’nun Kırım Tatarlarının Vatanlarından 
sürgün edilişinin 71. yılı münasebetiyle Aziz Türk Milleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hitaben yayınlamış 
olduğu açık çağrı okundu.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 3000 civarın-
daki Kırım Tatarının katıldığı ve çok sayıda basın men-
subunun takip ettiği miting yaklaşık iki saat sürdü. 
Daha sonra platform adına bir grup Rusya Büyükelçiliği 
önüne giderek siyah çelenk bıraktı ve İzmir Kırım 
Derneği Başkanı Nuran Çağatay tarafından platform 
adına bir bildiri okundu.

(Kırım Tatar Teşkilatları Platformu’nun Kırım Tatarlarının 
Vatanlarından Sürgün Edilişinin 71. Yılı münasebetiyle Aziz Türk 
Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hitaben yayınlamış old-
uğu açık çağrı metnini derneğimizin “kirimdernegi.org.tr” internet 
adresinde görebilirsiniz.)

18 MAYIS 1944 TANDOĞAN’DA BİRLİK
BERABERLİK İÇERİSİNDE ANILDI
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Kırım Tatar Türkleri, 71 yıl önce bugün anavatan-
larından kopartılmış, baskı ve şiddet kullanılarak 
sürgüne gönderilmişlerdir.

Bu süreçte, en zor şartlar altında hayatta kalma 
mücadelesi veren kardeşlerimizin yarısı hayatlarını kay-
bederek, büyük bir kıyıma uğramıştır.

18 Mayıs 1944 günü ve sonrasında yaşananlar, tari-
he utanç verici, kara bir leke olarak geçmiştir. Bu gayri-
insani sürgünün yol açtığı zulmü ve acıyı, akıl ve vicdan 
sahibi hiç kimse asla unutmayacaktır.

Bu matem gününün 71. sene-i devriyesinde sürgünde 
şehit olan, vatan hasretiyle gözlerini yuman tüm Kırım 
Tatarı kardeşlerimi rahmetle yâd ediyorum.

Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak, Kırım Tatar 
Türklerine yönelik insanlık vazifemiz ve gönül borcumuzdur.

Kırım Tatarları, son yıllarda anavatanlarına dönüş 
umudu ve sevincini yaşamaktayken, sürgünden tam 70 
yıl sonra, geçmiş travmaları hatırlatan yeni bir döneme 
girmişlerdir.

Kırım, 2014 yılında, uluslararası hukuk hiçe sayılarak 
ilhak edilmiş, bölgede hak ihlalleri yeniden başlamıştır. 
Bu, kabul edilemez bir durumdur.

Türkiye, Kırım Tatarlarının refah ve güvenlik içinde 
anavatanlarında yaşamalarını temin etmeye yönelik 
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Ayrımcılığa ve haksızlıklara uğramalarına rağmen, 
onur ve vakarla demokratik yöntemleri kullanarak hak-
larını savunmaya devam eden Kırım Tatarlarını yürek-
ten selamlıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Türkiye, Kırım Tatar kardeşlerinin yanında ol-
maya devam edecektir.

Bu düşüncelerle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum.

Kırım Tatar halkının anavatanlarından sökülüp 
sürgüne gönderilmeleriyle yaşadıkları büyük acının üzerin-
den tam 71 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu acı günü Kırım 
Tatar halkıyla birlikte büyük bir hüzün ve üzüntüyle anmak-
tayız. Bütün bir halkın yurdundan koparılıp, ayrımcı bir yak-
laşımla gayrı-insani koşullarda binlerce kilometre uzaklara 
zorla gönderilmesi tarihin kaydettiği en büyük dramlar-
dan birine yol açmıştır. Sürgüne gönderilenlerin yarısın-
dan fazlası, yüzbini aşkın insan yok olmuştur. Bu trajedi 
sonucunda hayatını kaybeden tüm Tatar soydaşlarımıza 
Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Türkiye Kırım Tatar 
sürgününün yol açtığı acıları unutmayacaktır.

Yaşadıkları bu travmayla daha çok kenetlenerek, 
kayıplarının acılarını içlerine gömen Kırım Tatarları 
tarihi yüzyıllarca öncesine dayanan onurlu ve cesur du-
ruşlarını hiç kaybetmemişlerdir. Engellere rağmen, azim 
ve kararlılıklarıyla 1990’lı yıllardan itibaren sürgünden 
dönmeyi ve Kırım’da yeniden bir hayat kurmayı da 
başarmışlardır. Sürgünden tam yetmiş yıl sonra anav-
atanlarına yeniden kök salmaya başlamışken, 2014’teki 
yasadışı ilhakla birlikte eski günleri andıran sıkıntılı 
bir döneme girilmiştir. Kırım Tatarlarının bir kez daha 
karşı karşıya oldukları varoluş mücadelelerinde göster-
dikleri metanet ve ilkeli duruş her türlü takdire şayandır. 
Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kırım Tatarı soy-
daşlarımızın yanlarında olmaya devam edecektir.

(Not: Kırım Tatarlarının Vatanlarından sürgün edilişinin 71. 
yılında Türkiye’de kurulu 43 teşkilatın oluşturduğu “Kırım Tatar 
Teşkilatları Platformu” tarafından 17 Mayıs 2015 tarihinde Anka-
ra’da düzenlenen “Kırım’a Umut Ol–Tandoğan Mitingi”nde Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Mitinge 
gönderdiği bu mesaj Mitingde okunmuştur.)

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Kırım Tatar 
Türklerinin anavatanları Kırım’dan 
sürgün edilmelerinin 71. yıldönümü 
münasebetiyle yayımladıkları 
mesajları aşağıda sunulmaktadır:

Sayın Başbakanımızın, Kırım 
Tatar Türkleri’nin Anavatanları 
Kırım’dan Sürgün Edilmelerinin 71. 
Yıldönümüne İlişkin Mesajı
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Ankara 
Derneğimiz Gençlik Komisyonu’nun düzenlediği et-

kinlik 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Ankara’da Sıhhıye 
Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirildi. “Kırım’a umut ver-
mek için, muhaceret ve sürgün şehitlerimizi anmak için 
toplanıyoruz! Baş eğmemek için Kırım’dan çıkan ve mu-
haceret yollarında canlarını veren dedelerimizi, vatanda 
kalıp 18 Mayıs 1944 sabahı facialarla dolu bir sürgüne 
mahkum edilen kardeşlerimizi anmak için toplanıyoruz!” 
sloganıyla yola çıkılan etkinliğe ilgi büyüktü. Mumlarla 
“Tarak Tamga” ve “71” yazan gençlerimiz sürgünün 71. 
Yılına vurgu yaptılar. 

İstanbul’da Kalbinde Bir 
Ateş Yak

İstanbul Şubemizin Beyoğlu’nda düzenlemiş old-
uğu etkinliğin gerçekleştiği saatlerde 18 Mayıs 2015 
Pazartesi akşamı saat 20.30’da Bakırköy’de de Emel 
Kırım Vakfı yöneticileri Kırım İçin “Kalbinde Ateş Yak” 
etkinliği düzenlediler. 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar 
Sürgünü’nün 71. Yılını Bakırköy Kartaltepe Parkında 
andılar. Etkinliğe başlarken Taner Kayan bir konuşma 
yaptı. Kayan konuşmasında sürgün faciasından söz 
ederek “Kırım’ın tekrar vatan olması için yapılan mü-
cadeleye günbegün tanık olduk. Ancak ne yazık ki bugün 
Kırım bir kez daha işgal altında. Ama biz umudumuzu 
asla kaybetmedik, kaybetmiyoruz. İnşallah Kırım tekrar 
özgür ve mutlu günlerine dönecek” dedi. Saygı duruşu, 
İstiklal marşı ve Ant Etkenmen’in okunmasıyla başlayan 
etkinlikte 18 Mayıs 1944’te sürgün esnasında hayat-
larını kaybeden kardeşlerimiz için dua edildi.

Yüreğinde Ateş Yak Etkinlikleri
Bu senenin başka bir önemi var! Gençlerimiz, vatandaşlarımız yaktıkları ateşlerle vatanda yaşayan kardeşlerim-

ize, Kırım’ın içerisinden geçtiği şu zor zamanlarda yanlarında olduklarını haykırdılar. Bu umut dolu eylemin sadece 
Ankara’da ve İstanbulda değil Türkiye’de ve Dünya’da pek çok şehirde düzenlendiğini bilmek gelecek için umut-
larımızı da yeşertiyor.



OCAK - HAZİRAN 2015 / 78. SAYI / 21

Kırım Tatarca’nın yaşatılması, Kırım Tatar dil ve 
kültürünün korunması için Türkiye’de ikinci kez düzen-
lenen “Kırım Tatarca Dil Olimpiyatı” 28 Mart 2015 
Cumartesi günü derneğimizde gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan Kırım Ta-
tar gençlerinin ilgisi son derece mutluluk verici idi. 
Jüri oylama yaparken gerçekten çok zorlandı. Anka-
ra, Eskişehir, Polatlı, Kırıkkale ve Nogay Derneği’nden 
yoğun ilgi alan olimpiyatımız yazılı ve sözlü iki kate-
goride gerçekleştirildi. Katılımcı gençlerimiz ilk bölüm-
de jüri tarafından belirlenen konulardan birini seçerek 
bir saatlik süre içerisinde duygularını kağıda döktüler. 
Kırım Tatarca olarak yazılan kompozisyonlar jüri üyeler-
ini çok etkiledi. Gramerden ziyade ifade ve anlatım biçi-
minin ustalığının değerlendirildiği bölümde son derece 
başarılı olan gençlerimiz yarım saatlik bir aranın ardın-
dan sözlü sınava tabi tutuldular. Teker teker girdikleri 
sınavda okudukları şiirler, genel konularda anlatımları, 
ifadeli metin değerlendirmeleri ve özellikle Eskişe-
hir’den gelen gençlerimizin Kırım’da unutulmaya yüz tut-
an çınlarımızı seslendirme biçimleri jüriyi çok etkiledi. 
“Kırım Tatarca Dil Olimpiyatı” sonuçları aynı gün akşam 
saatlerinde Derneğimizde yapılan edebiyat akşamından 
önce gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Bütün katılımcılara birer teşekkür belgesinin ver-
ildiği akşam herkes için renkli görüntülere sahne oldu. 
1’nciliği Murat Bekdemir’in kazandığı olimpiyatta 2’nci 
ve 3’ncülük ödülleri paylaşıldı. 2’nciliği Kadriye Güney ve 
Hale Dizer paylaşırken Büşra Ergin ve Mehmet Büyük 
3’ncü oldular. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk olimpiyata 
katılan gençlerimiz de ödüllerini aynı akşam aldılar. İlk 
“Kırım Tatarca Dil Olimpiyatı”nda ödül kazanan gençler-
imizin ödülleri aslında Bir Kırım seyahati olacaktı. An-
cak son bir yıl içerisinde yaşanan gelişmeler sebebiyle 
bu gerçekleştirilemedi. 

