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Ön Kapak

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından çekilmiştir.”

Editörden
Merhabalar sevgili okuyucularımız. 

Yine yoğun ve özenle hazırladığımız bir sayı ile sizlerle birlikteyiz. 
2015 yılı içerisinde çok çalıştık, koşturduk, bir o kadar yorulduk... 
Ancak çalışmalarımızın sonucunun verimli olduğunu görmek bütün 
yorgunluğumuzu alıp gitti.

Yaz dönemi “Dünya Qırım Tatar Kongresi” hazırlıklarıyla çok 
hareketli yaşandı. 1-2 Ağustos tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de 
gerçekleştirilen kongre elbetteki hazırlık aşamasından daha yoğun 
çalışmalara sahne oldu. Sonrasında seçilen Kongre Yönetimi hiç 
beklemeden aynı yoğunlukta çalışmalarına devam etti. Kongre ve 
Kongre yönetiminin çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri, analizleri 
ve elbetteki fotoğrafları dergimiz sayfaları içerisine bulacaksınız.

Bu yıl yaza denk gelen Ramazan ve Kurban bayramlarında ise 
derneğimizin organize ettiği fitre-zekât ve kurban organizasyonları 
her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız tarafından büyük 
destek gördü. Gönüllülerimiz, Kırım’da ve Herson’da yaşayan 
kardeşlerimizin desteği ile dağıtılan yardımlarla ilgili ayrıntıları da 
sizler için listeledik.

Ama hayat her zaman çok güzel devam etmiyor. Bu yıl bizim 
için çok acı kayıplar yaşadık. Uzun süren hastalıkları sonrasında 
aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Ki o büyüklerimiz 
derneklerimizde, vakıflarımızda ve profesyonel hizmetlerini 
sürdürdükleri kurumlarda Kırım’a büyük hizmetlerde bulundular. 
Fakat öyle kayıplarımız oldu ki şokunu uzun süre üzerimizen 
atamadık. Vatan Kırım’ın özgürlüğü uğruna çıktığımız yolda dava 
arkadaşı olduğumuz, büyük hizmetlerini gördüğümüz ve ilerleyen 
dönemde çok daha büyük hizmetleri olacağından şüphemiz olmayan 
iki arkadaşımızı hiç beklenmeyen bir dönemde tarfik kazalarında 
kaybettik. İnsanlar acılarla olgunlaşıyor. Ancak bu yıl yaşadığımız 
kayıpları unutmamız mümkün değil. Bu kıymetli dostlarımızla 
ilgili kaleme alınanlar da elbette dergimiz sayfalarında sizi bekliyor.

Kabakçı Konağı faaliyetlerimiz, şiir-edebiyat akşamlarımız, halk 
oyunları çalışmalarımız ve Ankara’nın pek çok belediyesinin 
düzenlediği festivallerde açtığımız stantlarla ilgili bilgilerin yanı 
sıra yılın son günlerinde bizi çok heyecanlandıran bir haberi 
de sizlerle paylaşıyoruz. Ankara’da Kırım Tatar halk oyunları 
topluluğu “Cıyın Ansambli” kuruldu.

Yine dolu dolu, ilginizi çekeceğini umduğumuz bir sayı hazırlamaya 
çalıştık. Umarız sizlerde dergimizi okurken bizimle aynı heyecanı 
yaşarsınız. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. Sağlıqnen 
qalıñız...
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İŞGAL EDİLEN 
KIRIM’DA 
KIRIM 
TATARLARININ 
ESARETİ 2015 
YILINDA DA 
DEVAM ETTİ

Sayın Başkan,
Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin Saygıdeğer Katılımcıları,
Aziz Kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi-

yle, saygıyla selamlıyorum.
Dünyanın dört bir köşesinden İkinci Genel Kurul To-

plantısı’na iştirak etmek üzere ülkemizi teşrif eden tüm 
misafirlere hoş geldiniz diyorum.

Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerini, kritik bir zaman dili-
minde, böylesine önemli ve anlamlı bir toplantıyı tertip 
ettikleri için tebrik ediyorum.

Kırım Tatarlarının anavatanlarında barış içinde, onurlu 
ve özgür bir şekilde yaşama hakları, tarih boyunca toplu 
sürgün ve baskılarla maalesef kesintiye uğradı. 

Kırım’ın yasadışı ilhakında olduğu gibi, günümüzde de 
benzer üzüntü verici hadiselerin yaşandığına şahit oluyoruz.

İçinde bulunulan hassas dönemde, başarının ve zafere 
ulaşmanın anahtarının birlik ve beraberliğin muhafazası 
olduğu unutulmamalıdır. 

Kırım Tatarlarının, şimdiye kadar bu noktada gerçek-
ten müstesna bir duruş sergilediklerini özellikle belirtmek 
istiyorum.

Aynı kararlı duruşun önümüzdeki dönemde devam et-
mesini bekliyorum.

Türkiye, Kırım’ın ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. 
Ukrayna’da yaşanan krizde önceliğimiz, Kırım Tatar-

larının huzuru, refahı ve güvenliğidir.
Kardeşlerimizin durumunu anbean takip ederek, maruz 

kaldıkları baskı ve sıkıntıların aşılması için tüm tara-
flarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyor, gerekli telkinleri 
yapıyor, icap eden adımları atıyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de, sizlere olan 
desteğimizi sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz.

Bu Genel Kurul’un, Kırım Tatarlarının birlik ve bera-
berlik içerisinde, huzur ve güven hedefine dayalı bir ge-
lecek doğrultusunda yürüttükleri mücadelelerini daha da 
güçlendireceğine inanıyorum.

Toplantı vesilesiyle Ankara’ya gelen tüm kardeşler-
imi tekrar hasretle, muhabbetle selamlıyor; yapılacak 
çalışmaların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

SAYIN 
CUMHURBAŞKANIMIZIN 
DÜNYA KIRIM TATAR 
KONGRESİ 2’NCİ GENEL 
KURUL TOPLANTISI’NA 
GÖNDERDİĞİ MESAJ
(Ankara, 1 Ağustos 2015)

Kırım’ın işgali ve Kırım Tatarlarının Kırım’daki esare-
ti 2015 yılında devam etse de, gerek Vatan’da yaşayan 
gerekse diasporada yaşayan Kırım Tatarları bu duru-
munu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini her fırsatta 
güçlü bir şekilde dile getirdiler. İşgalin başladığı 28 Şu-
bat 2014 tarihinden itibaren Kırım Tatarlarına yapılan 
sistemli baskılar her geçen gün artmış, Camilere ve 
Kırım Tatar evlerine baskınlar yapılmış, kaçırılan Kırım 
Tatar gençlerinden bazılarının işkence görmüş cesetleri 
bulunmuş, KTMM’nin binasına ve   mal   varlıklarına   el   
konulmuş,   Kırım   Tatar   liderleri   Kırım’a   sokul-
mayarak   sürgüne gönderilmişti. İşgalin ertesi yılı olan 
2015 yılında da Kırım Tatarlarını sindirmeye, seslerini 
kısmaya, sonuçta onları teslim almaya yönelik her yolu 
denediler. İşgalden önceki günlerde Kırım Parlamento-
su önündeki protesto gösterilerine katılma suçlaması 
Kırım Tatar gençlerini hatta,. Ocak 2015’te KTMM’nin 1. 
Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ü tutukladılar. Ahtem 
Çiygöz’ün 1 yılı dolan tutukluluğu halen devam ediyor. 
Ankara’da yapılacak olan  Dünya Kırım Tatar Kongres-
ine katılımları önlemek için KTMM’nin yöneticilerini 
kongre günü sorguya çağırdılar. Tek Kırım Tatar TV olan 
ATR TV’ye Mart 2015’ten itibaren yayın izni vermediler. 
ATR TV ile birlikte çocuk kanalı Lale TV, Radyo Meydan 
ve 15 dakika adlı haber sitesi ile Kırım Haber Ajansı 
Kırım’daki faaliyetlerini   sürdürme   imkanı   bulamadı.  
KTMM’nin  ve Kurultay’ın iradesini   de geçiremeyince 
sözde Kırım Tatar temsil organları yaratmaya çalıştılar. 
Vatan Kırım’da nefes almalarına bile izin verilmeyen 
Kırım Tatarları 2015 yılında hür dünyada daha sistem-
li çalışmaya başladılar. Ankara’da  8   Şubat   2015   
tarihinde bir araya gelen 43 Kırım Tatar Teşkilatı ilk 
faaliyetini,  işgalin  1. Yılında  28 Şubat 2015  tarihin-
de  Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği önündeki protesto 
ile gerçekleştirdiler. Bu protestolar eş zamanlı olarak 
İstanbul’daki Rusya Konsolosluğu önünde, Romanya 
Köstence’deki Rusya Konsolosluğu önünde ve Avru-
pa’nın değişik şehirlerinde de düzenlendi. Kırım’da yayın 
yapma imkanı bulamayan ATR Tv ve QHA Ukrayna’dan 
yayınlarını sürdürmeyi başarabildi. 

DEVAMI 32. SAYFADA

Tuncer KALKAY
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SAYIN DIŞİŞLERİ 
BAKANIMIZIN DÜNYA 
KIRIM TATAR KONGRESİ 
2’NCİ TOPLANTISINA 
MESAJI
(1-2 AĞUSTOS 2015, ANKARA)

Sayın Refat Çubarov

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı

Ankara, 1-2 Ağustos 2015

Sayın Başkan,

1-2 Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara’da ikinci-
si düzenlenecek olan “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ne 
nazik davetiniz için teşekkür ederim. Kırım Tatarı soy-
daşlarımızın bu Kongre için Ankara’yı seçmeleri bizler 
için büyük bir mutluluktur.

Süregiden kriz karşısında temel önceliğimiz Kırım 
Tatarı soydaşlarımızın huzur, refah ve güvenliği olup, 
krizin mümkün olduğunca çabuk sonlanması için uluslar-
arası zemindeki çabalarımız azimle sürdürülmektedir. 

Türkiye Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve 
tanımayacaktır. 

Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeye, yaşanan 
baskı ve sıkıntılara yönelik tepkimizi her vesileyle dile 
getirmeye devam edeceğiz. 

Kırım Tatarı soydaşlarımızın uğradıkları hak ihlaller-
inin şiddet içermeyen yöntemlerle tüm dünyaya yeniden 
duyurulması yolunda Kongre’nin büyük katkıları olacağı-
na, geçmişte olduğu gibi bugün de karşı karşıya olduğu 
sınamaları aşacağına olan inancım tamdır.

Kongre’nin başarılı olmasını diler, şahsınızda Kırım 
Tatarı soydaşlarımıza samimi dileklerimi ve selam-
larımı iletirim.

                                                                                                                                
Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

PUTİN’İN 
TÜRKİYE’DEKİ 
TARAFTARLARI

21. yüzyıl insanların bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaştıkları bir devir. Bu kadar hızlı ve çok farklı bilgilere 
ulaşılabilmesi, insanların daha sağlıklı analizler yap-
arak, doğruyu bilmesi, gerçekleri bilmesi ve anlamasını 
kolaylaştıracağı beklenir.

İnsanlar gerçekleri gerçekten görebiliyorlar mı?

Yoksa bu kadar hızlı ve çabuk erişilen bilgilerin 
çokluğu, enformasyon bombardımanı, facebook vb so-
syal ağlardaki gereksiz meşguliyet insanları kolay yön-
lendirilebilir hale mi getiriyor?

Ya da üst başlıklar halinde alınan bilgiler bir çok 
kerameti kendinden menkul yorum sahipleri mi ortaya 
çıkarıyor?

Sosyoloji ve siyaset  bilimi ile uğraşanlar için ilginç 
bir konu.

Bu konuda geniş bir yazı da yazabilirim. Hatta 
bu yazı harika bir hiciv olabilir. 2014 yılı Şubat ayın-
da Rusya’nın Kırım’ı işgalinden, Suriye’de Rus savaş 
uçağının düşürülmesine kadar olan  iki yılı bile bulmayan 
süreç harika  veri ve malzemeler sundu. Facebook, twit-
ter vb sosyal medyada her eğitim seviyesindeki insan-
ların görüş ve değerlendirmeleri derya gibi.  Ama daha 
entelektüel olmaları varsayılana, beklenilen  gazetele-
rde yazanlar ve televizyonlarda bu konularda yorumlar 
yapan ekseriyetin dile getirdiği “muhteşem fikirler” ve 
“muhteşem dönüşler” yeter bir çok bilimsel çalışmaya 
kaynaklık etmeye.

 Aynı zamanda bu süreçte Türkiye’deki Rusya hak-
kındaki “muhteşem- cehalet ve bilgisizlik” de gözler 
önüne serildi.

Bu  bilgisizlik ve cehalet sadece sıradan halk bazın-
da değil, devlet yönetimi dahil hemen her katmanda var 
olduğu üzücü bir gerçek ne yazık ki.

DEVAMI 39. SAYFADA

Zafer KARATAY
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İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresi 1-2 Ağustos 2015 
tarihinde Ankara’da yapıldı. Vatan Kırım’ın 2014 yılının 
Şubat ayında işgalinin ardından yapılan Kongre’nin ikin-
ci toplantısı Kırım’ın yerli halkı ve aslî sahibi Kırım Ta-
tarlarının yok olmadığını ve olmayacağını dünyaya bir 
kez daha ispat etti.

Dünyanın pek çok önde gelen basın organının ilgisi-
ni çeken bu toplantıda kabul edilen kararlar, ilan edilen 
beyanname ve müracaatlar Kırım Tatar halkının bir 
bütün olarak bundan sonra izleyeceği yolu, hedeflerini 
ve taleplerini içerir birer toplumsal sözleşme niteliğinde 
olmak üzere kabul edildi.

Bir önceki Kongre toplantısı daha ziyade vatanda 
ve diasporada yaşayan Kırım Tatarlarının bağlarının 
güçlendirilmesi, sosyo-kültürel ve ekonomik alanda 
işbirliklerini arttırmayı amaçlıyordu ve bu alanlarda 
görece bir başarı da kaydetti.

Kongrenin ikinci toplantısı ise çok daha farklı bir an-
lam yüklüydü. Vatanın bir kez daha Rusya tarafından 
işgalinin ardından Kırım Tatar diasporası bu işgale karşı 
sesini yükseltmek, vatanın kaderini belirlemede tek hak 
sahibinin diasporada ve vatanda yaşayan Kırım Tatar-
larının bir bütün olarak Kırım Tatar halkına ait olduğunu 
dünyaya duyurmak için ikinci toplantıda bir araya geldi.

Kongrenin ikinci toplantısı ile Kırım Tatar diaspo-
rası, Kongre’ye 14 ülkeden 183 sivil toplum kuruluşunu 
temsilen katılan 400 delegesi ile uluslar arası siyaset 
arenasında Kırım Tatar halkının ve onun aslî vatanı olan 
Kırım’ın kaderi ve geleceği üzerindeki sorumluluğunu, 
haklarını ve mücadelenin bundan böyle yükünü sırt-
ladığını beyan ve ilan etmiştir.

Bu beyan ve ilan, Kırım Tatar diasporasının tarih 
önünde sorumluluğunu kat be kat arttırmıştır. Bundan 
böyle diaspora ve diasporayı temsil kabiliyetini haiz 
tüm kişi ve kişilere düşen vazife ve sorumluluk karşılıklı 
istişareye dayalı üretilecek ortak akıl çerçevesinde 
benlikten uzak, bizlik ve birlik ekseninde yılmadan ve 
her türlü fedakârlıkla sırtlanılan bu tarihi fonksiyonu 
yürüterek gelecek nesillere aktarmaktır.

Kongre’de bizzat Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroşenko tarafından gündeme getirilen “Kırım Tatar 
Özerk Cumhuriyeti” hayata geçinceye ve millî özerk 
devletçiliğimiz idaresinde Kırım Tatar halkı barış ve re-
fah içinde yaşayan bir halk oluncaya kadar vazife ve 
sorumluluk devam edecektir.

KONGRE ve
DİASPORA

Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi 15 
Temmuz 2015 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Par-
tisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye bir nezaket 
ziyaretinde bulunarak kendisini 1-2 Ağustos 2015 tar-
ihinde Ankara’da yapılacak olan “Dünya Kırım Tatar 
Kongresi”ne davet ettiler. Evren Olcay, Namık Kemal 
Bayar, Ümit Şilit ve Oya Deniz Çongar’dan müteşek-
kil heyet MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ruhsar 
Demirel’in de hazır bulunduğu ziyaret esnasında Sayın 
Bahçeli’ye davetiyesini sunarken Kırım’da son bir yıl 
içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verme fır-
satı da buldular. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan 
ve son derece samimi bir havada geçen toplantıda 
Sayın Bahçeli şunları söyledi: “Kırım’daki kardeşlerimiz-
in acısını yürekten duyuyoruz. Biz her konuda elimizden 
gelen yardımı yapmaya hazırız. Umarız bu kongre Kırım 
Tatarları için hayırlı olur. Ayrıca Kongre esnasında si-
zlerle birlikte olmayı canı gönülden arzu ederiz.”

Komite daha sonra Sayın Bahçeli’ye siyah-beyaz 
zemin üzerinde Tarak Tamga bulunan bir kravat, “İs-
mail Bey Gaspıralı İçin” isimli bir kitap ve Kırım Derneği 
Genel Merkezi tarafından yayınlanan Kırım Bülten-
leri’nden oluşan hediyelerini takdim ettiler. Fotoğraf 
çekiminin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın 
Ruhsar Demirel ve MHP Bursa Milletvekili Sayın İsmet 
Büyükataman’ı odalarında ziyaret eden heyet kendil-
erine “Dünya Kırım Tatar Kongresi” için davetiyelerini 
takdim ettiler.

DQTK HAZIRLIK 
KOMİTESİ MHP
GENEL BAŞKANI 
DEVLET BAHÇELİ’Yİ 
ZİYARET ETTİ

Av. Namık Kemal BAYAR
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Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi 15 
Temmuz 2015 Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Par-
tisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir nezaket 
ziyaretinde bulunarak kendisini 1-2 Ağustos 2015 tar-
ihinde Ankara’da yapılacak olan “Dünya Kırım Tatar 
Kongresi”ne davet ettiler. Evren Olcay, Mükremin Şahin, 
Ümit Şilit ve Oya Deniz Çongar’dan müteşekkil heyet 
ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu’na davetiyesini sunarken 
Kırım’da son bir yıl içerisinde yaşanan gelişmeler hak-
kında bilgi verme fırsatı da buldular. Karşılıklı görüş alış 
verişinde bulunulan ve son derece sıcak bir atmosferde 
geçen toplantı fotoğraf çekimi ile başladı. Heyeti çok 
samimi bir havada karşılayan Kılıçdaroğlu bu kadar 
önemli bir toplantının Türkiye’de yapılmasının önemini 
vurgulayarak çalışma programının uygun olması halinde 
kongreye katılmaktan duyacağı memnuniyeti ifade etti. 
Komite daha sonra Kılıçdaroğlu’na Tarak Tamgalı bir 
adet kravat, “İsmail Bey Gaspıralı İçin” isimli bir kitap 
ve Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından yayınlanan 
Kırım Bültenleri’nden oluşan hediyelerini takdim ettiler.

DQTK HAZIRLIK 
KOMİTESİ CHP GENEL 
BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ

Kırım Özerk Cumhuriyeti 25 Şubat 2014 tarihinde 
Rusya Federasyonu tarafından işgal ve ilhak edilmişti. 
Bu klasik gibi görünen cümlenin arkasında yüzyıllardır 
süren Kırım Tatar soykırımı ve asimilasyonunun yeni 
bir çehrede devam ettiğini anlamamız gerekiyor. 1783 
yılında Kırım’ın işgali ve ilhakı ile başlayan süreç bugün 
hiçbir şey değişmeden devam etmektedir. 1783’lerin 
Rus Çarlığının yerini Rusya Federasyonu, çarların yer-
ini ise V.Putin aldı desek hiç yanlış olmaz. Neden Kırım 
ve neden Kırım Tatarları sorusuna ise çok değişik cev-
aplar verebiliriz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş impara-
torluklar arasında en geniş coğrafya’ya hükmetmiş ve 
birçok milleti bünyesinde barındırmış Altınorda İmpar-
atorluğunun bakiyesi Kırım Hanlığı ve halkı neden bu 
durumlara düştü? Ülkelerini, devletlerini kaybetmeleri-
nin ardından bugün milli kimlik başta olmak üzere dil, 
din, kültür gibi millet olmanın temel unsurlarını da kay-
betme noktasına nasıl gelindi? Dünyanın dört bir yanına 
dağılmış Kırım Tatarlarını bir araya getirecek yeni bir 
ruh ile canlandıracak mekanizmalar nasıl kurulacak?

Bulunduğu coğrafya ve tarihi geçmişi itibariyle Kırım 
Tatarları Rus ve Ortodoksluk için her zaman tehlike un-
suru olarak görülmüştür. Rus devletinin yöneticileri ise 
gelişmek ve dünya hâkimiyeti için daha güneylere inmek 
ticaret yollarını kontrol etmek gerektiğini düşünmüş 
bunu milli ideal haline getirmişlerdir. Bu ideal doğrul-
tusunda da önlerine çıkan irili ufaklı her taşı temizlemek 
için baskı, terör, kan dökme, soykırım aklınıza ne gelirse 
her yolu denemekten hiç kaçınmayacaklarını her fırsat-
ta göstermişlerdir. Yanlarına değişik vaatler ile aldıkları 
veya besledikleri şahıs ve gruplar vasıtasıyla topyekûn 
bir saldırı yapan Rus yönetimi medya organlarını da çok 
iyi kullanmaktadır. Uçak krizinde bir Rus milletvekilinin 
Ayasofya’nın Ortodokslara verilerek Ortodoksların dini 
merkezi yapılmasını istemesi çok ilginç değilmidir.