Kırım Tatarca Olimpiyatı
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Derneğimizin en beğenilen organizasyonlarından 
“Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamları”nın biri daha 
28 Mart 2015 Cumartesi günü akşamı saat 19.00’da 
derneğimizde gerçekleştirildi. Öğleden sonra Dernek 
binamızda düzenlenen “Kırım Tatarca Olimpiyatı”na 
katılmak üzere Ankara, Eskişehir, Polatlı, Kırıkkale ve 
Nogay Derneği’nden gelen gençlerin yanısıra kalabalık 
bir vatandaş topluluğunun katıldığı şiir akşamımızın 
başlangıcında önce ödül töreni düzenlendi. 

Geçtiğimiz yıl yapılan olimpiyatta ödül kazanan 
gençler ile birlikte bu yıl dereceye giren gençlerimize 
başarı ve katılım belgeleri verilirken renkli dakikalar 
yaşandı. Ödül töreninin ardından şiir akşamına geçil-
di. Genel Merkezimiz Gençlik Komisyonu tarafından 
hazırlanan programda bu ay meşhur şairlerimiz Şevki 
Bektöre ve Cengiz Dağcı’nın şiirlerinden örnekler pay-
laşıldı. Sunuculuğunu Gençlik Komisyonu üyesi Mavile 
Muhtarova’nın yaptığı şiir akşamı Şakir Selim’in Cengiz 
Dağcı için yazdığı “Qızıltaşnın Asretlik Türküsü” şiiri ile 
başladı. Daha sonra TRT televizyonunda Zafer ve Neşe 
Sarısoy Karatay tarafından hazırlanan Cengiz Dağcı’nın 
hayatının ve edebi kişiliğinin anlatıldığı belgesele yer 
verildi. Belgeselin ardından Cengiz Dağcı’nın yazdığı 
“Qırım Meni Anasın mı” şiirini Mavile Muhtarova , 
“Yıldız” şiirini Görkem Akbulut , “Köy” ile “Bülbül ve Men” 
şiirlerini Şamil Ersöz , “Beriniz Atamnın Kılıcını Mana” 
şiirini Murat Bekdemir seslendirdi. Edebiyat akşamının 
ikinci bölümünde hayatı ve edebî kişiliği hakkında Ma-
vile Muhtarova tarafından verilen bilgilerin ardından 

Şevki Bektöre’nin şiirlerine yer verildi. Şaire ait “Mil-
letimin Kabesi” şiirini Oya Deniz Çongar , “Tatarlığım” 
şiirini Murat Bekdemir, “Dalğalara” şiirini Görkem Ak-
bulut , “Ayt Çatırdav” şiirini Kadriye Güney ve “Qırım 
Aqqında” şiirini ise Akdeniz Erbaş seslendirdi. 

Gecemize katılan konuklarımız ayrılırken memnuni-
yetlerini dile getirerek gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ettiler. 
Bu etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri çok mutlu ediyor. 
Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Genel Merkez’de Şiir ve 
Edebiyat Akşamı
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Derneğimizin yeni kurulan teşkilatlarından Kırıkkale 
Şubesi ilk Olağan Genel Kurulu’nu 24 Ocak 2015 Cumar-
tesi günü gerçekleştirdi. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay, 
Genel Başkan Yardımcımız Mükremin Şahin, Kırım Vakfı 
Başkanı Murtaza Esenkal ve Genel Merkez Gençlik Komi-
syonu Başkanı Fethi Kurtiy Şahin’in de hazır bulunduğu 
toplantıya ilk Olağan Genel Kurul olmasına rağmen kala-
balık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ant Et-
kenmen’in okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak 
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri katılımcılara tanıtılarak 
kendilerine teşekkür edildi. Daha sonra Divan Kuru-
lu seçimi yapıldı. Tuncer Kalkay, Mustafa Lüy ve Re-
cep İçin’den oluşan Divan Üyeleri’nin yerini almasının 
ardından Divan Başkanı Tuncer Kalkay söz alarak 
kısa bir konuşma yaptı. Kalkay konuşmasına Kırıkkale 
Şubesi’nin kuruluş amacından söz ederek başladı. Ardın-
dan günümüzde Türkiye çeşitli bölgelerinde yaşamakta 
olan Kırım Türkleri’nin geliş sebepleri hakkında kısa bir 
bilgi vererek Kırım’ın bugünki siyasi durumunu anlatarak 
yapılacak faaliyetlerin önemine değindi. Sözlerini Kuru-
cu Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek tamamladı.

Kurucu Başkan Yılmaz idik ise konuşmasına kendis-
ini tanıtarak başladı. Derneğin en önemli faaliyetinin 
kültürü gelecek kuşaklara taşımak olduğunu ifade et-
tikten sonra kendilerine gösterilen güven için herkese 
teşekkür etti.

Faaliyet rapozunun ibrazının ardından Dernek Or-
ganlarının seçimi yapıldı.

Dernek Organlarını belirleyen listenin oylanarak ka-
bul edilmesinin ardından Yılmaz İdik yaptığı konuşmada 
yeni seçilen yönetim kurulu adına katılımcılara teşekkür 

etti. Uğur Yaşar Uygun ise bundan sonra yapmayı plan-
ladıkları faaliyetler hakkında kısa bir bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Kırım Vakfı Başkanı Murtaza 
Esenkal kendisinin de Kırıkkaleli olması sebebiyle duy-
duğu memnuniyeti ifade ederek Kırım’daki siyasi duru-
mun hassasiyetini dile getirdi. Hayatın çok zorlaştığını, 
millî liderlerin Kırım’a girmelerinin birer birer yasak-
landığını, bu sebeple Türkiye’de yapılan çalışmaların 
daha da büyük önem kazandığını ifade ederek birlik 
olmak gerektiği hususu üzerinde durdu. Sözlerini “her 
ne olursa olsun Kırım bizim vatanımız, eninde sonunda 
hepimiz orada birarada yaşacağız” diyerek tamamladı.

Recep için ise Kırıkkale’de geçmiş yıllarda da çok 
önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini, bundan sonrası 
için de çok umutlu olduğunu belirtti. “Her gecenin bir 
sabahı var, bu gün yaşanan sıkıntılar mutlaka bir gün 
bitecek” dedikten sonra derneklerde üye sayısının art-
masının öneminden söz etti.

Genel Başkanımız Tuncer Kalkay dernek çalışma-
larında gençlik faaliyetlerinin önemine değindikten 
sonra sözü Derneğimiz Gençlik Komisyonu Başkanı 
Fethi Kurtiy Şahin’e verdi. Şahin Genel Merkez’de kendi 
yapmış oldukları faaliyetlerden kısaca söz ettikten son-
ra derneklerde çalışmaların sürekliliğinin sağlanabilme-
si için gençlerin varlığının önemli bir husus olduğunu 
belirtti. Kırıkkale’de bir gençlik komisyonu oluşturulması 
halinde kendilerinin her türlü desteği vermek konusun-
da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yeni 
seçilen Yönetim Kurulu salonda bulunan konuklara 
tanıtıldı. Toplantı çibörek ikramı ile sona erdi.

Kırıkkale Şubesi İlk Olağan 
Genel Kurulu’nu Yaptı
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Rusya’nın, Kırım Tatarlarının tarihi vatanı Kırım’ı 
işgalinin 1. yıldönümünde 27 şubat 2015 cuma akşamı 
Gebze’de bir konferans düzenlendi. Derneğimiz Gebze 
Şubesince şube lokalinde düzenlenen konferansa Kırım 
Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi, Emel Kırım Vak-
fı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karatay ve İstanbul 
üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer 
konuşmacı olarak katıldılar. 

İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen’in okunması ve Şube 
Başkanımız Şerife Orak’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Yoğun ilgi gören toplantıya, dernek üyeleri, Kırım Ta-
tarları ve siyasi parti temsilcileri ile bazı milletvekili 
adayları katıldı. İlk olarak söz alan Kutluk Kağan Sümer, 
Rusya’nın Kırım’ı fiili olarak ele geçirmeye başladığı 
27 Şubat 2014 tarihinden bir iki sene önceye giderek, 
Kırım Tatarlarına karşı Yanukoviç yönetimi ve Kırım’da 
iktidarını elinde bulunduran ve Rusya sempazitanı 
yöneticilerin Kırım Tatarlarına karşı tutumlarını ve Ki-
ev’deki gösterilerden itibaren Kırım’ı ele geçirme oper-
asyonunu adım adım çok çarpıcı fotoğraflar eşliğinde 
anlattı. Sümer bu süreçte Rusya’nın ve Putin yöneti-
minin yalanlarını ve gerçeklerini fotoğraflar eşliğinde 
göstererek, “27 Şubat sabahı Kırım Özerk Cumhuriyeti 
Parlamentosu’nun güya hangi millete ve orduya ait old-
uğu belli olmayan, yüzlerinin ve rütbelerinin karartıldığı, 
Rusya’nın “Özsavunma Birlikleri ” olarak nitelediği 35 
kişilik “yeşil yaratıklar” tarafından işgal edildi. Kırım’ın 
her yerinde askerler tanklar ortaya çıktı. Bu bir Rus 
işgaliydi. Kanunsuzca zorbaca yapıldı” dedi. Sümer 
konuşmasına şöyle devam etti: “İşgale karşı Türkiye 
çapında istanbul’da Ankara’da ve diğer birçok ilde Rusya 
temsilcilikleri önünde protesto eylemleri yapıldı. Fakat 
Türk basını büyük ölçüde Kırım Türklerine yapılan haksı-
zlıkları, topraklarının hukusuzca işgalini görmezden ge-
lip, aynı gün 8 Martta Dünya Kadınlar Gününü ve Ukrain 

kadınlarını manşetlerine taşıdı. Türkiye’de bu protes-
tolar yapılırken, Rusya, liderimiz Kırımoğlu’nun, Kırım 
Tatar Milli Meclisi Başkanımız Refat Çubar’ın Kırım’a 
girişlerini engelledi. Kırım’da ise siber saldırılar sonu-
cu Kırım Haber Ajansı susturularak, genel koordinatörü 
İsmet Yüksel 5 yıllık süre ile Kırım’dan sürgün edildi”. 
Sümer’den sonra söz alan Zafer Karatay, konuşmasına 
önümüzde iki seçenek olduğunu bunun da ya gerçeğin 
ve ezilenin sesi olmak ya da menfaat ve paranın sesi 
ve büyük güçlerin birlikteliğine göz yummak olduğunu 
dile getirerek başladı. Paranın ve menfaatin sesi-
nin yükseldiği bu dönemde, bizlerin kendi gücümüz 
ve Allah’a olan inancımızla mazlum olanların sesi ola-
cağımızı vurguladı. Karatay ayrıca dünyanın önünde ti-
trediği Sovyetler Birliğine karşı direnen tek Müslüman, 
Türk halkının 18 Mayıs 1944 tarihinde Sibirya ve Orta 
Asya’ya sürgün edilen Kırım Tatarları olduğunu belirtti 
ve uzun mücadele sonucu onların Vatanlarına dönmeye 
başardıklarını anlattı. Karatay 1989 yılında Kırım’a ilk 
ziyaretinde, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Ab-
dülcemil Kırımoğlu ile görüşmesini anlattı ve onun “Tür-
kiye’de 45 milyon kadar Müslüman Türk kardeşimiz var. 
Müstecip Ülküsal kitabında 5 milyon kadar da Kırım 
Tatarı olduğunu yazıyor. Üstelik onlar demokratik bir 
ülkede yaşıyor olmalarına rağmen Kırım Davası için 
sesleri niçin çıkmıyor, sürgün edilen kardeşlerini niçin 
yeterli desteği vermiyorlar” sorusuna karşılık verecek 
cevap bulamamanın verdiği üzüntüyü dile getirdi. “O 
zamanlar yapamadık bugün ise zamanıdır. Türkiye’de 
bu kadar Kırım derneği var, bu kadar Kırımlıyım diyen 
var, hep birlikte Kırım’a kardeşlerimize sahip çıkmak 
zamanıdır, kardeşlerimizin ekonomik menfaatler uğru-
na satılmasına göz yummayalım. Putin’e, zorbaya karşı 
mücadelemizi sürdürelim” dedi. Konferansın sonrasında 
Türkistan pilavı ikramı yapıldı ve Kırım’a nasıl yardımlar 
yapılacağı üzerine sohbetlerle akşam sona erdi