DEVAMI 42. SAYFADA

TÜRKİYE-
RUSYA 
İLİŞKİLERİ 
KIRIM 
TATARLARI 
AÇISINDAN 
NE ANLAM 
TAŞIYOR

Nail AYTAR
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nevbetteki insanlıq cinayetiniñ cinayetçisi ise Çarlıq 
Rusiyesiniñ ve Sovetler Birliginiñ mirasınen ve olarnıñ 
bütün qanlı areket ve işlerinen maqtanğan bugünki 
Putin Rusiyesidir.

Oğratılğan er türlü zulüm ve repressiyalarğa 
baqmadan, Qırımtatarlar azatlıqlarından vazgeçmege, 
öz cellatlarına boysunmağa ve ususan olarnen işbirli-
gi yapmağa iç bir zaman razı olmadılar. Qısqadan 
aytqanda, yoq etilüvni aslı da qabul etmediler. Qırım-
tatarlar yoq etilüvge qarşı bu yeñilmez irade ve küreş 
küçüni şerefli tarihlarından alalar. Bizler iç bir zaman 
başqa milletlerge ve dinlerge deren sayğıdan, insan 
aq-uquqlarıñdan, erkeske ürriyet-azatlıq fikirinden 
taypınmadıq ve taypınmaycaqmız. Lâkin, öz üriye-
timizni, azatlığımıznı, Vatanımıznı ve kelecekke dair 
olğan ümütimizni iç bir zalimge teslim etmege aslı da 
niyetimiz yoqtur.

Bugün mında Qırımtatar milletiniñ tarihiy toplaşu-
vı ötkerile. Eki asırdan ziyade bir vaqıttır birbirinden 
ve Vatanlarından üzülgen, uzaq diyarlarğa darqatılğan 
aynı milletniñ vekilleri bir arağa keldi. Bütün dünya 
bilsin ve körsin ki, vatanda yaki diasporada yaşağan 
Qırımtatarlar keçmişte olğan kibi bugün de tek ve 
bölünmez bir millettir. Ortaq vatanımız olğan Qırım-
da işğalci zalimler tanklarınen azatlığımıznı taptay, 
Milliy Meclisimizge kilit ura, eñ qıymetli evlâtlarımıznı 
öltüre, sürgün ete, hapske qapata, zulümge oğrata, 
mediamıznı yoq ete, qısqadan aytqanda milletimizni 
susturmağa ve onu siñdirmege tırışa. Bular yetişme-
geni kibi, “Qırımtatarlarnı temsil etkenleri” yalanınen 
adına bir avuç satqınnı vitrinağa salıp dünyanı aldat-
mağa ıntılalar. Mına, şu yerde dünyanıñ çeşit yerlerin-
den 200-ge yaqın Qırımtatar teşkilatınıñ vekili olğan 
500 delegat, Vatanda bastırılmağa tırışılğan milliy ir-
ademizni mında ortağa salmaqta, ür davuşımıznı mın-
dan bütün dünyağa eşittirmektedir. Qırımtatarlarnıñ 
kerçek vekilleri kim olğanını, Qırımtatarlar kim olğanını 
sizler mında mevcüdiyetiñiznen kösteresiz.

Dünyadaki bütün Qırımtatarlar vatanımıznıñ 
bugünki uquqsız işğal şeraitinde, til, fikir ve iş birli-
gi içinde vazife ve mesuliyetlik alacaq, ususan da 
Vatanda yaşağan qaramanlarnıñ omuzlarındaki ağır 
yükni paylaşacaqtır. Dünya Qırımtatar Kongressiniñ 
II. Toplaşuvı, öz nizamnamesi ve Qırımtatar milletiniñ 
tarihından kelgen demokratik anane ve printsipleri 
boyunca işlerini yürgüzecek, qararlarını alacaq, Kon-
gressniñ halqara uquqiy şahsiyet olaraq qabul etilüvini 
teminleycektir. Kongress, işğalden ögüne Qırımtatar 

DÜNYA 
QIRIMTATAR 
KONGRESSİ
II-NCİ TOPLAŞUVI
-AÇILIŞ 
BEYANNAMESİ-
1-2 AVGUST 2015 / ANQARA

Dünya Qırımtatar Kongressi I-nci Toplaşuvı 2009 
senesiniñ Mayıs ayında dünyanıñ çeşit memleketlerin-
den kelgen 160 Qırımtatar teşkilatınıñ vekilleriniñ 
iştirakinen Qırımnıñ paytahtı Aqmescitte ötkerilgen 
edi. Kongresste çeşit memleketlerde teşkil etilgen ve 
bu toplaşuvda belgilengen printsip, maqsat ve vazife-
ler boyunca işbirligi niyetini beyan etken Qırımtatar 
teşkilatlarını birleştirgen ve koordinatsiya etken organ 
olaraq Dünya Qırımtatar Kongressiniñ qurulğanı ilân 
etilgen edi. Bundan başqa, Kongressniñ merkez organ-
larınıñ Qırımda bulunacağı qararlaştırılğan edi.

Afsus ki, Qırımtatarlarnıñ tarihiy ve yekâne Vatanı 
olğan Qırım 27 Şubat 2014 tarihinde bütünley uquq-
suz ve ahlâksızcasına Rusiye Federatsiyası tarafından 
daa bir kere zapt etildi. Bu barbarcasına işğal Dünya 
Qırımtatar Kongresine yañı vazifeler ve mesuliyet-
likler ketire.

Tarihiy devletimiz Qırım Hanlığınıñ yoq etilip 
Vatanımız zapt etilgen 1783 senesinden bugüngece 
Qırımnıñ yekâne ve kerçek saibi olğan milletimizniñ 
yer yüzünden coyuluvı içün er şey yapıldı. Halqımızğa 
qarşı türlü repressiyalar, sürgünler ve cinayetler 
tatbiq etildi. Bütün bu insanlıqqa qarşı cinayetler-
ni yasağan Çarlıq Rusiyesi ve onıñ siyasetini daa da 
qorqunçlı metodlarnen devam ettirgen Sovetler Birligi 
edi. Bugün dünyanıñ er tarafına, ususan da Türkiyege, 
millionlarnen Qırımtatarlar darqalğan olsa, bunıñ se-
bepçisi bitmek bilmegen bu zulümdür. Vatandaki ve 
diasporadaki Qırımtatarlar bu zulümlerge maruz qa-
lğanlarnıñ balaları ve torunlarıdır. Sevimli vatanımız-
da yaşamağa devam etken Qırımtatarlar ise, yazıqlar 
olsun ki, bu zulümniñ yañı variantını yaşamaqtalar. Bu 
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halqınıñ ür iradesinen saylanğan Milliy Qurultaynıñ 
ve Meclisniñ printsip ve qararlarını menimsep faa-
liyet köstergen dünyadaki bütün Qırımtatar cemaat 
teşkilatlarını vazifege davet etecek, halqara saada 
siyaset, cemaatçılıq ve media teşkilatlarına Qırımta-
tar halqınıñ kerçeklerini eşittirecektir. 

Qırımtatarlar Qırımda yaşağan bütün farqlı mil-
letlerniñ ve dinlerniñ vekillerine, olarnıñ aq-uquqları-
na er daim samimiy surette ürmet ete, olarnı 
quçaqlamaqta, olarnen qardaşlıq uquqınen demokra-
tik şeraitte ve barışıq içinde birdemlikte yaşamağa 
arz eteler. Öz aq-uquqlarını ömürge keçirmek içün 
başqalarınıñ aq-uquqlarınıñ bastırıluvını asla talap 
etmeyler. Lâkin, Qırımtatarlar milliy mevcüdiyetleri 
toqtavsız telüke astında bulunacaq şeraitni de iç bir 
vaqıt qabul etip olamazlar. Qırımtatarlarnıñ Qırımda 
milliy devletçilikke saip oluvları em tarihiy adaletniñ 
bir keregi, em de daima telüke astındaki milliy 
kelecekleriniñ yekâne garantiyasıdır. Dünya tınçlığı-
na ve Qırımda yaşağan bütün halqlarğa hayırlı 
ufuqlar açıluvınıñ eñ birinci şartı vatanımızda olğan 
barbarca işğalniñ deral toqtatıluvıdır. Qırımtatar 
halqı, azatlığına ve territorial bütünligine er daim qol 
tutqanı Ukraina devletiniñ Qırım kerçeklerini eskisin-
den daa yahşıca añlağanı ve Qırımtatarlarnıñ negiz 
milliy aq-uquqlarını endi tanığanına inanmaqtadır.

Bütün dünya bilmek kerektir ki, Qırımtatarlar 
asla Qırım yarımadasındaki küçük bir azlıq halq de-
gildir. Qırımtatarlar Qırımnıñ tarihiy saibi ve tamır 
halqıdır. Qırımtatarlar Qırımda biñ seneden ziyade 
vaqıt boyunca devlet tecribesine ve yüksek özgün 
medeniyetke saip oldular. İç kimse Qırımnıñ qaderin-
iñ belgilenüvinde Qırımtatarlardan daa ziyade aqqa 
saip degildir.

Qırımnıñ qaderinen bağlı iç bir qarar ve tedbir 
Qırımtatar milletiniñ azat ve demokratik iradesi 
tarafından tasdıq etilmegence qabul etilip olamaz. 
Ususan işğalci küçlerniñ zulümnen qabul ettirmege 
ıntılğan iç bir tedbir keçerli degildir. Zemaneviy de-
virde demokratiya ve azatlıq küreşiniñ simvoli olğan 
Qırımtatarlarğa iç kimse özüni yoq etüvge yönegen 
planlarnıñ bir parçası olmaqnı menimsetip olamaz.

Tarihımızdaki burulış anlarından biri olğan Dün-
ya Qırımtatar Kongressiniñ II-nci Toplaşuvı bütün 
insanlıqqa, halqımızğa ve vatanımızğa hayırlı olsun.

Millet, Vatan, Qırım!

2015 yılı Türkiye’de faaliyet gösteren Sivil Toplum 
Kuruluşları açısından faaliyetlerine başladıkları gün-
lerden bugüne kadar olmamış birçok çalışmanın 
başarıyla gerçekleştirildiği bir yıl olarak hatırlanacak-
tır. Aynı zamanda Millî hareketimizin iradesinin test 
edildiği, mücadele bayrağının yükseltildiği, kendine 
güvenin arttığı, Kırım Tatar halkının meselelerinin 
bütün dünyada kabul ve destek gördüğü bir yıl olarak 
2015; tarihî hadiselere kuluçka vazifesi gören bir sene 
olmuştur. 