Gebze’de İşgalin 1. 
Yıldönümü’nde Konferans
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Derneğimiz Toydemir Şubesinin İlk Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 22.03.2015 tarihinde Polatlı Toydemir 
mahallesinde yapıldı. İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Mil-
li Marşı “Ant Etkenmen”in okunması ile başlayan to-
plantının açış konuşmasını Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi ÇOŞKUN yaptı. Divan teşekkülü için ver-
ilen önergeye istinaden yapılan oylama sonucu Divan 
Başkanlığına Nurettin ÇOŞKUN, Katip Üyeliklere Meh-
met Nadir ÖZGEY ve Batuhan ÇETİN oy birliğiyle seçildi. 
Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak üyeler-
in bilgisine sunuldu, müzakereler maddesinde söz alan 
üye olmadığından açık oylamaya sunulan rapor rapor 
oybirliğiyle kabul edildi. Dernek organlarının teşekkülü 
bölümünde, Divan Başkanlığına önerilen isimler arasın-
dan gizli oylama tasnif usülü ile seçim gerçekleştiğin-
den, aşağıda belirtilen isimler, yönetim kurulu ve de-
netim kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçildi. Dilek ve 
temenniler bölümünde söz alan Vecdi ÖZGEY Demeğe 
her türlü katkıyı yapmak için çalışacaklarını, yapılan bu 
ilk genel kurul toplantısı ile birlikte her zaman hazırlıklı 
olacaklarını ifade etti. 

Derneğimiz Sungurlu Şubemiz yönetim kurulu üyel-
eri ve eşleri toplamış olduğu muhtelif yardım malzeme-
sini Türk Ocakları Genel Merkezi’ne getirdiler. 

Şube Başkanımız Adil Uzar yapmış olduğu açıklam-
ada “Topraklarından kopartılıp zulum ve işkence ile 
sürgüne maruz kalan mağdur Müslüman Türk kardeşler-
imize büyuk özveri ile sahip çıkan kardeş Türk Ocakları 
Genel Merkezi’ne Kırım Derneği Sungurlu Şubesi olarak 
küçük bir destekte bulunduk. Dernek olarak Belediye 
Başkanımız Abdulkadir Şahiner’inde katkıları ile azda 
olsa yanlarında olmaya çalıştık. Bu organizasyon-
da emeği geçen Genel Merkez yönetim kurulu üyemiz 
sayın Nurten Bay hanımefendiye, Türk Ocakları Genel 
Merkezi İdarî Müdürü Abdi Karacabey’e ve derneğimiz 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Toydemir 
Şubemiz’de 
İlk Olağan 
Genel Kurul

Sungurlu 
Şubemiz’den 
İnsani Yardım
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Yakın zamanda kurulan ve genel kuruluna genel 
merkezimizinde iştirak ettiği Kırıkkale Şubemiz gençlik 
çalışmalarına başladı. Etrafında bulunan pek çok Kırım 
Tatar köyü ve Ankara’ya yakınlığı sayesinde çok büyük 
bir potansiyel barındıran Kırıkkale derneğimiz Genel 
Merkez gençlik komisyonu başkanımız Fethi Kurtiy Şa-
hin’in de katıldığı ilk gençlik toplantısını gerçekleştirdi. 
Bir gençlik komisyonu teşkil etmek için ve kurulacak 
yeni komisyonun faaliyetlerinin ne şekilde yürütülmesi 
gerektiği konusunda istişare eden gençler, toplantının 
devamında Kırım Tatar tarihi hakkında sohbet etti ve 
milli hareketimiz hakkında bilgilerini tazeledi. Kırık-
kale’nin içerisinde ve köylerinde yaşayan pek çok 
gencimizin bu çalışmalara ilgi duyduğunu öğrenmek ve 
derneğimiz etrafında faaliyetlerin sorumluluğunu alma-
ya hazır gençlerimizi görmek bizleri çok memnun etti. 
İstekli ve iyi niyetli çalışmaları neticesinde büyük işler 
başaracaklarına inandığımız gençlerimize başarılar dili-
yor ve onlara bu işin kapısını açan büyükleri Kırıkkale 
Kırım Derneği idarecilerine teşekkür ediyoruz.

Kırıkkale’de 
Gençlik 
Toplantısı

Yıl boyunca Derneğimiz kurslarındaki faaliyetlere 
katılan gençlerimiz ve çocuklarımız Nisan ayında düzen-
ledikleri bir gece ile ailelerini ağırladı. Meryem Kadirova 
yönetimindeki halk oyunları ve Rümeysa Ay yönetimindeki 
piyano-keman kurslarında ders gören üyelerimizin çocuk-
ları sergiledikleri performans ile büyük beğeni topladılar.

Taşpınar Kırım Sofrası’nda düzenlenen ve sunucu-
luğunu Ediye Qataman’ın yaptığı etkinlikte küçükler-
imiz ayrıca Kırım Tatar Çocuk Şiirleri’nden örnekler 
sunarak Kırım Tatarca konuşmadaki ustalıklarını da 
büyüklerine gösterdiler. Gecenin yıldızı elbetteki “Bal-
alar Dünyası Oyun Gruppası”nın 3.5 yaşındaki dansçısı 
Hanzade idi. Gençlik komisyonu üyemiz Feride Bulatova 
söylediği “Doqtur civanım” yırındaki ustalığı ve sesinin 
güzelliği ile etkinliğimize ayrı bir renk kattı. Çibörek 
ikramının yapıldığı geceye katılan aileler duygusal an-
lar yaşadılar. Kırım’dan gelerek bu güzel gecede bizlerle 
birlikte olan hocamız Meryem Kadirova’nın annesi kızını 
Türkiye’ye gönderirken hiç düşünmediğini, burada bir 
ailesi olduğunu bildiğini, dernekte hissedilen aile sıcak-
lığı ve yakınlığına güvendiğini belirterek herkese teşek-
kür ettiği konuşmasıyla herkesi duygulandırdı. Hocamız 
da kendisine gösterilen ilgi ve yakınlığa teşekkür eder-
ek bu sıcaklığın her zaman devam etmesi temennisinde 
bulundu. Müzik hocamız Rümeysa Ay ise öğrencileri-
nin performansları sırasında onlardan daha çok heye-
canlandığını, çünkü verilen emeğin karşılığını almanın 
heyecanının çok farklı olduğunu ifade etti. Her iki ho-
camız da yaptıkları konuşmalarda bu gecenin asıl mi-
marının yağmur çamur, sıcak soğuk, akşam sabah de-
meden çocuklarını çalışmalara getiren aileler olduğunu 
dile getirerek anne babalara özellikle teşekkür ettiler. 

     SEZON  FİNALİMİZ



Gecenin sonunda Genel Başkanımız Tuncer Kalkay’da bir konuşma yaparak dernek faaliyetlerimiz sırasında 
bizleri hiç yalnız bırakmayan üyelerimize gösterdikleri özveri için ayrıca teşekkür ederek hocalarımıza birer çiçek 
takdim etti. Derneğimiz tarafından küçüklerimize gecenin anısına verilen hediyelerin ardından oynanan toplu Qay-
tarma ile etkinliğimiz sona erdi.

     SEZON  FİNALİMİZ
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Tepreç etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese, bu güzel organizasyonların başında bulunan 
dernek yönetimlerine ve kadın kollarına teşekkürler-
imizi bildiriyor, gelecekte de kesintisiz devam etme-
sini temenni ediyoruz. Bütün Türkiye’de ve Kırım Ta-
tar diasporasında uzun yıllardır kesintisiz bir şekilde 
gerçekleştirilen tepreç şenliklerimiz geçtiğimiz sene 

Kırım’ın işgali sebebi ile gerçekleştirilmemişti. Bu sene 
ise artık işgale karşı başımızın dik olduğunu ve hala 
ayakta olduğumuzu gösterircesine, Türkiye’nin hemen 
heryerinde şenliklerimiz devam etmekte. Milli adetler-
imizi koruyan ve gelecek nesillere aktaran bu güzel 
etkinliklerimizin, bayramlarımızın devamı halkımız için 
büyük önem arz etmekte.

Tepreş kelimesi 
“Tepreşmek-Depreşmek” 
fiilinden gelmektedir. Ba-
harın gelişiyle ekinlerin to-
prakta baş göstermesine 
de halk arasında “ekin-
ler tepreşti” denir. Kış 
aylarında bütün tabiatın 
dinamizmini ,canlılığını 

kaybetmesi gibi insanlar da bağ, bahça, tarla, ziraat 
işlerinden uzak kalmakta adeta onlarda kış uykusuna 
yatmaktadırlar. Baharın gelişi ile Cenab-ı Hakkın lütfu 
olarak tabiat tekrar canlanmakta, ağaçlar çiçek açıp, 
ekinler baş göstermekte, koyunlar kuzulamakta, insan-
ların içine de neşe, sevinç, enerji dolmaktadır. Psikolojik 
olarak ta bunun böyle olduğu baharın insanlar üzerinde 
olumlu (pozitiv) etki ettiği gösterilmiştir. İşte Kırım 
Tatarları da kışın uyuşukluğundan, ataletinden sıyrılıp 
tepreşmekteler. Bunu da “TEPREŞ” olayı ile köstereler.