11 Ekim 2014 tarihinde Eskişehir’de yapılan 
çalıştay ile başlayan süreç 8 Şubat 2015’te Anka-
ra’da yapılan bir toplantı ile Türkiye’deki derneklerin 
ve vakıfların hemen hemen tamamını kapsayacak 
şekilde “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu”nun kuru-
luşuna vesile olmuş ve koordinasyon kurulunu oluştu-
rarak Vatanımızın işgal altında olduğu bir dönemde 
sorumlulukları üstlenmekten kaçınmayarak Millî hare-
ketimizin meşru liderlik kadrolarına destek kararını 
almıştır. Mustafa Aga’nın ve Refat Çubarov’un 
katılımıyla 4-5 Nisan 2015 tarihinde Büyük Anadolu 
Oteli’nde gerçekleştirilen platform toplantısında 18 
Mayıs anma etkinliğinin Ankara’da Tandoğan Mey-
danı’nda yapılması ve 2009’dan beri yapılmayan Dün-
ya Qırım Tatar Kongresi’nin tüzüğünün hazırlanması 
ile kongrenin yapılması kararları alınmıştır.

Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları’nın meydanlarda 
kalabalık bir şekilde biraraya gelerek anma toplantısı 
yapma pratiği yoktur. Bizler böyle toplantılarımızı bu 
güne kadar dernek salonlarında veya camilerde 50-
100 kişilik kalabalıkla gerçekleştirirdik. En kalabalık 
yaşadığımız şehirlerde bile insanlarımızı meydan-
lara toplamak hep zor olmuştur. Kalabalık geceler, 
konferanslar, tepreçler mümkün; fakat açık hava to-
plantılarının uzun bir çalışma ve emek gerektirdiğinin, 
bunun zorlu bir süreç olduğunun farkındayız. İki yıldan 
beri 18 Mayıs anma toplantılarımızı 35 bin kişilik Tan-
doğan Meydanı’nda yapıyoruz ve bir gün o meydanı 
doldurma kararlılığı içerisindeyiz. 2015 yılında bize 
resmi olarak söylenilen rakam 2200-2300 kişidir. Yol 
uzun yük ağır!... Bazı kişiler bu toplantılarımızı ısrarla 
az göstermek gayreti içerisinde olsalar da bu kişileri 
biliyoruz ve ciddiye almıyoruz.

Mükremin ŞAHİN

DEVAMI 43. SAYFADA



10 / TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI

Vatanımız Qırımda ve diasporada yaşağan Qırım-
tatarları tarafından teşkil etilgen 184 cemaatçılıq 
teşkilatı 1-2 Avgust 2015 tarihında Anqarada topla-
naraq, milliy idare organları olğan Qırımtatar Milliy 
Kurultayı ve Qırımtatar Milliy Meclisine halqara saada 
qol tutmaq ve faaliyetlerini koordinatsiya etmek ma-
qsadınen halqara içtimaiy teşkilatı sıfatında “Dünya 
Qırımtatar Kongressi”ni meydanğa ketire.

Dünya Qırımtatar Kongressi ve onıñ bütün qurucı 
azaları;

1- Tarihıy ve yekâne Vatanımız Qırımınıñ ve mille-
timizniñ öz qaderini belgilev aqqınıñ tek Qırımta-
tar halqına ait olğanı,

2- Dünyadaki bütün Qırımtatarlarnıñ Vatan-
ları Qırımda öz milliy devletçiliginde, insan 
aq-uquqlarına sayğı ve demokratiya printsipleri 
çerçivesinde, barışıq, tınçlıq ve amanlıq içinde 
yaşav aqqı olğanı,

3- Tarih boyunca Qırımtatarlarnı yoq etüv ma-
qsadınen areket etken küçlerniñ Vatanımız Qırım-
daki işğalini deral toqtatuv,

4- Qırımtatarlarnıñ yoq oluv tehlükesi astında bu-
lunğan tillerinen milliy, maneviy ve medeniy vari-
yetleriniñ saqlanuvı ve kelecek nesillerge keçirilüvi 
içün qararlılıq içinde areket etilüvi,

5- Kerek olğan şartlarnıñ teminlenüvinen, dünyadaki 
bütün Qırımtatarlarnıñ yekâne ve tarihiy Vatan-
ları olğan Qırımğa qaytıp, anda yerleşüvleri içün 
bütün tedbir ve imkânlarnıñ seferber etilüvi,

6- Qırımtatar halqını yoq etüv maqsadınen areket 
etkenlerniñ halqara mahkemelerde cezalandırılu-
vı ve Qırımtatar halqınıñ zararlarınıñ tazmin etil-
erek adaletniñ teminlenüvi,

7- İşğal astındaki Vatanımız Qırımda yaşağan 
vatandaşlarımıznıñ canlarına, mallarına ve başqa 
er türlü aq-uquqlarına keder etecek iç bir şeyge 
yol berilmeyüvi,

8- İşğal astındaki Vatanımız Qırımda yaşağan 
vatandaşlarımıznıñ ve Qırımtatar halqınıñ bu 
qıyın künlerinde yanında olğan Qırımdaki bütün 
insanlarnıñ er türlü insaniy, içtimaiy, medeniy ve 
maneviy ihtiyaclarınıñ teminlenüvi ve Qırımdaki 

adaletsizliklerni toqtatmaq içün er türlü imkânnıñ 
qullanıluvı,

9- Dünya Qırımtatar Kongressiniñ bugüngece olganı 
gibi bugünden soñra da bütün faaliyetleri halqara 
uquq qaidelerine, insan aq-uquqlarına, demokratiya 
ve şiddetsizlik printsiplerine bağlı qalacağı, ususların-
da milliy gimnimiz Ant Etkenmenniñ ruhı boyunca til, 
fikir ve iş birliginen areket etmege Ant Ete.

Bu Ant boyunca, Dünya Qırımtatar Kongressi;

1- Dünyanıñ qaysı yerinde yaşasa da bütün Qırım-
tatarlarnı, Qırımdaki işğalniñ deral toqtatıluvı ve 
yekâne vatanımız olğan Qırımda öz qaderini bel-
gilev aqqı içün küreşmege,

2- Bütün Qırımtatar halqını, meşru milliy temsil 
organlarımıznı yani üriyet şeraitinde saylanğan 
Qırımtatar Milliy Qurultayına, Qırımtatar Milliy 
Meclisine ve Dünya Qırımtatar Kongressine qol 
tutmağa, bu organlarnıñ printsip ve qararları 
boyunca areket ve faaliyet alıp barmağa,

3- Bu şiar ve printsiplerni qabul etken bütün Qırım-
tatar cemaatçılıq teşkilatlarını, siyasiy ve içti-
maiy müesseselerni, media organlarını ve Qırım-
tatar milliy küreşine qol tutmaq istegen diger 
teşkilatlarnı Dünya Qırımtatar Kongressi çatısı 
astında birleşmege,

4- Milletimizni ortadan kötermege ıntılğanlarnıñ yoq 
oluvını eñ başta istegenleri öz tilimiz Qırımtatar-
canı ve milliy menligimizni canlı tutmaq içün er 
şeyni yasamağa, til ve medeniyetimiz içün zarur 
olğan bütün zamaneviy müesseselerni teşkil et-
mege, tedbirlerni almağa, öz aramızda ve qoran-
tamız içinde mıtlaq öz tilimizde laf etmege,

5- Bütün Qırımtatar halqı olaraq, er fırsatta anayur-
tumız Qırımğa qaytıp anda yaşamağa,

6- İşğal astındaki Vatanımız Qırımda yaşağan 
vatandaşlarımıznıñ telükesizlikleri, amanlıqları ve 
üriyetleri içün bütün imkânlarnı qullanmağa, dav-
et ete.

 Millet, Vatan, Qırım! 

DÜNYA QIRIMTATAR KONGRESSİNİÑ
QIRIMTATAR HALQINA MURACAATI

1-2 AVGUST 2015 / ANQARA



Vatanımız Kırım’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 
diasporada yaşayan Kırım Tatarlarını temsil eden 184 
Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu 1-2 Ağustos 2015 tar-
ihinde Ankara’da toplanarak, millî özyönetim organları 
Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ne 
destek olmak ve işgal altındaki Vatanımızda susturul-
mak istenen milletimizin sesini dünyaya duyurabilmek 
üzere milletlerarası sivil toplum kuruluşu niteliğinde 
“Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni kurmuştur.

Kırım 1783 yılında Rusya tarafından işgal edil-
erek, bin yılı aşkın bir süredir orada yaşamakta olan 
Kırım Tatarlarının tarihî devleti Kırım Hanlığı ortadan 
kaldırıldı. Bu tarihten itibaren Rusya Devleti Kırım Ta-
tarlarının Kırım’ı terk etmesi ve yerlerine Rus ahalinin 
iskânı için sistematik baskılar uygulamaya başladı. Net-
icede, XIX. ve XX. yüzyıllar içinde bir buçuk milyondan 
fazla Kırım Tatarı vatanlarını terk etmeye mecbur edil-
di. Sovyetler Birliği ise Kırım’da kalan Kırım Tatarlarının 
bütün aydın sınıfını ve maddî kültür varlıklarını mah-
vetmekle kalmayıp, 18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarlarını 
topyekün vatanlarından sürdü. Feci şartlar altındaki ve 
soykırım mahiyetindeki bu sürgüne maruz kalan Kırım 
Tatarlarının yarıya yakını hayatını kaybetti. Müteakip 
yıllarda Sovyetler Birliği bu insanlık suçunun neticeler-
ini ortadan kaldırmak ve faillerini cezalandırmak şöyle 
dursun, Kırım Tatarlarının Kırım’a geri dönememeleri ve 
sürgün yerlerinde eriyip gitmeleri için her yolu denedi.

Çarlık Rusyası’nın ve Sovyetler Birliği’nin mirasına 
istekle sahip çıkan ve onların emperyalist emellerini 

daha da ileri götürmeyi gaye edinen bugünkü Rusya 
Federasyonu ise Şubat 2014’te bütün milletlerarası 
hukuk kaidelerini ve insan haklarını hiçe sayarak Kırım’ı 
işgal etti. O günden bugüne kadar Rusya Kırım’da Kırım 
Tatarlarının en temel hürriyetlerini yok saymak, onları 
Kırım dışına göçe zorlamak, sindirmek, hızla asimile 
etmek ve bunlara direnenleri de öldürmek, sürgün et-
mek ve hapse atmak dahil her türlü baskıyı uygulamak 
doğrultusunda sistematik bir politika izlemektedir.

Bu gerçekler karşısında Dünya Kırım Tatar Kongresi 
ve onun kurucu üyeleri,

1- 1783’den bugüne kadar Rusya İmparatorluğu 
ile onun varisleri olan Sovyetler Birliği ve Rusya 
Federasyonu tarafından Kırım Tatarlarını yok et-
mek kastıyla işlenen bütün suçların insanlık suçu 
kapsamında yargılanarak, soykırım olarak ka-
bulünü,

2- Kırım’ı işgal eden ve Kırım Tatarlarına yönelik 
baskı ve zulüm eylemine aralıksız olarak devam 
eden Rusya Federasyonu’nun ve bu devletin işle-
diği suçlarda görev alan memurlarının Milletler-
arası Adalet Divanı’nda ve Milletlerarası Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanarak cezalandırılmasını,

3- Kırım Tatarlarını bir millet olarak yok etmeye, on-
ları vatanlarından sürmeye, hürriyetlerini ortadan 
kaldırmaya, can ve mal güvenliklerini ihlâle yöne-

-DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ’NİN MÜRACAATI-
 

BÜTÜN İNSANLIĞA;
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lik işlenmekte olan bütün fiillerin derhal durdurul-
ması ve Kırım Tatarlarının zararlarının tazminini,

4- Rusya Federasyonu’nun Kırım’daki hukuk dışı 
ve barbarca işgaline derhal son verilmesi için gerekli 
bütün tedbirlerin hayata geçirilmesini,

İnsan haklarına saygılı, hukuka ve demokrasinin 
üstünlüğüne inanan insanlıktan ve onun inşa ettiği ku-
rum ve kuruluşlardan talep eder.

 Dünya Kırım Tatar Kongresi, ayrıca;

Şubat 2014’te Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi, 1994 Budapeşte Memorandu-
mu, dünya barışının ve insanlık şerefinin koruma altına 
alındığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere bütün 
milletlerarası sözleşmeleri çiğneyerek gerçekleştirdiği 
işgal eylemini barbarlık olarak niteleyerek;

1- Kırım Tatarlarına karşı iki buçuk asırdır işlenme-
kte olan insanlık suçunun failinin bugün de aynı 
suçu işleme kasıt ve kararlılığında olduğunun is-
pat edildiğini,

2- İşgalden bugüne kadar geçen bir buçuk yıllık 
zaman içinde yirmiden fazla Kırım Tatarının 
işgalciler tarafından kaçırıldığını ve bunlardan 
üçünün işkence ile öldürüldüğünü gösteren ce-
setlerine ulaşılabildiğini,

3- İşgale karşı demokratik eylemlerle tepkilerini dile 
getiren yüzlerce Kırım Tatarının yasadışı olarak 
gözaltına alındığını, para cezaları ile yıldırılmaya 
çalışıldığını, yasadışı ev aramaları, gözaltı ve sor-
gulamaların sistemli bir şekilde devam ettiğini,

4- Tamamen barışçı metotları kullanan Kırım Tatar 
toplum liderlerine Kırım’a giriş yasağı getirildiğini 
ve böylelikle Kırım Tatar halkının kendisini ifade 
hürriyetinin elinden alındığını,

5- İşgale karşı tepkilerini dile getiren Kırım Tatar 
Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ün, 
Ali Asanov’un ve Mustafa Degermenci’nin aylardır 
tutuklu olmasının ifade özgürlüğünün çiğnenme-
sinin bir başka örneği olduğunu,

6- Kırım Tatarlarının özyönetim organı olan Kırım 
Tatar Millî Meclisi’nin varlıklarının gasp edildiğini,

7- Kırım Tatarlarına ait basın yayın organları ve me-
dya kuruluşlarına lisans verilmemesinin basın ve 
ifade özgürlüğünün çiğnenmesine en önemli delil 
olduğunu,

8- Kırım Tatarlarına yönelik işten çıkarma, iş yeri 
kapatma ve benzeri ekonomik ve sosyal baskıların 
artarak devam etmekte olduğunu,

9- Kırım Tatarlarına ait bütün kültürel, insanî, millî 
ve dinî kurum, kuruluş ve tesislerin yoğun baskı 
ve tehdit altında olduğunu,

10- İşgalden bu yana 15.000 Kırım Tatarının vatan-
larından ayrılarak mülteci konumuna düşmesinin 
hayat hakkına tecavüz olduğunu,

Çeşitli milletlerarası kuruluşların ve heyetlerin rapor-
ları ile birlikte işgalcilerin ve işbirlikçilerinin yargılan-
malarına delil teşkil etmek üzere beyan eder.

 Bu tarihî ve güncel gerçeklikler ışığında Dünya 
Kırım Tatar Kongresi;

 1- Kırım Tatarlarının Kırım’ın yerli, tarihî ve aslî halkı 
olarak kabulü ve Kırım Tatar halkının ve onların 
yegâne vatanı olan Kırım’ın kaderinin belirlenme-
si hakkının dünyada yaşayan bütün Kırım Tatar-
larına ait olduğunun ve bu hususlarda Kırım Tatar 
halkının iradesine aykırı hiçbir karar ve eylemin 
tanınmayacağının bilinmesi,

2- Rusya Federasyonu’nun Kırım’daki hukuk dışı 
işgalinin derhal sona erdirilmesi ve Ukray-
na’nın toprak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesi 
konusunda gereken bütün tedbirlerin derhal ha-
yata geçirilmesi,

3- Kırım’daki işgal bilfiil sona erdirilene kadar Rusya 
Federasyonu ile yapılacak her türlü milletler-
arası müzakerede Kırım’ın işgalden kurtarılması 
konusunun kesinlikle gündem dışı bırakılmaması,

4- İki yüzyıldan fazla bir süredir maruz kaldığı insan-
lık suçları sonucunda yok olmanın eşiğine gelen 
Kırım Tatar dilinin, kültürünün ve millî varlığının 
yeniden yaşatılması için destek olunması,

Hususlarında insanlığa ve insanlık tarafından kurul-
muş bütün kuruluşlara müracaat eder.

Dünya Kırım Tatar Kongresi, Kırım Tatar halkının 
yegâne meşru temsilcileri olan hür şartlarda ve 
demokratik olarak seçilmiş Kırım Tatar Millî Kurultayı 
ve Kırım Tatar Millî Meclisi’nin ayrılmaz bir destekçi-
si olarak, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, 
demokrasinin vazgeçilmezliği, barışçılık ve çatışması-
zlık ilkelerinden asla taviz vermeksizin bu müracaat-
namede yer alan gayelerin hayata geçirilmesi, dünya 
barışı ve insanlığın refahı için mücadele edecektir.
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Vatanımız Qırımda ve dünyanıñ çeşit ülkelerinde 
diasporada yaşağan Qırımtatarlarnı temsil etken 184 
Qırımtatar cemaatçılıq teşkilatı, 1-2 Avgust 2015 
tarihında Anqarada toplaşıp, milliy öz idare organları 
Qırımtatar Milliy Qurultayı ve Qırımtatar Milliy Me-
clisine qol tutmaq ve işğal astındaki Vatanımızda sus-
turılmaq istengen milletimizniñ davuşını dünyağa yet-
kizebilmek içün halqara cemaatçılıq teşkilatı sıfatında 
“Dünya Qırımtatar Kongresi”ni qurdı.

Dünya Qırımtatar Kongresi;

Qırımtatar halqınıñ, Birleşken Milletler Añlaşması, 
İnsan Aqları Beyannamesi, Birleşken Milletler Yerli 
Halqlar Beyanatı, Avropa İnsan Haqları Añlaşması ve 
halqara uquq, insan aqları ve halqlarnen bağlı diger 
bütün normalarda tanılğan aq ve üriyetlerniñ tolusınen 
kerçekleştirilüvi aqqından yolğa çıqıp, beyan ete:

1- Qırım, Qırımtatarlarınıñ yekâne ve tarihiy 
vatanıdır.

2- Vatanda ve diasporada yaşağan Qırımtatarlar, 
tek bir Qırımtatar milletini teşkil ete.

3- Qırımnıñ ve onıñ tamır halqı olğan Qırımta-
tarlarnıñ taqdirini belgilev aqqı yalıñız Qırımta-
tar halqına aittir.

4- Qırımnıñ taqdiri meselesinde onıñ tamır halqı 
olğan iradesine Qırımtatarlarnıñ iradesine ke-
lişmegen iç bir areket ve qarar Qırımtatar halqı 
tarafından qabul etilip olamaz.

5- Dünyadaki bütün Qırımtatarlar, vatanları Qırım-
da öz idarelerinde, insan aq-uquqlarına sayğı, 
uquq ve demokratiyanıñ üstünligi, ırq, millet, din, 
til, cinsiyet ve diger er türlü diskriminatsiyağa 
qarşı oluv printsipleri çerçivesinde barışıq ve 
amanlıq içinde yaşamaq aqqına sahiptir.

6- 2014 senesi Rusiye Federatsiyasınıñ halqara 
uquqnıñ ve insan aqlarınıñ bütün normalarını 
ayaqlar astına alıp vatanımız Qırımnı işğal etüv, 
onı anneksiya etkenni ilan etüvi, iç bir zaman ve 
iç bir şart astında qabul etilip olamaz. Ukrain-
anıñ territorial bütünliginiñ tekrar tesis etilüvi 

meselesinde kerekken bütün tedbirler deral 
ömürge keçirilmek zarurdur.

7- Qırımtatar halqını yoq etüv maqsadınen areket 
etkenler ve şu cümleden bugün Qırımda üküm 
sürgen işğalniñ cinayetçileri halqara mahkem-
elerde esap berip cezalandırılmaq ve Qırımtatar 
halqınıñ zararları tazmin etilmek kerektir.

8- Qırımdaki ve Ukrainanıñ diger yerlerinde Rusi-
ye Federatsiyası organlarınıñ işğali devam et-
kence, Rusiye Federatsiyasınen keçirilgen bütün 
halqara körüşüv ve müzakerelerde Qırımdaki 
işğalniñ deral toqtatıluvı mıtlaq kün tertibinde 
olmaq kerektir.

9- Qırımdaki ve Ukrainanıñ diger yerlerinde Ru-
siye Federatsiyası organlarınıñ işğali devam 
etkence, Rusiye Federatsiyasına qarşı halqara 
cemaat tarafından tatbiq etilgen sanktsiyalar 
kesen-kes lâğu etilmemek ve yımşatılmamaq, 
aksine daa ağırlaştırılmaq kerektir.

10- Qırımda Rusiye işğali astında yaşamaq mec-
buriyetinde qalğan Qırımtatarlarnıñ can ve mal 
telükesizligi, fikir, inanç, vicdan, ibadet, toplaşuv 
ve seyaat serbestligi halqara teşkilatlarnıñ ne-
zareti ve kefaleti astında tutulıp, bu meselede 
bozuvlarğa aslı da yol berilmemek kerektir.

11- Ukrainanıñ yañı Anayasasında Qırımtatarlarnıñ 
Qırımdaki öz idare, milliy territorial muhtariyet 
ve öz taqdirini belgilev aqqını tanığan qaidel-
erge yer berilmek zarurdur.

12- Qırımtatar diasporasınıñ Ukrainada keçer-
li olğan Ukraina Diaspora Kimligi Qanunından 
faydalanuvı içün Qanunda yer alğan şartlar 
Qırımtatar diasporası da aq qazanacaq şekilde 
yañıdan tizilmek kerektir.

13- Qırımdaki ve Ukrainanıñ diger yerlerinde Rusi-
ye Federatsiyası organlarınıñ işğali devam et-
kence, dünya devletleri ve ususan da dünyada 
eñ balaban Qırımtatar diasporası mevcut olğan, 
Qırımtatarlarnıñ tarihiy, medeniy, diniy ve etnik 
bağları bulunğan Türkiye Cumhuriyeti Rusiye 

DÜNYA QIRIMTATAR KONGRESSİ
II. TOPLAŞUVI

-NETİCE BEYANNAMESİ (REZOLÜTSİYASI)-
1-2 AVGUST 2015 / ANQARA
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Federatsiyasına tatbiq etilgen sanktsiyalarnı 
tolusınen devam ettirmek ve teşilüvine yol ber-
memek kerektir.