Tepreş seremonisi şöyle cereyan eder:

Mayıs ayında birkaç köyün halkı çayırlık, ormanlık 
bir yerde toplanır, orada çeşitli eğlenceler tertip edilir. 
Bunun için kün evvelden azırlıklar yapılır. Toplaşuv yer-

ine uzaktan gelecekler, tepreş sabahı yeşillik, mendil ve 
renkli şeritlerle süslü en iyi atların koşulduğu arabalarla 
konvoy halinde yola çıkarlar. Yolda arabalar arasında 
yarışlar yapılır. Tepreş yerine varınca gelenler karşılanır. 
Selamlaşma ve hoşbeşten sonra halkın toplanmasının 
artından köy hocasının, mollasının duası ile merasim 
başlar. “Kalakay tıgırtması” yapılırdı. Her korantanın 
akşamdan yapıp azırladığı kalakaylar ekinlerin baş 
verdiği tarlalara tekerlek gibi yuvarlanır (tıgırtılır). Halk 
arasındaki batıl bir inanışka göre kalakay üstü yukarı 
gelecek şekilde düşerse ekinin bereketli olacağı ümit 
edilir. Daa sonra kalakaylar kesilir, erkez birbirine ikram 
eder. Böylece başlayan tepreş, muzikanın coşkun sesi 
ve milli oyunların oynanmaya başlamasınen birden can-
lanır. Tepreş’in en önemli eğlencesini muhakkak ki qay-
tarma, yavluq oyunu, çoban oyunu, dört kız oyunu , emir 
celal, yüksek minare, çiftetelli oyunları ve horan gibi 
milli oyunlar teşkil etmektedir. Gene bir başka eğlence 
kızlar ve genç erkekler arasında yapılan çınlaşmalardır. 
Gençler tepreşi bütün bir yıl sabırsızlıknen bekler. Genç 
kızlar aftalarca evvelden işli ve geniş etekli (klapdan) 
denilen elbiselerini azırlar, tepreşten birkaç gün evvel 
de kirpiklerini karaga boyar, el ve parmaklarına da kına 
yakarlardı. Köy içinde genç kız ve erkeklerin birlikte 
dolaşması ve konuşmasına müsaade edilmediği halde 
burada daa müsamahakar (toleranslı) davranılır, birlik-
te gezer, gevezelik eder çınlaşırlar ve hatta ekseriya ev-
lenmekle neticelenen dostluklar burada başlardı. İsmail 
Ziyaeddin aganın aytkanıday;

TEPREÇLERİMİZ

ESKİ TEPREŞLER  
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 “Bugün ayrı arabaman kelgen
 Kaç kız,kaç delikanlı
 Kim bilir,belki senege
Bir araba cegip (aydap) kelir !.. Cavşılarnın ne işi bar? “

 Böylece; delilanlılar ve kızlar arasında çınlaşma-
larla, milli oyunlarla saatler geçer, öğle olur… Anane-
vi maylı kalakay, cantık, kırde, sarburma, kobete gibi 
türlü türlü aşlar, kuzu kızartmaları yenir. Yemekten 
sonra kaveler içilir, sigaralar sarılır. Öğleden sonra da 
eğlencelere devam edilir. At yarışları,kuşak güreşleri 
yapılır. At yarışlarında birinci gelene büyük ediyeler ver-
ilir, tay bagışlanır. Güreşlerde birinci gelene de tokuz ve 
koç gibi ediyeler verilir. Neticede; halk birbirinen kat-
naşmış, dostluklar tazelenmiş olarak ekindi vaktı gelir 
atta akşam olur. Gençler maabetke toyamaz. İstemeye, 
istemeye ayrılmak zorunda kalırlar. “Alla kelecegine ye-
tiştirsin” temennileri, “Savlukman kal-savlukman bar” 
tilekleri ile halk köylerine, üylerine kaytarlar…

 SÜRGÜNDEN ÖNCEKİ SON TEPREŞ

Kırımda büyük sürgünden önce son tepreş 16 mayıs 
1943 te Akşeyik Rayonu – Amanşah köyü’nde Alman 
askerlerinin nezaretinde yapıldı. Bu tepreş Alman “pro-
paganda abteilung” tarafından 45 dakikalık bir film 
çekimi ile kayd edildi. Aşağıdaki fotoğraflar o tepreş’e 
aittir. 16.05.1943 Film Nr: 226 Bild. Nr: 3,4,6,7,8,16  
(Dr.Yalkın Bektöre arşivi)
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Derneğimiz Ceyhan Şubesi ile Çakaldere Köyü 
muhtarlığı 24 Mayıs 2015 Pazar günü geleneksel 12. 
Tepreç Şenliği’ni gerçekleştirdiler. Büyük bir coşku ile 
başlayan şenlik sonuna kadar aynı coşkuyla devam 
etti. Tepreç’in açılış konuşmasını yapan Ceyhan Şube 
Başkanımız İsmail Taymaz “Tepreç canlanmak, hare-
ketlenmek anlamına gelmektedir. Atalarımız Türk yur-
du Kırım’da yaşarken Hıdırellez’i takip eden günlerde 
mahsullerinin bol ve bereketli olması için kırlarda çıkıp, 
dualar ederler ve coşkuyla eğlenirlerdi. Biz de bura-
da dualarımız ettikten sonra hep birlikte eğleneceğiz” 
şeklinde başladığı konuşmasına “Kırım Türk yurdu iken 
şimdi Rus işgali altında” diyerek devam etti. Kırım’da 
yaşanan son gelişmelere değinen Taymaz Ceyhan’ın ku-
rucu unsurunun Kırım Tatarları olduğu vurgusunu yaptı. 

Tepreçte Genel Merkezimiz Gençlik Komisyonu Halk 
Oyunları Ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrı-
ca derneğimiz müzik eğitmeni Rümeysa Ay’ın Kırım’ın 
sevilen yırlarından oluşan repertuarındaki eserler 
Tepreç’in coşkusunu büyük ölçüde arttıran bir unsur 
oldu. 

Tepreç’e Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hü-
seyin Sözlü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bürokrat-
ları, Belediye Meclis Üyeleri, Adana ve Havalisi Yörük 
Türkmen Federasyonu,Yörük Türkmen Dernekleri, Ad-
ana Türkistanlılar Derneği ve Yönetimi, Akdeniz Balkan 
Türkleri Federasyonu yetkilileri, Adana Balkan Türkleri 
Derneği, Ceyhan Yörük Türkmen Derneği, Ceyhan Hacı 
Bektaş Veli Vakfı, Adana Şehit Aileleri Derneği, Ceyhan 
Şehit ve Gazi Aileleri, Karataş Yörük Türkmen Derneği, 

Adana Kuvay-i Milliye Derneği, Adana Boşnaklar 
Derneği, Adana ve Ceyhan Basını büyük ilgi gösterdi. 
Ayrıca Adana ve Ceyhan’da yaşayan vatandaşlarımızın 
yanı sıra Ceyhan Yöresi köylerinden yaklaşık 3000 kişi 
Tepreç alanını doldurdu.

CEYHAN
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Derneğimiz Konya Şubesi “Geleneksel XVI. Kon-
ya Tepreçi”ni 31 Mayıs 2015 Pazar günü Konya-Birlik 
Parkı’nda (Ankara yolu) düzenledi. Sabah saat 08.00’den 
itibaren tepreç alanını doldurmaya başlayan vatan-
daşlarımıza kurulan sofralarda yemek ikramı yapıldı. 
Tepreç saat 10.00’da Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve 
Ant Etkenmen okunmasıyla başladı. Daha sonra  bu 
yılın verimli-bereketli geçmesi için  Kur’an-ı Kerim ve 
Tepreç Duası okundu. Konya Şube Başkanımız Fikret 
Seyfi Kaçar’ın açılış konuşmasının ardından protokol 
konuşmaları yapıldı. 

Tepreçte ilk olarak Konya Şubemiz Halk Oyunları 
grubu hocaları Nuri Devret’in akordeonu eşliğinde Kırım 
Halk Oyunlarından örnekler sundular. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Mehteran Topluluğu ise alanda büyük bir 
coşku yarattı. Daha sonra alanda gösterilerini sergiley-

en Genel Merkezimiz Gençlik Komisyonu Halk Oyunları 
Topluluğu ile Kırım Tatar yırlarından örnekler veren 
müzik hocamız Rümeysa Ay alkışlar eşliğinde seyre-
dildi. Dünyaca ünlü Dombra sanatcısı Arslanbek Sul-
tanbekov’un kısa konserinden sonra alan pehlivanlara 
kaldı. Büyük - küçük her yaştan pehlivanın yer aldığı 
geleneksel Kırım Tatar Kuşak Güreşi Müsabakası belki 
de günün en merakla beklenen gösterisiydi. Ayni ilgiyle 
seyredilen güreşlerin ardından derece alanlara ödülleri 
verildi. Bu arada hanımlar da Kırım Tatar Aşları pişir-
medeki ustalıklarını bir yarışmayla sınadılar. Ödüllerini 
alırken mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. 

Konya şehir içi ve civar köylerden gelerek tepreçe 
katılan yaklaşık 1500-2000 kişilik vatandaş toplu-
luğunun coşkusu ise görülmeye değerdi. Tepreç hep bir-
likte oynanan toplu qaytarma ile sona erdi.

KONYA
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Polatlı Kırım Derneği’nin Tepreş şenliği, 14 Haziran 
2015 Pazar günü, Polatlı Belediyesi Hacı Bekir Türker 
Parkı’nda gerçekleştirildi. Polatlı Kırım Derneği başkanı 
Ali Sait Temurer’in açlış konuşması ile başlayan program 
gün boyu devam etti. Polatlıların yoğun ilgisi ve Genel 
Merkezimizin misafir olarak katılımıyla gerçekleşen et-
kinlik boyunca katılımcılar milli aşlarımızı tatma imkanı 
buldular ve Genel Merkezi’mizin halk oyunları gösterisini 

keyifle izlediler. Ayrıca Rümeysa Ay’ın güzel sesiyle ses-

lendirdiği yırlarımız Polatlılara ve vatandaşlarımıza gü-

zel bir gün yaşattı. Güreş müsabakaları ile devam eden 

etkinlikte hazırlanan programın tamamlanmasından 

sonra Polatlı Kırım Derneği’nin misafirleri bu güneşli 

Pazar gününü piknik yaparak, milli yırlarımızı dinleyerek 

ve dinlenerek geçirdi.

POLATLI
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Hamamönü Kabakçı Konağı’nda yeni yılın ilk etkinliği 
16 Ocak 2015 Cuma günü akşamı saat 19.00’da yapıldı. 
Derneğimiz Gençlik Komisyonu tarafından gerçekleştir-
ilen etkinlikte Kırım Tatar Halkı’nın yetiştirdiği önemli 
şairlerden Yunus Temirqaya, Eşref Şemi-zade ve Kerim 
Camanaqlı’nın şiirleri seslendirildi. 

Şiir akşamının başlangıcında geçtiğimiz yıl 16 Oc-
ak’ta kaybettiğimiz Kırım Tatar Millî Hareketi gazile-
rinden Zampira Asanova anıldı. Sunuculuğunu Mavile 
Muhtarova’nın yaptığı etkinlik Derneğimiz Müzik hocası 
Rumeysa Ay’ın kemanla çaldığı “Güzel Kırım” yırı ile 
başladı. Daha sonra Fethi Kurtiy Şahin Camanaqlı’nın 
“Yiğitlik şanı” ve Şemizade’nin “Babanın vasiyeti” şiir-
ini; Şamil Ersöz Şemizade’nin “Boran Poeması’ndan 
bir bölüm” ile “´Şaylı qız” şiirini; Görkem Akbulut Şem-
izade’nin “Köyde çöl aqşamı” ve Temirqaya’nın “Mavı 
kökniñ keñ qulaçlı eteğinden” şiirlerini; Feride Üseyino-
va Şemizade’nin “Yırlarım” şiirini; Derneğimiz üyelerin-
den Handan Kayakökü Şemizade’nin “Yüreğime” şiirini; 
Mavile Muhtarova Temirqaya’nın “Men sensiz keçal-
mam” şiirini; Hatice Kandım ise Temirqaya’nın “Tuvğan 
til” ve Umut” şiirlerini seslendirdiler. 

Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından izlenen 
Kültür ve Edebiyat akşamımızda Derneğimiz Müzik Ho-
cası Rümeysa Ay’ın seslendirdiği “Kemançemin telleri” 
isimli yır ve Halk Oyunları Hocamız Meryem Kadiro-
va’nın dans performansı büyük beğeni topladı.

KABAKÇI KONAĞI ETKİNLİKLERİMİZ

OCAK
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Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın önderi; Kırım 
Tatar millî devletini kurmak için ömrünü adamış büyük 
liderimiz; Doğu Avrupa Müslümanları Müftüsü; Ant-
lı şehidimiz Numan Çelebicihan şehadetinin 97.yıl 
dönümünde ve bala şairi olarak ta tanınan Bilal Mambet 
doğumunun 80. Yılında Hamamönü Kabakçı Konağın-
da 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 19.00 düzenlenen 
“Kırım Tatar Edebiyat Akşamı”nda anıldı. 

Hava muhalefetine rağmen kalabalık bir dinleyici 
topluluğunun hazır bulunduğu edebiyat akşamı yapılan 
kısa açılış konuşmasının ardından Derneğimiz yöne-
tim kurulu üyesi Ömer Özel’in okuduğu dua ile başladı. 
Sunuculuğunu Mavile Mukhtarova’nın yaptığı ve Genç-
lik Komisyonumuz tarafından düzenlenen edebiyat 
akşamında ilk olarak Numan Çelebicihan’ın bizlere 
bıraktığı en güzel hediye olan milli marşımız Ant Etken-
men Elmaz Kırımlı tarafından okundu. Çelebicihan’ın 
hayatı ve fikirleri hakkında kısa bilgiler verilirken yazmış 
olduğu şiirler “Aygidi tatar yaşları” M.Mukhtarova, 
“Yolcu ğarip” ve “Savluqman qal tatarlıq” Fethi Kurtiy 
Şahin, “Bastırıq” Görkem Akbulut, “Sarı tülpan” Kadri-
ye Güney, “Tatarlar yurtu” Murat Bekdemir , “Tilkiden 
selâm” Oya Deniz Çongar tarafından seslendirildi. Bu 
arada Çelebicihan için Amdi Giraybay’ın yazmış olduğu 
“Ant etkenmen aytaman” isimli şiiri Şamil Ersöz, Şakir 
Selim’in yazmış olduğu “Çelebicihannın sonki yırı” isi-
mli şiiri de Oya Deniz Çongar seslsndirdi. Daha sonra 
Numan Çelebicihan’ın hayatı ve edebî kişiliğini anlatan 
kısa bir video gösterisi sunuldu. 

Edebiyat akşamının ikinci bölümünde ise doğumunun 
80.yılında Bilal Mambet anıldı. Hayatı ve edebî kişiliği 

hakkında verilen bilgilerin yanısıra yazmış olduğu bala 
şiirleri “Çipçeler”i Hanzade Aktaran, “Tavşançıq”ı Serbil 
Qırımlı, “Tembel”i Cemre Yüksel okurken derneğimizin 
bu en genç üyeleri büyük alkış aldılar. Son olarak “Ebe-
diy qala” isimli şiiri Semra Batır’dan dinledik. 

Edebiyat akşamımız sona ererken Hakan Kırımlı ho-
camız Numan Çelebicihan’ın önemi üzerinde durarak 
bugün yapılması gerekenler üzerine kısa bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında diasporanın en önemli görevi-
nin kültürü, dili, medeniyeti saklayıp korumak ve genç 
kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

ŞUBAT



OCAK - HAZİRAN 2015 / 78. SAYI / 35

Genel Merkezimiz tarafından Hamamönü kabakçı 
Konağı’nda düzenlenen “Kırım Tatar Edebiyat ve Şiir 
Akşamları”nın Mart ayında konuğu “Aluşta’dan Esen 
Yeller” Bir Kırım Türküsü isimli kitabın yazarı Serra 
Menekay Öncel’di... 20 Mart 2015 Cuma günü saat 
19.00’da düzenlenen etkinliğe ilgi çok büyüktü. Kabakçı 
Konağı kapasitesinin yaklaşık üç katına yakın bir toplu-
luğu ağırladı. 

Kırım Tatarlarının II.Dünya Savaşı, Büyük Sürgün ve 
sonrası hazin tarihini iki kadının hayatından yola çıkıp 
romanlaştırarak edebiyat hayatımıza katan yazarımı-
za ilgi gerçekten çok büyüktü. Sunuculuğunu Mavile 
Muhtarova’nın yaptığı etkinlik Oya Deniz Çongar’ın 
Derneğimiz faaliyetlerini tanıtan ve yeni başlayacak 
faaliyetler hakkında yaptığı kısa bir konuşma ile başladı. 
İsmail Bey Gaspıralı’nın doğum günü olması münaseb-
etiyle Kırım’da kaydedilmiş bir video kaydından izlenen 
“Kırım” isimli şiirinin ardından Rümeysa Ay tarafından 
seslendirilen “Aluşta’dan Esken Yeller” isimli yır ile ko-
nuklarımız Serra hanıma merhaba dediler. Daha sonra 
yazarımız Serra Menekay kitabı yazma hikayesini an-
lattı. Kırım’daki akrabaları ile nasıl tanıştığını, orada 
yaşadıklarını ve bütün bunların hayata bakışını nasıl 
değiştirdiğini ifade ettiği konuşmasının ardından ko-
nuklar için hazırlamış olduğu bir slayt gösterisi sundu. 

Mehmet Kartal’ın saksafon ile icra ettiği “Stakan 
Avası”, Meryem Kadırova’nın “Tım tım” ve “Kugüm” 
dansları ile Rümeysa Ay’ın seslendirdiği “Yosmam” yırı 
gecemize ayrı bir renk kattı. Genel Başkanımız Tuncer 
Kalkay kısa bir konuşma sonrasında yazarımıza Kırım 
Tatar Kültürü’ne yapmış olduğu katkı münasebeti-
yle Genel Merkezimizin şükranlarını bildiren bir plaket 
sundu. Ayrıca Kırım Tatar nakışları ile süslü bir kese 

ve çiçeklerin takdiminin ardın-
dan yazarımız Serra Menekay 
ile yapılan söyleşi, sonrasında 
kitaplarını imzalatmak istey-
en okuyucular uzun bir kuyruk 
oluşturdular. 

Konuklarımız kitaplarını 
imzalatmak için çok beklediler 
ancak kimse bundan şikayetçi 
değildi. Kabakçı Konağı belki de 
bu etkinlikler başladıktan sonra-
ki en kalabalık akşamını yaşadı. 
Konuklarımızın büyük bir kısmı 
sandalyelerin yeterli olmaması 
sebebiyle etkinliği yerde oturarak 

takip ettiler. Bizler için son derece mutluluk verici anılar 
kazandığımız bu imza akşamında bizleri yalnız bırak-
mayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz...

MART
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1. Bursa Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süyen’in 

5 Ocak 2014 tarihinde vefat etmesi üzerine Yönetim Kurulu 10 

Ocak 2014 tarihinde toplanarak görev dağılımını yeniden belirledi.

2. Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin organizasyonunda 

gerçekleştirilen “Kültürel Hazineler Armonisi” adlı halkoyunları şöle-

ni, 28 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da Yenimahalle Belediyesinin 

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapıldı. Meryem Kadir’in başkan-

lığında Fethi Kurtiy Şahin, Feridehanum Useyin, Bora Kalkay, Sıdıka 

Bikeç Şahin ve Cihan Kalkay’dan oluşan halkoyunları ekibimiz, “Agır 

Hava Kaytarma” ve “Tım-tım” oyunlarını sergilediler.

3. Şubat ayı başında Genel merkezimiz tarafından Kırım 

Tatar Sürgünü’nün 70. yılına, büyük fikir adamı İsmail Bey 

Gaspıralı’nın 100. ölüm yılına denk gelen 2014 yılında, Kırım 

Tatar kuruluşlarının faaliyetlerini daha da yoğunlaştırılmaları 

çağrısı yapıldı.

4. TRT’nin ödüllü belgeselcileri Neşe Sarısoy Karatay ve 

Zafer Karatay, “Hamamönü Kabakçı Konağı Müzik ve Edebiyat 

Akşamları”nın 14 Şubat 2014 tarihindeki konuğu oldu.

5. Tekirdağ Şubemiz’de 9 Şubat 2014 tarihinde yapılan 

olağanüstü genel kurul toplantısında şube organları yeniden be-

lirlendi.

6. 15 Şubat 2014 tarihinde merhum Bursa Şube 

başkanımız Adnan Süyen’i dualarla andık.

7. Derneğimiz İstanbul Şubesi Genel Kurul toplantısını 17 

Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirdi. Genel Kurul ile yeni dönem 

şube organları da belirlendi.

8. 22 Şubat 2014’te Genel Merkezimiz Ukrayna’da 

yaşanan gelişmelere yönelik olarak 8 dile çevrilen bir bildiri 

yayınlayarak olayları kınadı.

9. 23 Şubat 1918 tarihinde Bolşevikler tarafından Şehit 

edilen Kırım Demokratik Cumhuriyeti’nin ve Kurultay Hüküme-

tinin Başbakanı Noman Çelebi Cihan’ı şehadetinin 96. yılında 

Genel Merkezimizde düzenlenen bir toplantıyla anıldı.

10. 26 Şubat 2014’ten itibaren Vatan Kırım’da meydana 

gelen olayları anlık takip etmek üzere oluşturulan Enformasyon 

ve Kriz masası, gelişmeleri anında değerlendirerek Kırım’dan 

alınan her türlü haberi teyit ettikten sonra kamuoyu ile paylaş-

maya başladı.

11. 27 Şubat 2014 tarihinden itibaren Kırım’dan gelen 

haberlerin ana kaynağı niteliğindeki Kırım Haber Ajansı’nın si-

ber saldırılara karşı güvenlik tedbirleri arttırılarak hosting tabanı 

büyütüldü.

12. Kırım Derneği Genel Merkezi ve Kırım Vakfı yönet-

icileri 27 Şubat 2014’de Ukrayna Büyükelçiliği yetkililerinin de 

katıldıkları olağanüstü toplantıda, Kırım’da meydana gelen son 

olayları değerlendirdi.

13. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 27 Şubat 2014’te 

TRT Avaz kanalında konuk olarak Derneğimiz adına Kırım’da 

yaşananları değerlendirdi.

14. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 28 Şubat 2014’te TRT 

Türk ve TV Net televizyon kanallarında Kırım’daki son gelişmeleri 

Derneğimiz adına değerlendirdi. 

15. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 1 Mart 2014’te Haber 

Türk Televizyon kanalında Kırım’da yaşananları Derneğimiz adına 

değerlendirmek üzere konuk oldu.

16. 2 Mart Pazar, saat 14.00’da Ankara Kızılay/Güven 

Park’ta “Türkiye Kırım’a Ses Ver!” mitingi gerçekleştirildi. Türki-

ye’nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcı ile düzenlenen 

organizasyona halkın ilgisi de büyüktü. Ayrıca Bursa, İstan-

bul, Kocaeli, Edirne, Gebze, Manavgat, Çatalca şubelerimiz ve 

Ordu temsilciliğimiz tarafından mitingler düzenlendi. Avrupa’da 

yapılan mitinglere de bayrak yardımı yapıldı.

17. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 2 Mart 2014’te TRT 

Avaz’da konuk olarak Vatan Kırım’da yaşananlar hakkında bilgi 

verdi. 

18. 2 Mart 2014’te Genel Merkezimiz bir basın açıklam-

asıyla kardeş Türkiye’ye, bütün Türk dünyasına, İslâm alemine ve 

dünya kamuoyuna yapılmakta olan bu terörist saldırı ve istilâyı 

durdurmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

19. Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar 3 Mart 

2014’te Kanal B televizyon kanalına konuk olarak Kırım’daki 

gelişmeleri Derneğimiz adına değerlendirdi. 

20. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 3 Mart 2014 

tarihinde Türkiye’de kurulu olan Kırım Tatar Sivil Toplum Kuru-

luşları ile bir araya geldi. Kırım Vakfı, Emel Kırım Vakfı, Kırım 

Gelişim Vakfı, Eskişehir, İzmir, Düzce, Polatlı, Etimesgut Kırım 

Dernekleri, Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu ve bu feder-

asyona bağlı derneklerin başkanları ve yöneticilerinin katıldığı 

toplantıda Genel Merkezimiz Genel Başkanımız Tuncer Kalkay, 

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve şube başkanlarımız tarafından 

temsil edildi. 

21. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 3 Mart 2014’te 

NTV’de Kırım’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

22. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 4 Mart 2014’te Kanal 

A’ya Kırım’da yaşananları değerlendirdi.

23. Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar 4 Mart 

2014’te TRT Avaz’da Kırım’daki gelişmeleri değerlendirdi.

2014 YILI FAALİYET RAPORU
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24. Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar 4 Mart 

2014’te TGRT’de Kırım’daki gelişmeleri değerlendirdi.

25. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 5 Mart 2014’te TRT 

Türk kanalında Kırım’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

26. Tarımsal Kalkınma Vakfı tarafından 8 Mart 2014 tar-

ihinde düzenlenen “Kırımda Meydana Gelen Olaylar ve Türkiye 

Bakımından Önemi” adlı konferansa Genel Başkanımız Tuncer 

Kalkay konuşmacı olarak katıldı.

27. Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları 

Merkezi tarafından 10 Mart 2014 tarihinde düzenlenen “Ukray-

na Krizi ve Kırım’ın İşgali” adlı panele konuşmacı olarak Genel 

Başkanımız Tuncer Kalkay, Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, Yrd. Doç. 

Dr. Alper Alp, Gönül Şamilkızı katıldı.

28. Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından 12 Mart 

2014 tarihinde düzenleen “Ukrayna’da Siyasi Kriz” adlı panele 

konuşmacı olarak Genel başkan Yardımcımız Av.Namık Kemal 

Bayar, Prof.Dr. Birol Akgün, Prof.Dr.Oktay Tanrısever, Yrd.Doç.

Dr.Vügar İmanov, Dr.Sevinç Özcan katıldı.

29. Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu, 

12 Mart 2014 tarihinde düzenlenen “Kırım Türklerinin Dünü Bugünü 

ve Geleceği” adlı panele konuşmacı olarak Genel Sekreterimiz Oya 

Deniz Çongar, Prof. Dr. Zühal Yükselve Gökçe Günel katıldı.

30. Bilkent Üniversitesi tarafından 13 Mart 2014 tarihinde 

düzenlenen “Ukrayna’daki son Gelişmeler” adlı panele konuşmacı 

olarak Genel Başkanımız Tuncer Kalkay, Dennis Zolotaryov ve 

Gönül Şamilkızı katıldı.

31. Derneğimiz tarafından her ay periyodik olarak düzen-

lenen Kabakçı Konağı etkinliklerinin 13 Mart 2014 tarihindeki 

konusu “Kırım’daki Son Gelişmeler” oldu. Konuğumuz ise Kırım 

ve Ukrayna’daki olayları yakından takip eden, seviyeli ve doğru 

tespitleri ile olaylardan haberdar olmamıza yardımcı olan, TRT 

Türk muhabiri Gönül Şamilkızı idi.

32. 13 Mart 2014 tarihinde Genel Merkezimiz bir basın 

bildirisi ile Kırım Özerk Cumhuriyeti sözde Parlamentosu’nun 

Kırım’ın Rusya’ya teslimine hazırlık olarak 40.000 kişilik işgalci 

Rusya ordusunun silâhlarının gölgesinde referandum yapılması 

kararı ve yarımadanın “bağımsızlığı”na ilişkin beyanlarının her 

türlü hukuk kaidesini ayaklar altına alan, hiçbir demokratik ilke 

ve kural ile bağdaşmayan eylemlerden ibarettir olduğu yönünde 

görüş bildirdi.

33. Genel Başkanımız Tuncer Kalkay 16 Mart 2014’te TRT 

Avaz’da konuk olarak Vatan Kırım’da yaşananlar hakkında bilgi verdi.

34. Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar 17 

Mart 2014’te Ülke’de 24 TV de Kırım’daki gelişmeleri değer-

lendirdi.

35. Yalova Valiliği’nden alınan onayla; Kırım Derneği Yalo-

va Altınova Şubemiz kuruluş işlemlerini tamamlayarak 26 Mart 

2014 tarihi itibariyle 22. Şubemiz olarak çalışmalarına başladı.

36. Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi 

tarafından 27 Mart 2014 tarihinde düzenlenen “Ukrayna 

Kırım’da Gelişen Olaylar – Türkiye” adlı panele konuşmacı olarak 

Genel Başkanımız Tuncer Kalkay, Prof. Dr. İsmail Aydıngün, Prof. 

Dr. Zühal Yüksel ve Yrd. Doç. Dr. Yuliya Biletska katıldı.

37. Kırım Tatar Dil ve Edebiyat Derslerimizin yeni dönemi 

29 Mart 2014 Cumartesi günü başladı. 3 ay (36 ders saati) de-

vam eden derslerimiz süresince; Kırım Tatarca dil bilgisi ve gram-

erinin yanı sıra, Kırım Tatar Edebiyatı da katılımcılara tanıtıldı. 

Bunun yanında, Kırım’da çıkan neşriyatı takip edebilmeleri için 

katılımcılara ayrıca Kiril Alfabesi öğretiliyor. Derslerimiz Kırım’da 

eğitimini tamamlayıp burada doktorasına devam etmekte olan 

hocamız Susanna Mustafayeva nezaretinde yapıldı.

38. İpek Üniversitesi tarafından 2 Nisan 2014 düzenlenen 

“Tarihten Günümüze Kırım” adlı panele Genel Başkanımız Tuncer 

Kalkay konuşmacı olarak katıldı.

39. Derneğimiz Genel Merkez Olağan Genel Kurulu 12 Ni-

san 2014 tarihinde Ankara’daki Genel Merkez binamızda yapıldı.

40. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ukrayna Parlamentosu 

Milletvekili ve Kırım Tatar Millî Meclisi Eski Başkanı Mustafa 

Abdülcemil Kırımoğlu’na 15 Nisan 2014 tarihinde törenle Cum-

huriyet Nişanı tevcih etti. Törende Genel Merkezimiz ve Şube 

Başkanlarımız da hazır bulundu.

41. Genel Kurulumuzun ardından yeni seçilen Yönetim Ku-

rulumuz ilk toplantısını 18 Nisan 2014 tarihinde yaptı. İlk gün-

dem maddesinin görüşülmesinin ardından görev dağılımı belir-

lendi ve Genel Başkanlığa bir kez daha Tuncer Kalkay seçildi.

42. Genel Merkezimiz 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştir-

ilen genişletilmiş organlar toplantısında, Vatan Kırım’ın Rusya 

tarafından insan hakları ve uluslar arası hukuka açıkça aykırı bir 

şekilde işgali, büyük Kırım Tatar Sürgünü’nün 70. Yılı ve UNESCO 

tarafından İsmail Bey Gaspıralı’nın vefatının 100. Yılı münasebe-

tiyle 2014 yılının İsmail Bey Gaspıralı Yılı olarak ilanı konularını 

görüşerek birinci etap faaliyet ve eylem planı belirlendi.

43. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünye-

sinde faaliyet gösteren “The Diplomatic Observer” Kulübü 

27 Nisan 2014 tarihinde Ukrayna-Kırım sorunu temalı sunum 

gerçekleştirdi. Sunuma Gençlik Komisyonu Başkanımız Fethi 

Kurtiy Şahin ve Gençlik Komisyonu üyemiz Görkem Akbulut 

katıldı. Kulüp üyelerinin Kırım tarihi, Ukrayna krizi ve Rusya’nın 

Kırım’ı ilhakı konuları hakkında yaptıkları sunumlar sonrası Fethi 

Kurtiy Şahin Kırım’la ilgili sorunlara değinerek katılımcıların mer-

ak ettiği soruları cevapladı.

44. 3 Mayıs 2014 tarihinde Mustafa A. Kırımoğlu’nun 

Vatanına Girişinin Engellenmesine bir bildiri yayınlayarak tüm 

basın yayın organları ve sivil toplum örgütlerine dağıtıldı.

45. Manisa’nın Soma İlçesindeki kömür ocağında 13 Mayıs 

2014 tarihinde çıkan yangının, maden faciasına dönüşmesi üzer-

ine bir taziye mesajı yayınlandı.
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46. Kırım Tatarları’nın vatanlarından sürgün edilişinin 70. 

yıl dönümü Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda düzenlediğimiz 

mitingde anıldı. Mitinge Ankara ve civarında yaşamakta olan 

Kırım Tatarları’nın yanı sıra Genel Merkezimize bağlı şubeler 

ve Türk dünyası ile alakalı pek çok sivil toplum kuruluşu iştirak 

etti. Mitingin bitiminde Tandoğan Meydanı’nı dolduran halkımız 

büyük bir vakarla alandan ayrıldılar. Daha sonra Derneğimiz 

yönetici ve üyelerinden müteşekkil bir grup Rusya Federasyonu 

Büyükelçiliği’ne giderek siyah çelenk bıraktı ve Derneğimiz 

tarafından kaleme alınan basın bildirisini okudu.

47. İstanbul Şubemiz Büyük Sürgün’ün 70. yıl dönümü 

münasebetiyle 18 Mayıs 2014 Pazar günü Rusya Federasyonu 

İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir miting tertip etti.

48. 21 Mayıs 2014’te “Büyük Çerkes Sürgünü”nün 150. yıl 

dönümü münasebetiyle bir bildiri yayınladık.

49. Türk Ocağı Genel Merkezi tarafından 24 Mayıs 2014 

tarihinde düzenlenen “Yangının Ortasındaki Kırım” adlı konferan-

sa Genel Başkanımız Tuncer Kalkay konuşmacı olarak katıldı.