14- Eki buçuq asır boyunca maruz qalğan insan-
lıq cinayetleri neticesinde yoq oluv telükesin-
en qarşı qarşığa ketirilgen Qırımtatar tiliniñ, 
medeniyetiniñ, içtimaiy ve iqtisadiy barlığının, 
em vatanda em de diasporada yaşatıluvı içün 
başta Ukraina devleti ile Qırımtatar diasporaları 
bulunğan devletler, şu cümleden ususan eñ bal-
aban Qırımtatar diasporası yaşağan Türkiye 
Cumhuriyeti ciddiy ve sistematik surette qol 
tutmaq kerektir.

15- Qırımnı işğal astında tutqan Rusiye Federat-
siyası, Qırımnıñ tamır halqı olğan Qırımta-
tarlarnıñ telükesizliginde, iqtisadiy ve içtimaiy 
ayatlarında işğal sebebinden maruz qalğanları 
er türlü zarardan mesüliyetlidir.

Qırımtatar halqınıñ eñ yuqarı qarar organı Qırımta-
tar Milliy Qurultayınıñ ve Qurultay tarafından saylanğan 
Qırımtatar Milliy Meclisiniñ qarar ve esaslarından are-
ket ile Dünya Qırımtatar Kongresi, insan aq-uquqları, 
uquqnıñ, adaletniñ ve demokratiyanıñ üstünligi, er türlü 
diskriminatsiyağa qarşı oluv ve şiddetsizlik esasların-
dan asla vazgeçmey, faaliyetlerini devam ettirgenini 
insanlıq ögünde ilân ve taahhüt ete.

Qırımtatar halqı, Vatanıñdan, kimliginden, aq ve üri-
yetlerinden iç bir vaqıt vazgeçmeyecektir!

Qırımtatar halqı asla teslim olmayacaqtır!

Millet, Vatan, Qırım!

184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşunun temsilcil-
erinden oluşan II. Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna 
Cumhurbaşkanı’na, Ukrayna halkına ve Ukrayna Millî 
Meclisi Yüksek Rada’ya aşağıda bahsedilen konularda 
müracaat eder:

Kırım Tatarlarının tarihî ve yegâne vatanı Kırım’ın 
Rusya Federasyonu tarafından işgalini ve işgalci tarafın-
dan orada kurdurulan kukla idareyi asla tanımadığının 
altını çizer, bu hukuk dışı işgalin derhal sona erdirilme-
sini talep eder.

Kırım’daki yasadışı işgal idaresince kullanılan bazı 
şahısların hiçbir şekilde Kırım Tatarlarının çıkarlarını 
temsil etmediklerini, Kırım Tatar halkının yegâne meş-
ru temsil organının işgal öncesinde demokratik olarak 
seçilmiş olan Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar 
Millî Meclisi olduğunu beyan eder.

Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgalinden 
bugüne kadar Ukrayna halkının Kırım Tatarlarına yöne-
lik samimî ve dostane tutumundan dolayı memnuni-
yetlerini ifade eder.

Kırım Tatar ve Ukrayna halkları arasındaki tarih 
boyunca gelişen ve pekişen birlikte yaşama, birlikte 
hareket etme ve birlikte mücadele etme bilincinden 
doğan dostluk bağlarının daima devam etmesini diler.

İnsan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, demokra-
si, hak ve hürriyetlerin tesisi ilkeleri çerçevesinde Kırım 
Tatarlarının Kırım’ın aslî ve yerli halkı olduğunu kabul 
ve beyan eden Ukrayna Devleti’nin toprak bütünlüğünün 
yeniden sağlanmasını, Ukrayna’nın tamamında barış ve 
istikrarın hâkim olmasını ister.

Ukrayna Millî Meclisi (Yüksek Rada) oturumunda 
aşağıdaki hususların görüşülmesi ve kararlaştırılması 
yönünde çağrıda bulunuyoruz:

1) Ukrayna topraklarında devam etmekte olan 
kanlı çatışmalara ilişkin yürütülecek her türlü 
milletlerarası görüşmelerin kesinlikle Kırım’ın 
işgalinden bağımsız olarak yürütülmemesi ve 
işgal ortadan kalkıncaya kadar Kırım’ın işgali-
nin derhal sona erdirilmesi talebinden asla 
vazgeçilmemesi;

2) 18 Mayıs 1944 Sürgünü kurbanı olan ve son 50 
yıl içinde sürgün yerlerinden kendi imkânlarıyla ve 
muazzam zorluklar altında vatanlarına dönebilen 

DÜNYA KIRIM TATAR 
KONGRESİ’NİN

UKRAYNA 
DEVLETİ’NE VE 

UKRAYNA HALKINA 
MÜRACAATI

Kırım’ın kıymetli 
sesi Afize Yusuf-
qızı ile eşi İbrahim 
Umerov’un 23 
Kasım 2015 tarihinde
İsmail adını verdikleri bir
oğulları dünyaya geldi.
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Kırım Tatarlarının her türlü millî, medenî, kültürel, 
sosyal, siyasî ve dinî haklarının sağlanması;

3) Şubat 2014’teki Rusya işgali sonrasında Kırım 
yarımadasını terk etmek zorunda kalarak Ukray-
na anakarasına yerleşen Kırım Tatarlarının her 
türlü millî, medenî, kültürel, sosyal, siyasî ve dinî 
hak ve ihtiyaçlarının sağlanması;

4) Halklar arasındaki güçlenmiş olan dostluk 
bağlarının daha da pekiştirilmesine hizmet et-
mek üzere, yürürlükte bulunan Ukrayna Diaspo-
ra Kimliği Kanunu’ndan Kırım Tatar diasporası 
mensuplarının da faydalanabilmeleri için Ka-
nun’da gerekli değişikliklerin yapılması;

5) 17 Nisan 2014 tarihli “Etnik Gerekçeler ile 
Sürgün Edilen Kişilerin Haklarının Yeniden İh-
dası Yasası”nın 3. Maddesi, “Geçici Olarak İşgal 
Edilen Ukrayna Topraklarında Yasal Düzenin ve 
Vatandaşların Hak ve Özgürlüklerinin Sağlan-
masına Dair Yasa”nın 2. ve 9. Maddeleri ve 
komünizmin izlerinin silinmesine dair Ukrayna 
yasalarına binaen çıkarılacak yasalar ve düzen-
lemeler ile Kırım’daki yerleşim yerlerinin tarihî 
adlarının yeniden ihdası;

6) 17 Nisan 2014 tarihli “Etnik Gerekçeler ile 
Sürgün Edilen Kişilerin Haklarının Yeniden İhdası 
Yasası”nın 3. Maddesi, “Geçici Olarak İşgal Edilen 
Ukrayna Topraklarında Yasal Düzenin ve Vatan-
daşların Hak ve Özgürlüklerinin Sağlanmasına 
Dair Yasa”nın 2. ve 9. Maddelerinin uygulanması-
na yönelik Ukrayna Millî Meclisi Kararları ve ilgili 
düzenlemeler ile Kırım Tatarları ve diğer milletle-
rden vatandaşlarca 2014’e kadar inşa edilmiş 
küçük konutların yasallaştırılması;

7) Ukrayna Millî Meclisi’nin Ukrayna Bakanlar Ku-
rulu’na derhal Kırım Tatar halkını Ukrayna’nın 
yerli halkı olma statüsünü tanıyan ve destekley-
en 1140-VII sayılı ve 20 Mart 2014 tarihli 
“Ukrayna Millî Meclisi’nin Ukrayna Devleti içinde 
Kırım Tatar halkının haklarının garantiye alın-
ması ile ilgili açıklaması üzerine” adlı Ukrayna 
Millî Meclisi’nin Kararının 5, 6 ve 7. bölümlerinin 
uygulanmasının sağlanması;

8) 17 Nisan 2014 tarihli “Etnik Gerekçeler ile Sürgün 
Edilen Kişilerin Haklarının Yeniden İhdasına Dair 
Yasa” ile Ukrayna Bakanlar Kurulu’na bu yasadan 
etkilenen yasalarda değişiklik yapılması için tek-
lif sunulması için verilen 3 aylık sürenin uygulan-
masının sağlanması; bu yasadan etkilenen yönet-
meliklerin çıkarılmasının sağlanması, bu yasaya 
karşılık gelecek yönetmeliklerin teklif edilmesi, 
bu yasa ile çelişen yönetmeliklerin bakanlıklar 
ve hükümetin diğer merkezi organları tarafından 
gözden geçirilmesinin ve iptalinin sağlanması;

9) Ukrayna’nın yeni Anayasası’nda Kırım Muhtar 
Cumhuriyeti’nin Kırım Tatarları’nın millî-terito-
ryal muhtariyeti olduğunun açıkça belirtilmesi 
ve kendi kaderini tayin etme hakkını tanıyan es-
aslara yer verilmesi;

10) “Geçici Olarak İşgal Edilen Ukrayna Toprak-
larında Yasal Düzenin ve Vatandaşların Hak ve 
Özgürlüklerinin Sağlanmasına Dair Yasa”ya uy-
gun olarak temel görevi Kırım’da yaşayan Kırım 
Tatar halkı ve diğer milliyetlerden vatandaşların 
hak ve özgürlüklerini sağlamak olan Kırım 
meselelerinden sorumlu merkezi devlet gücünün 
yürütücü nitelikli özel bir kurumun oluşturulması;

11) “Kırım Serbest Ekonomi Bölgesi ve Geçici Olarak 
İşgal Edilen Ukrayna Topraklarında Ekonomik 
Aktivitenin Gerçekleştirilmesinin Kendine Has 
Unsurları” adını taşıyan utanç verici yasanın ip-
tal edilmesi;

12) Yük taşıtları ile işgal altındaki Kırım’a her türlü 
ticari mal sevkiyatının durdurulması; 

13) Hali hazırda Rusya Federasyonunun kontrolünde 
bulunan Kırım Muhtar Cumhuriyeti toprakların-
da kalan Ukrayna vatandaşlarının haklarının 
sağlanması ve korunması için bir mekanizmanın 
oluşturulması;

14) Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na şu konularda 
talimat verilmesi: a) Birleşmiş Milletler hi-
mayesinde Kırım Tatar halkının güvenliği ve 
kendi kaderini tayin etme hakkı üzerine bir kon-
feransı düzenlenmesi girişimini başlatması, b) 
Kırım Tatar halkına Ukrayna-Rusya ilişkilerinde, 
Kırım Tatar millî özyönetim organları olan Ku-
rultay ve Meclis’in milletlerarası mahkemelere 
bağımsız olarak başvurması hakkını elde eder-
ek, milletlerarası statü ile üçüncü taraf olması 
ihtimalinin incelenmesi;

15) 367 sayılı ve 4 Haziran 2015 tarihli “Geçici 
Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş 
ve Çıkış Düzeninin Teyidi” adlı Ukrayna Bakan-
lar Kurulu Kararı’nda reşit olmayan çocukların 
sınırlardan geçebilmeleri ve Dünya Kırım Tatar 
Kongresi üyelerinin insanî, kültürel ve sosyal 
programlar yürütebilmeleri için gerekli değişik-
liklerin yapılması; 

16) Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin milletlerarası bir 
sivil toplum kuruluşu mahiyetinde Ukrayna’nın 
başkenti Kiev’de tescil edilmesi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi,

Rusya’nın Kırım’ı işgalini meşrulaştırmaya ve devam-
lı kılmaya yönelecek, işgalin sonlanmasını geciktirecek 
veya engelleyecek hiçbir eylem, karar veya anlaşmanın 
Kırım Tatar halkı tarafından asla kabul edilmeyeceğini 
açıkça ilân eder; ve

Köklü ortak tarihimizi ve ortak hürriyet mücadel-
emizi göz önünde bulundurarak Ukrayna Devleti’ni ve 
Ukrayna Halkı’nı derin saygıyla selâmlar.

Ankara, 02 Ağustos 2015.

Not: Bu Müracaatname, Dünya Kırım Tatar Kongresi II. To-
plantısı sırasında oylanarak Kongre delegeleri tarafından kabul 
edilmiştir.
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Dünya Kırım Tatar Kongresi vesilesi ile Ankara’da 
bulunan Mustafa A. Kırımoğlu ile Dünya Kırım Tatar 
Kongresi Başkanı olarak seçilen Refat Çubar ve bera-
berindeki heyet 3 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde de yayımlanan görüş-
mede, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa A. Kırımoğlu’nu 
sıcak bir şekilde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Dünya Kırım Tatar Kongresine seçilmesinden dolayı da 
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar’ı tebrik 
etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı 1 saat 
20 dakika sürdü.

1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştir-
ilen Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin II. Toplantısına 14 
ülkeden 184 Kırım Tatar teşkilatı, 430’u delege olmak 
üzere misafirlerle birlikte 700’e yakın katılımcı iştirak 
etti. Kongrenin açılışında sırası ile Kırım Tatar Milli 
Meclisi Başkanı Refat Çubar, Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül,  Milli-
yetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 

Ruhsar Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Özçelik, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pav-
lo Klimkin, TBMM Başkan Vekili Naci Bostancı, Baş-
bakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Kırım 
Tatarlarının lideri Mustafa A. Kırımoğlu birer konuşma 
yapmıştı.

MUSTAFA A. KIRIMOĞLU İLE DÜNYA KIRIM 
TATAR KONGRESİ

BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN REFAT ÇUBAR
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

İLE GÖRÜŞTÜ
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Kırım Derneği Genel Merkez bünyesinde Ankara’da 
kurulan Kırım Tatar Halk Oyunları Topluluğu “Cıyın Ans-
ambli” her yaştan dans meraklısını bekliyor.

Diaspora’da kültürü yaşatmak, güçlü bir dans ek-
ibi kurmak ve gelecek kuşaklara Kırım Tatar Dans 
Kültürü’nü en doğru şekliyle aktarmak amacıyla 
çalışmalar bir süredir devam etmekteydi. Bu çalışma-
ların neticesinde bir topluluk oluşturma kararı verildi 
ve “Cıyın Ansambli” adıyla Kırım Tatar Halk Oyunları 
Topluluğu kuruldu. Genel Merkezimiz bünyesinde daha 
önce amatör olarak çalışan halk oyunları ekibi çalışma-
larını şimdi daha kurumsal bir yapı çerçevesinde ve 
profesyonel olarak deneyimli hocalar eşliğinde Meryem 
Kadirova gözetmenliğinde sürdürecek.

Zengin Kırım Tatar kültürünü diasporada tanıtmayı, 
nazik Kırım Tatar oyunlarını usulünce öğrenmeyi ve 
öğretmeyi amaçlayan topluluk artık yeni oyunlar ve ko-
reografilerle seyirci karşısında olacak. 

Sosyal medyada da bir sayfa açarak kurulduğunu 
ilan eden “Cıyın Ansambli” Facebook sayfasında yaptığı 
açıklamada Vatan Kırım dışında Kırım Tatar kültür ve 
medeniyetini herkese tanıtmak istediklerini vurgula-
yarak, “Bizlerle dans etmek, güzel halk oyunlarımızı 
bizimle oynamak isteyenler böyle buyursun! Topluluğu-
muzu Kırım Tatar kültürünü ve medeniyetini, vatan Kırım 
dışında da yaşatmak ve herkese tanıtmak maksadı ile 
kurduk. Yaş gruplarına göre açtığımız gruplarımızda 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlgilenen, dans etmek 
isteyen, kız-erkek, genç-yaşlı, amatör-deneyimli herkesi 
aramıza bekliyoruz!” duyurusunda bulundu.

Ankara’da Kırım Tatar Halk Oyunları 
Topluluğu “CIYIN ANSAMBLİ” Kuruldu

Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler ve kayıt yaptırmak 
isteyenler Kırım Derneği Genel Merkezi ile iletişime 
geçebilir.

Cıyın Ansambli Kırım Tatar Halk Oyunları Topluluğu 
Facebook adresi için  “facebook.com/ciyinansambli”

Ayrıntılı bilgi için:

Kırım Derneği Genel Merkezi Meşrutiyet Cad., 20/14, 
Çankaya – Ankara

Telefon : 0 312 419 47 49 / 0 312 419 47 50

GSM      : 0 542 576 68 22 / 0 533 472 50 20
   0 507 259 51 48 

Facebook sayfası : facebook.com/ciyinansambli



18 / TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI



TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI / 19



20 / TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI



TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI / 21



22 / TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI

Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin 2. oturumu 1-2 
Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Basit bir 
soru cevap üslubuyla anlatmanın daha açıklayıcı ve ra-
hat okunabilir olacağını düşünüp kongreyi kısaca öze-
tlemek istedim:

• Kongrede, dünyaya Kırım Tatarlarının işgali ka-
bul etmediği mesajı verildi mi? Verildi. 

•  Dünyanın dört bir tarafından gelen Kırım Tatar-
ları, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin ve liderlerinin      
arkasında olduğunu dünyaya ilan etti mi? Etti.

• Rusya’nın hukukdışı eylemleri kınandı mı? 
Kınandı.

• Türkiye’deki 3 büyük partiyi temsil eden 
konuşmacılar Kırım davasına verdikleri desteği 
gösterdi mi? Gösterdi.

• Bu kongrede verilen mesaj, Türkiye’nin Türkiye 
dışındaki kardeşleriyle bağlarını sağlamlaştırdı 
mı? Sağlamlaştırdı.

• Bu kongrede verilen mesaj, Kırım dışındaki diğer 
esir Türk yurtlarına da ümit oldu mu? Oldu.

• 25 yıl önce Kırım’a döndüğünden beri zorluk-
lar içinde yaşayan, son 1,5 yıldır da çok daha 
ağır baskılara uğrayan vatandaşlarımız seslerini 
dünyaya duyurup işgalcilere karşı direnmek için 
güç buldular mı? Buldular.

• Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin çıkıp 
Ukrayna’da Kırım Tatarları’na geçmişte yapılan-
lardan, teslim edilmeyen haklardan dolayı özür 
diledi mi? Diledi.

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun mesa-

jında yer alan “Kırım Tatarlarına milli teritoryal 
özerklik” ifadesi her zamanki hayalimiz olan Kırım 
Tatar Cumhuriyeti’nin müjdesi oldu mu? Oldu.

• Kırım Tatar Milli Meclisi’nin bilgisi ve istekleri 
doğrultusunda Kırım Tatar Teşkilatları Platfor-
mu’nun önayak olduğu bu kongre “Birlikten kuv-
vet doğar” sözünü doğruladı mı? Doğruladı.

• Daha bir kaç ay öncesine kadar Rusya’yın ey-
lemlerini kınayan, Kırım Tatarlarının mücade-
lesini desteklediğini söyleyen Kazan Tatarı aka-
demisyen, kongre sonrası ani  kalça, bel, gerdan 
kıvırma hareketleriyle bütün dansöz camiasını 
kendine hayran bıraktı mı? Bıraktı. Maksim Gaz-
inosu’ndan teklif aldı mı? Duyduğumuza göre 
evet.

• Rusya bu kongreyi ciddiye almadığını söyledi 
mi? Söyledi.

• Kongreyi ciddiye almayan(!) Rusya, Türkiye’deki 
siyasilerle irtibata geçerek çalışmaları engelle-
mek için uğraştı mı? Uğraştı.

• Aynı Rusya, kukla haber sitelerini, Kırım Tatar 
camiası içindeki satkınları ve dolaylı olarak psi-
kolojisi sorunlu insanların çıkışlarını kullanarak 
kongrenin değerini düşürmeye çalıştı mı? Çalıştı.

• Başarılı oldu mu? En fazla dünyadan bihaber 
3-5 kişinin kafasını karıştırıp teselli buldular.

• Aynı Rusya, kongrede Ukrayna müslüman tabu-
ruyla ilgili geçen konuşmayı çarpıtarak “Kırım 
Tatarları savaşa hazırlanıyor” propagandası 
yaptı mı? Yaptı.

• Bu propagandaya havada atlayanlar oldu mu? 
Az ama evet.

• Peki bu müslüman taburunun, zorunlu askerliğin 
olduğu bütün ülkelerdeki gibi Ukrayna ordusun-
da da Kırım Tatarlarının askerlik vazifelerini 
ifa edeceği bir birlik olduğunu, ortada savaşla 
ilgili ekstra bir durum bulunmadığını yeterince 
duyurabildik mi, Rusya’nın bu propagandasına 
gerekli cevabı verebildik mi, Mustafa Aga’ya 
atılan iftiralara karşı durabildik mi? Tam değil.

• Aynı Rusya, bu kongreye Kırım’dan katılacak 
olanlara aşağılık tehditlerde bulundu mu? Bu-
lundu.

Haber Yorum: KONGRENİN ARDINDAN
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• Aynı Rusya, bu kongreye katılımlarını engelle-
mek için İlmi Ömer, Zair Smedlayev, Nariman 
Celal gibi Kırım Tatar aktivistlerine soruşturma 
açıp kongre günü sorguya çağırdı mı? Çağırdı.

• Bütün bunlar Rusya’nın eteklerinin tutuştuğunu 
gösterir mi? Gösterir.

• Kırım Tatarları için birlik olmak, uyanık ol-
mak, iletişime önem vermek, Rusya’nın ortalık 
karıştırma çabalarına alet olmamak, kongrenin 
itibarını egolarımızın üstünde tutmak gerektiği 
bir kez daha görüldü mü? Gören görüyor.

• Bu kongreyi zeytinyağı satıcıları bayi toplantısı, 
kanaryasevenler derneği genel kurulu sananlar 
var mıydı? Az da olsa evet.