50. Çorum Sungurlu Şubemiz kuruluş işlemlerini tama-

mlayarak 30 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 23. Şubemiz olarak 

çalışmalarına başladı.

51. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın olağan 

mütevelli heyet toplantısı 31 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da 

Vakfın merkezinde yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçim so-

nucunda Murtaza Esenkal, Nail Aytar, Hakan Kırımlı, Mustafa 

Sarıkamış, Tuncay Kalkay, Aysel Avşar ve Oya Deniz Çongar 

yönetim kurulu asil üyeliklerine seçildi.

52. 1 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’deki 34 Kırım Tatar 

Derneği ve 3 Vakıf ile birlikte yayınladığımız ortak bildiriyle Türki-

ye’deki Kırım Tatar diasporasının temsilcileri sayılan Kırım Tatar 

Dernekleri olarak Kırım’daki hukuk dışı işgali asla tanımadığımızı 

ve tanımayacağımızı bir kere daha beyan ettik.

53. Aksaray Şubemiz’in desteği ile Aksaray Hamidiye Or-

taokulu 8. sınıf öğrencileri, mezuniyet gecesinde Kırım Tatar Milli 

Marşı Ant Etkenmen’i söylediler. Okulun beden eğitimi öğretme-

ni Osman Yatkın, okul idaresi ve öğretmenler tarafından hazırla-

nan törene yaklaşık 1000 kişi katıldı.

54. 17 Haziran 2014 tarihinde Derneğimiz Kırıkkale 

Şubesi’nin yeniden kurulmasına yönelik tanışma, istişare ve du-

rum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

55. 5 Temmuz 2014’te Kırım Tatar Halkı’nın demokratik 

temsil organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi’nin Başkanı Refat 

Çubar’ın Kırım’a girişinin beş yıl süreyle yasaklanması sebebiyle 

bir bildiri ve çağrı yayınladık.

56. Kırım Tatarları’nın yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil 

Kırımoğlu’ndan sonra Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat 

Çubar’a da Kırım’a giriş yasağının getirilmesinin hemen ardın-

dan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 

daveti ile 7 Temmuz 2014 tarihinde Kırımoğlu ve Çubar Anka-

ra’ya ani bir ziyarette bulundu. Kırım’a giriş yasakları, Kırım’da 

yaşanan son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum hakkında görüş 

alışverişinde bulunulan toplantıda Derneğimiz Yönetim Kurulu 

Üyeleri de hazır bulundu.

57. Ankara’da, Kırım Tatar gençleri, 11 Temmuz Cuma 

günü iftarda bir araya geldiler. Derneğimiz Gençlik Kolu’nun 

organize ettiği iftar yemeğine, tatil ve Ankara’da eğitim gören 

gençlerimizin bir çoğunun evlerine dönmüş olmasına rağmen ilgi 

iyi seviyedeydi. 

58. Derneğimiz organizasyonu ile Ankara ve çevresinde 

yaşayan Kırımlılar 13 Temmuz 2014 Pazar günü Taşpınar 

Köyü’ndeki iftarda bir araya geldiler.

59. Derneğimiz ve Kırım Müslümanları Dinî İdaresi tarafın-

dan organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç 

sahibi 600 Kırım Tatar ailesine Ramazan ayında gıda paketi 

dağıtıldı.

60. Kırım’ın doğusundaki İslamterek bölgesi Küleç Meçit 

köyünde Bursa Şubemiz tarafından yaptırılan Adnan Süyen 

Camii 28 Temmuz 2014 tarihinde kılınan Bayram namazı ile bir-

likte ibadete açıldı.

61. Gebze Şubemiz Ramazan ayı süresince kesintisiz 

olarak 30 gün boyunca sahur yemeği programı tertip etti.

62. Mübarek Ramazan ayında fitre ve zekatlarını Kırım’a 

göndermek isteyen vatandaşlarımızın bağışları Ramazan 

Bayramından önce Kırım’a ulaştırıldı. Fitre ve zekat bedeli olarak 

Kırım’a ulaştırılan 33.705 $ Kırım Müslümanları Dini İdaresi 

Başkanlığı’na teslim edildi. Ramazan ayı boyunca Kırım’a gönder-

ilmek üzere; Ramazan paketleri için 35.075 TL, fitre ve zekatlar 

için 71.313 TL olmak üzere toplamda 106.388 TL’lik bağış Genel 

Merkezimize teslim edildi. 50.295 $ tutarındaki bu yardımların 

16.595 $’ı ile 600 paketlik gıda yardımı Ramazan ayı süresince 3 

seferde dağıtılmıştı.

63. Derneğimiz üyesi, Kırım Haber Ajansı Koordinatörü 

olan Türk vatandaşı İsmet Yüksel’in 09 Ağustos 2014 tarihinde 

ailesiyle birlikte Türkiye’den Ramazan Bayramı dönüşünde maruz 

kaldığı hukuk dışı muamele sonucu Kırım’a girişinin yasaklan-

ması üzerine Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları olarak Rusya 

Federasyonu yönetimini şiddetle kınadığımızı belirten bir bildiri 

yayınladık.

64. Kırım Tatarları’nın lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğ-

lu ve Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar’dan sonra 

Kırım Haber Ajansı Koordinatörü İsmet Yüksel’in Kırım’a girişinin 

engellenmesi Derneğimiz üyeleri tarafından 9 Ağustos 2014 tar-

ihinde Ankara’da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

65. Kırım Müslümanları Müftüsü Hacı Emirali Ablayev 9 

Ağustos 2014 tarihinde Genel Merkezimizi Ziyaret Etti.
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66. Düzce Belediyesince 17 Ağustos 2014 Pazar günü 

Düzce Kırım Derneğine tahsis edilen, Düzce Belediyesi önündeki 

alanda Kırım Kültürü sergilendi. Bu etkinliğe Genel Merkezimiz’i 

temsilen bir stant açarak ve Gençlik Komisyonu üyelerimizin halk 

oyunları gösterisi ile katıldık. 

67. Seydişehir Şubemizin organize ettiği kampanya’ya 

destek veren Kimse Yok mu Derneği’nin gönderdiği yardımlar 

ile 700 gıda paketi hazırlanarak Kırım Tatar milli mekteplerine 

dağıtıldı.

68. Genel Merkezimiz organizasyonu ile farklı bölge-

lerdeki Şubelerimizin katıldığı “Şube Başkanlıkları ile Bölge 

Toplantısı”nın ilki 24 Ağustos 2014 Pazar günü Kırım Derneği 

Amasya Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

69. Cumhurbaşkanlığı devir teslimi için 28.08.2014 tari-

hinde yapılan törende Ukrayna da temsil edildi. Cumhurbaşkan-

lığı devir teslim törenine katılmak için 28.08.2104 tarihinde Kiev 

Havalimanı’ndan hareket etmek üzere olan Ukrayna Cumhur-

başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerinin Ukrayna’ya saldırması 

üzerine Türkiye ziyaretini iptal etmişti. Törene katılamayan Po-

roşenko, Cumhurbaşkanlığı Kırım Temsilcisi Mustafa Kırımoğ-

lu’nun Türkiye’ye gelmesini istedi. Kendisine tahsis edilen uçakla 

Ankara’ya gelen Mustafa Kırımoğlu’nu Ankara Esenboğa havali-

manında Genel Merkezimiz yetkilileri ve Ukrayna Büyükelçiliği 

yetkilileri Türk, Ukrain ve Kırım Tatar bayrakları ile karşıladı.

70. “Şube Başkanlıkları ile Bölge Toplantıları”nın ikinci-

si 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 yapıldı.

71. “Şube Başkanlıkları ile Bölge Toplantısı” 7 Eylül 2014 

Pazar günü Aksaray’da düzenlendi. Genel Merkez, Kırım Vakfı, 

Aksaray, Ceyhan, Gölbaşı, Konya, Manavgat, Seydişehir, Nevşe-

hir teşkilatlarının katıldığı toplantı Aksaray Şubemizin ev sahip-

liğinde gerçekleştirildi.

72. Kırım’da 14 Eylül 2014 tarihinde yapılan seçimlerin he-

men ardından, 15 Eylül 2014 tarihinde Kırım Tatar Milli Meclisi 

kurşunlandı, 16 Eylül 2014 tarihinde ise kuşatma altına alınarak 

işgal edildi. Derneğimiz bu işgali kınayan bir bildiri yayınladı.

73. 17 Eylül 2014 tarihinde Türk Milleti’ne ve Türkiye Cum-

huriyeti’ne hitaben yayınladığımız çağrı ile 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 alınması gerektiği hususunu dile getirdik.

74. Kırım Tatar Milli Meclisi’ne karşı yapılan işgal ve 

saldırılar 18 Eylül 2014 tarihinde Ankara’daki Rusya Federa-

syonu Büyükelçiliği önünde protesto edildi

75. 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 konuşma-

larda Gaspıralı’nın aydınlanmacı fikirleri, kadına verdiği önem 

ve kadın meselesine bakışı ve gazeteci-yazar kişiliğini inceleyen 

konuşmalar yapıldı.

76. Kurbanlarını vekalet yoluyla Kırım’da kestirmek istey-

en hayırseverlerin 2014 yılına ait kurban bağışları Derneğimiz 

aracılığıyla Kırım’a ulaştırılmıştır. Kırım Müslümanları Dini İdare-

si (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 İdare-

si’ne teslim edilmiştir. Kurban organizasyonu sonucu artan meb-

lağ ise Kırım Tatar Milli Meclisi’ne teslim edilmiştir.

77. TOBB Üniversitesi Avrasya Stratejik Araştırmalar 

Topluluğu tarafından 21 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da TOBB 

Üniversitesi toplantı salonunda “Dünden Bugüne Kırım” adlı 

bir konferans düzenlendi. 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.

78. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 

görüş alış verişinde bulunmak üzere 22 Ekim 2014 tarihin-

de Genel Merkezimizi ziyaret etti. 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. Derneğimiz tarafın-

dan hazırlanan “Kırım’ın Rusya tarafından İşgali ve Kırım’da İn-

san Hakları Raporu”nun İngilizce metni toplantı esnasında Nils 

Muižnieks’e takdim edildi.

79. 31 Ekim 2014 Cuma günü Genel Merkezimizde “Qırım-

tatar Yaşları Tanışma Toplaşuvı” düzenlendi. Derneğimiz Gençlik 

Komisyonu tarafından düzenlenen tanışma toplantısına Anka-

ra’da bulunan gençlerimiz büyük ilgi gösterdi.

80. Her yıl düzenlenen “Toydemir Kırım Hatıra Ormanı 

Ağaç Dikme Şenliği”nin 11.si 2 Kasım 2014 Pazar günü Polat-

lı’nın Toydemir Köyü’nde yapıldı. Aynı gün Derneğimiz Toydemir 

Şubesi açılışı da gerçekleştirildi. Etkinliğimize Genel Merkezimiz 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Manavgat, Sungurlu, Ballıkpınar, Kırık-

kale Şube Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra 

Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı, siyasi parti temsilcileri ve 

kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

81. Derneğimiz Sungurlu Şubesi yönetim kurulu üyeleri 7 

Kasım 2014 tarihinde Çorum Valisi Ahmet Kara’yı makamında 

ziyaret etti.

82. Karabük Türk Ocağı tarafından 8 Kasım 2014 tarihin-

de “Ukrayna Krizi ve Kırım’ın İşgali” adlı bir konferans düzenlendi. 

Karabük Belediyesi Evlendirme ve Nikah Salonunda düzenlenen 
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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.

83. Edirne Şubemizin katkılarıyla, Trakya Üniversitesi Türk 

Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen Haytar-

ma filminin gösterimi, Edirne Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde 

20 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

84. 21 Kasım 2014 Cuma günü akşamı Derneğimizde 

“Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamları” yeniden başladı. Gençlik 

Komisyonumuzun tertip etmiş olduğu etkinliğimize ilgi büyük-

tü. 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.

85. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş 

Eroğlu’nun 19 Kasım 2014 tarihinde Rusya’nın Sesi Radyosu’na 

yaptığı “Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin ve yapılan referan-

dumun meşru olduğu ve güçlü bir devlet olan Rusya’nın Kıbrıs 

sorununu çözecek konumda bulunduğu” doğrultusundaki açıkla-

ması sebebiyle 23 Kasım 2014 tarihinde bir kınama mesajı 

yayınladık.

86. Derneğimiz Rusya’nın Kırım’ı işgaline, Kırım Tatar-

ları’na yapılan baskılara, hukuka ve insan haklarına yapılan 

saldırılara bir tepki olarak ve bu olayların müsebbibi Rusya Dev-

let Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’ya yaptığı ziyareti protesto 

etmek amacıyla 1 Aralık 2014 tarihinde Ankara Güven Park’ta bir 

basın açıklaması yaptı.

87. İstanbul Şubemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya Dev-

let Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti 

protesto etmek amacıyla İstanbul’da Rusya Konsolosluğu önünde 

basın açıklaması yaptı.

88. 4 Aralık 2014 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversi-

tesi 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 katılımcıların ilgisi büyüktü.

89. 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği tarafından 5 Aralık 2014 

tarihinde Ankara’da “Rus İşgali Sonrasında Kırım ve Kırım Ta-

tarlarının 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 an-

lattı.

90. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişi-

nin 66. Yıldönümünde Genel Merkezimiz organizasyonu ile 

Türkiye’de bulunan Kırım Tatar dernekleri 10 Aralık 2014 tar-

ihinde Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği önünde basın açıklam-

ası yaptı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, 

Derneğimize bağlı Ballıkpınar, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manav-

gat, Sungurlu, Toydemir şubelerinden gelen temsilcilerin yanı 

sıra yoğun bir katılımla basın açıklamamıza destek veren Es-

kişehir 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.

91. İstanbul Şubemiz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 

Gününde Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri 

düzenleyerek Kırım’daki insan hakları ihlallerini protesto etti.

92. Ahmed Emcemiz aramızdan ayrılışının üçüncü sen-

esinde Derneğimiz binasında düzenlenen bir toplantıyla anıldı. 

12 Aralık 2014 Cuma günü saat 19.00’da düzenlenen anma to-

plantısına Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Emcemiz’in sev-

enleri katıldı.

93. 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.

94. İsmail Bey Gaspıralı Gebze Belediyesi,Gebze Kent Kon-

seyi, Derneğimiz Gebze Şubesi ve Balkan Türkleri Derneği’nin 

katkıları ile Gebze’de anıldı. Konferansa konuşmacı olarak Emel 

Kırım Vakfı Başkanı-KTMM Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, 

Gazeteci-Yazar Mehmet Kamil Berse, Doç.Dr.Ranetta Gafaro-

va, Gazeteci Zera Bekirova, Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer ve Doç.

Dr.Nesrin Kıratlı katıldı.

95. Derneğimizin yeni kurulan teşkilatlarından Sungur-

lu 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. Et-

kinliğin üçüncü gününde Çorum’un Sungurlu ilçesi Şekerpınar 

Mahallesi’nde bulunan 16. Caddeye Belediye meclisi kararıyla 

“Mustafa Cemiloğlu Caddesi” adı verildi. Cadde açılışının ardın-

dan Vali Ahmet Kara, protokol ve katılımcılar Derneğimiz Sun-

gurlu 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. 

96. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, Kırım Tatarca ve 

Rusça dil kursları sürdürüldü. 

97. Derneğimizin halkoyunları ve müzik ekipleri yıl boyun-

ca çalışmalarını sürdürdü.
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• Eskişehir eski milletvekillerinden Mehmet 

Şemsettin Sönmez 13 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da vefat 

etti. Kırım’dan çıktıktan sonra önce Rumeli’ne, sonra da 

Sivrihisar’ın Burhanettin (Paşakadın) köyüne yerleşen bir Kırım 

Tatar ailesinin evlâdı olan Şemsettin Sönmez 1921’de bu 

köyde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 

olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim 

üyeliği yaptı. 1969-1973 yılları arasında Adalet Partisi’nden 

Eskişehir Milletvekili olarak parlamentoya girdi. İki oğlu olan 

Şemsettin Sönmez’in büyük oğlu Mehmet Sönmez Burgan 

Bank eski Genel Müdürü ve halen de HSBC Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesidir. Şemsettin Sönmez’in cenazesi 14 Ocak 2015 

Çarşamba günü Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı Camii’nde kılınan 

öğle namazını müteakip aynı mezarlıkta defnedilmiştir. 

• Kırım Derneğimiz Edirne Şube Başkanı Alper 

Yavuzeser’in Babaannesi, Hatice Yavuzeser 5 Şubat 2015 

tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Bulgaristan’ın Vidin 

şehrinden göç eden bir Kırım Tatar ailesinin evladı olan Hatice 

Yavuzeser, 1918 yılında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde doğmuş, 

1938 yılında İzmir Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur. 

Merhumenin Cenazesi 6 Şubat 2015 Cuma günü İstanbul 

Aksaray’daki Muratpaşa Camiinde kılınacak ikindi namazını 

müteakip Topkapı Çamlık Mezarlığına defnedilmiştir. 

• Kırım Tatar çınlarının, bulmacalarının, manilerinin, 

masallarının binlercesini yaşadığı sürece hafızasında saklayan, 

Bandırma’nın Orhaniye (Poyralı) köyünde ikamet eden Makbule 

Özen 22 Şubat 2015 tarihinde 95 yaşında iken vefat etti. Aynı 

zamanda Bandırma Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 

Okbay’ın Anneannesi olan Makbule Özen’in cenazesi 22 Şubat 

2015 tarihinde kılınan İkindi namazını müteakip Orhaniye 

(Poyralı) Köyü Mezarlığına defnedilmiştir. 

• Amasya Şubemiz Veznedarı Recep Tansever’in 

Babası; Ömer Tansever, 3 Mart 2015 tarihinde Amasya’da 

vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 3 Mart 2015 tarihinde 

Amasya Tatarlar camiinde kılınan İkindi namazını müteakip 

defnedilmiştir. 

• Merhum Genel Başkanımız Dr. Ahmed İhsan 

Kırımlı’nın kıymetli Eşi, Prof. Dr. Hakan Kırımlı Hocamızın 

Annesi, Derneğimizin Çiçek Teyzesi; Dr. Çiçek Kırımlı 4 Mart 

2015 tarihinde Ankara’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume 

için 5 Mart 2015 Perşembe günü Ankara Kocatepe Camii’nde 

öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınmış, naaşı 6 

Mart 2015 Cuma günü Balıkesir Paşa Camii’nde öğle namazı 

sonrasındaki cenaze namazını müteakip Balıkesir Başçeşme 

Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilmiştir. 

• Balıkesir Şubemiz Başkanı Av. Figen Erden Seymen’in 

Babası, Veysel Erden 15 Mart 2015 tarihinde 75 yaşında iken 

Balıkesir’de vefat etti. Balıkesir doğumlu olan Veysel Erden’in 

Cenazesi, 16 Mart 2015 tarihinde Balıkesir Paşa Camiinde 

kılınan öğlen namazına müteakip, Çınarlıdere kabristanına 

defnedilmiştir. 

• Emel ve Bahçesaray dergilerinin Yazı İşleri Müdürü, 

Emel Kırım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kırım Tatarca Uzmanı 

Saim Osman Karahan 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da 

vefat etti. 1939 yılında Romanya’nın Köstence ilçesinde 

doğan Saim Osman Karahan 1964 yılında Türkiye’ye göç 

etmiş, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Fransız dili ve Edebiyatı Bölümün’den mezun 

olmuştu. Kırım Tatar kültürüne büyük hizmetler veren Saim 

Osman Karahan, uzun yıllar süren çalışmalarından sonra 

tamamladığı 3 ciltlik “Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü” adlı 

eseri ile ile Kırım’ın en prestijli kültür-sanat ödülü olan “2013 

yılı Bekir Sıtkı Çobanzade Ödülü”ne “Kırım Tatar filolojisi ve 

folkloru alanında en iyi bilimsel ve bilimsel-metodik çalışma” 

dalında layık görüldü. Aynı eserinden dolayı, Romanya’daki 

Kırım Tatar kültürü, sanatı ve edebi değerlerinin gelişmesi ve 

desteklemesine katkıda bulunan “Mehmet Niyazi Ödülü” 2013 

yılında Saim Osman Karahan’a verildi. Kırım Tatar aktivistleri 

Özgür ve Haluk Karahan’ın Babası olan Saim Osman Karahan, 

yakın zamanda Kırım Tatar Yazarlar Birliği fahri üyeliğine kabul 

edilmişti. Merhumun cenazesi 24 Nisan 2015 Cuma günü, 

İstanbul’da Fenerbahçe Camiinden Cuma namazını müteakip 

Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilmiştir.

• Altın Orda ve Kırım tarihine dair pekçok önemli 

eseriyle tanınan tarihçi, ekonomist ve filozof Prof. Dr. 

Eduard Salmanoğlu Kulpin-Gubaydullin 24 Haziran 2015 

gecesi geçirdiği kalp krizi neticesinde Moskova’da vefat etti. 

Tanınmış bilim adamı 26 Haziran 2015’te Moskova’da toprağa 

verildi. 1939’da Bakü’de dünyaya gelen Kulpin-Gubaydullin, 

ünlü Kazan Tatar tarihçi Gaziz Gubaydullin’in (Aziz Ubeydullah) 

torunuydu. Gaziz Gubaydullin torunu Eduard’ın doğumundan 

önceki yıl Stalin rejimi tarafından katledilmişti. Eduard Kulpin-

Gubaydullin Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü 

mensubu olup, 300’den fazla ilmî eserin sahibiydi. Kulpin-

Gubaydullin Zolotaya Orda (Altın Orda) adlı eseri ile 2011 

yılında Kırım’ın en prestijli ilmî ödülü olan Uluslararası Bekir 

Çobanzade Ödülü’ne lâyık görülmüştü. Kırım Tatarlarının tarihî 

ve aktüel meselelerine büyük ilgi gösteren Kulpin-Gubaydullin 

1992 yılından itibaren Kırım’da “İnsan ve Çevre” konulu 

uluslararası konferansları düzenlemekteydi. 

Merhum ve Merhumelere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz…

TAZİYE