• Kırım’dan 5 tane şehir, tarihimizden 5 tane 
Kırım hanının adını sayamayan, Gaspıralı, Çele-
bi Cihan, Kırımoğlu hakkındaki bilgileri 5’er tane 
klişe cümleyi geçmeyen insanların bol eksenli, 
boyutlu, üçgenli, beşgenli büyük stratejist po-
zlarına şahit olduk mu? Evet, 3-4 kişi var böyle. 
Ciddiye aldık mı? Hayır ama iyi eğlence çıktı.

• Kulis alanı, çay, kahve, atıştırmalık servisi yeter-
siz miydi? Yetersizdi, hoş olmadı.

• Bu durum protokol misafirleri için sorun oldu 
mu? Zaten ilk günün öğle arasında çıktıkları için 
sorun olmadı.

• Kırım Tatar meselesine gönül veren insanlar için 
çay-kahve servisi kritik bir sorun mudur? Değildir.

• Bir şekilde bu kongrenin yapılmasına engel ol-
unsaydı, çayır çimende bile olsa toplanacak mıy-
dık? Toplanacaktık.

• Rusya gizli servisinin ve illegal Kırım hükümeti 
yetkililerinin bin türlü tehdidine kulak asmadan 
malını, canını, özgürlüğünü tehlikeye atarak 
kelle koltukta kongreye katılan Kırım delegeleri, 
diasporada milli meseleye alaka göstermeyen 
bazı Kırım Tatarlarının utanmasına vesile olur 
mu? Olur inşallah.

• Ve son olarak:

• Peki bütün bunlar Rusya’yı dize getirmeye yeter 
mi? Yetmez ama Jim Watkins’in sözünü hatırlay-
alım : “Taşı delen damlaların gücü değil süreklil-
iğidir.”

 Saygılar, sevgiler. Kongrenin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkürler.

ÖNEMLİ NOT : Bu yazı “Temirqaya Net”ten alınmıştır. 

FOTOĞRAFLAR : Haber metninde kullanılan fotoğra-
flar “Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”nın 
facebook internet sitesinden alınmıştır.
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Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu’nun 
ilk toplantısı 30 Ağustos 2015 tarihinde, Romanya’nın 
Köstence şehrinde yapıldı. Romanya Müslüman Türk 
Tatar Demokrat Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştir-
ilen toplantı Romanya Müftüsü’nün duasıyla başladı.

Toplantıya Ankara’da düzenlenen DKTK’de seçilen 
24 Yönetim Kurulu üyesinin 18’i katıldı. Toplantı günde-
minin 1. maddesine göre yapılan seçimle görev dağılımı 
şu şekilde belirlendi:

Başkan Yardımcıları  : Mükremin Şahin, Gelil  
Eserghep, Lenur İslâmov,  
Ümit Şilit

Genel Sekreter   :  Namık Kemal Bayar

Genel Sekreter Yardımcıları : Samir Menan,
  Adas Jakubauskas, Ervin 

İbrahim

Muhasip  : Evren Olcay

Muhasip Yardımcısı : Metin Ömer

Görev taksimi yapıldıktan sonra 2. maddeye göre 
2015-2016’da yapılacak işler değerlendirildi. Üç saat 
süren toplantı sonrasında iki ay sonra Kiev’de toplanma 
kararı alındı.

Toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Ro-
manya Dışişleri Bakanlığı İkinci Katibi Andreea Mocanu, 
Romanya Milletvekili Amet Varol, TBMM Eskişehir Mil-
letvekili Ruhsar Demirel, Romanya Müslüman Cemaati 
Müftüsü Yusuf Murat, Köstence Eyaleti Vali Yardımcısı 
Ersun Anefi de katıldılar.

Andreea Mocanu yaptığı konuşmada bu toplantının 
Romanya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Romanya devletinin Ukrayna’nın toprak bütün-
lüğü ve Kırım Tatar halkının mücadelesini desteklediğini 
belirtti. TBMM Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ise 
toplantının Kırım Tatarlaır için hayırlara vesile olması 
temennisini ifade ederek seçilen yönetimin gelecekteki 
çalışmalarında başarı dileklerini ifade etti.

DKTK Yönetim Kurulu İlk Toplantısı 
Köstence’de Gerçekleştirildi
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Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu 2. To-
plantısını 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Kiev’de yaptı. 
İlk toplantı 30 Ağustos 2015 tarihinde, Romanya’nın 
Köstence şehrinde yapılmıştı. Yönetim Kurulu’nun Tür-
kiye, Romanya, Ukrayna, Litvanya, Polonya ve Alman-
ya’dan gelen 16 üyesinin katıldığı 2. toplantıda Dünya 
Kırım Tatar Kongresi Denetim Kurulu üyeleri de hazır 
bulundu. Toplantıya  Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Temsil-
cisi Oksana Vasilyeva, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi 
Yönet Can Tezel, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri ve ak-
tivistler de katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırım Tatar 
Halkının millî lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım 
Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu günümüzde işgal koşul-
larında yaşayan Kırım sakinlerine baskı uygulandığını 
belirterek Ukrayna’nın anakarasında bulunan kişilerin 
yarımada sakinleri için ortak yardım ve mücadele strate-
jisini hazırlaması gerektiğini kaydederek “Toprağımız 
kurtuluncaya kadar Putin rahat bırakılmamalı! Kırım’da 
ikamet eden vatanseverler girişimlerimizi destekliyor 
ve birçok sıkıntıya katlanmaya hazır. Halkımıza layık ol-
malıyız” dedi.

Günümüzde Ukrayna ve Kırım Tatar halklarının tari-
hlerindeki en zor dönemi yaşadığını ifade eden Ukrayna 
Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Oksana Vasilyeva, “Bugün 

uyumlu davranmak önemli. Zorlukları birlikte atlat-
malıyız. Kırım Tatar halkı geleneklerini geliştirme ve 
özgür bir ülkede yaşama imkanına sahip olmalı. Ukray-
na Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Kırım Tatarlarının 
trajedisinden söz etmediği hiçbir uluslararası etkinlik 
yoktur” dedi.

Kırım Tatarlarının girişimlerinin önemini vurgulayan 
Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel ise şun-
ları söyledi: “Herkes Kırım Tatar millî hareketinin önemi 
ve çalışma yöntemlerini biliyor. Siz silah kullanmadan 
barışçıl eylemler aracılığıyla bugün büyük başarılar elde 
ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kırım Tatarlarını her zaman  
destekledi ve desteklemeye devam edecek.”

Daha sonra Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını ileterek Davu-
toğlu’nun Kırım Tatarlarını yalnız bırakmayacaklarını 
temin ettiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çalışmalarına 
başlayan Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu 
önemli kararlara imza attı.

Toplantıda alınan kararların tam metni aşağıdaki 
gibidir:

Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim 
Kurulu Kiev’de Toplandı
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DÜNYA QIRIM TATAR 
KONGRESİ İDARE 

ŞURASI QARARLARI
7 QASIM 2015-KYİV

1-Kongresniñ Ukrainada qayıt işleri, Kongres 
Tüzüginiñ Qırımtatarca ve Ukraince versiyalarının re-
daksiyası ususlarında işlernin alıp barılması içün Kon-
gres Reisi Refat Çubarovğa ve mütehassıslar Sinaver 
Qadirov ve Rustem Umerovğa vazife ve salahiyet ber-
ilmesine,

2-Kongresniñ Birleşken Milletler Teşkilatında qayıt 
işleri ususında teşkerüv ve azırlıq yapmağa, bu mevzu-
lernen alaqalı yazılı müracaatlar yapmağa Baş Katip 
Namıq Kemal Bayarğa, İdare Şurası Azaları Ayla Bak-
kallı ve Rustem Irsaynen mütehassıs Rüstem Umerovğa 
vazife berilmesine,

3-Kongres Umumiy Eyet toplaşuvında qabul etilgen 
müracaatlarnın Birleşken Milletler Teşkilatı, Avropa 
Birligi organları, Ukraina devleti ve sair teşkilatlarğa 
resmiy ceetten yiberilmesi içün Başkatipliknin vazife-
lendirilmesine,

4-Kongres Umumiy Eyet toplaşuvında qabul etilgen 
beyanname ve müracaatlarda yer alğan ususlarda ayrı 
ayrı yapılacaq işler ususında 10 kün içinde raporlar 
azırlanuvı aqqında Reis Muavini Mükremin Şahinge, 
Başkatipke ve Başkatip yardımcılarına vazife berilmesi; 
azırlanğan çalışmanın İdare Şurası azalarına yiberilme-
sine, İdare Eyeti azalarınıñ fikirlerini 7 kün içinde teklif 
etmesine programmanın tamamlanaraq qararlaştırıl-
masına,

5-Qırımtatar tili, kultur 
ve medeniyeti boyunca Kon-
gres azası teşkilatlarnıñ öz 
bölgelerinde yapacaqları 
işler aqqında iş programması 
azırlanması ususında Gayana 
Yuksel, Sinaver Qadirov ve 
Eskender Bariyevnin vazife-
lendirilmesi,

6-Qırımda Rusiye işğalin-
den soñ işlengen insan aqları 
cinayetleri aqqında rapor-
lar azırlamaq ve neşretmek, 
Avropa İnsan Aqları Mahke-

mesinde açılğan ve açılacaq davalarğa uquqiy ve si-
yasiy yardım bermek, kerek olğanda dava açqanlarğa 
yardım etmek içün Başkatiplikke bağlı “İnsan Aqları 
Adliy-Uquqiy Yardım Merkezi” qurulmasına, insan aqları 
ususında faaliyet yapqan cemaat teşkilatlarınen bağ 
tutulmasına,

7-Diasporada yaşağan Qırım Tatarlarnen vetanda 
yaşağan Qırım Tatarlar arasında bağlarnıñ quvvetle-
nmesi içün QHA ve ATR telekanalına yardım etilmesi, 
ATR ve Lale telekanallarının Türksatqa kirsetilmesi içün 
müracaatlar yapılmasına,

8-Kongres internet saytının eki afta içinde açılmasına,

9-Vetan Qırımnıñ bugünki vaziyetinin aza teşkilat-
larımıznıñ olğan ülkelerindeki devletlerğe ve halqqa 
añlatılması, hususan haqsız apislikler, insan aqları 
ihlalleri kibi mevzularda, Rusiyege qarşı demokratik 
protestolar yapılması, miting, konferanslar ve sair to-
plaşuvlarnen milletimizniñ aq ve uquqlarının qorçalan-
ması içün faaliyetler yapılması, bu mevzular ve Kongres 
aqqında devlet qurumlarına ve müim cemaat teşkilat-
larına malumat berilmesine,

10-Kongres bütçesi azırlamaq içün qayıt işi bitken 
soñ aza teşkilatlardan aidat toplanması içün banka es-
apları açılmasına, Kongres faaliyetleriniñ finansmanı 
içün aza teşkilatlarnıñ memleketlerinde çeşit mevzular-
da ve Kongres çalışmaları içün projeler, leyhalar azırlap 
bermesine, bütçe içün fon araştırılmasına, 

11-10 Aralıq künü bütün Rusiye elçihaneleri ve kon-
soloslukları ögünde protestolar yapılmasına,

12-Bir sonraki idare şurası toplaşuvının 16-17 Ocaq 
tarihlerinde Geniçesk’te yapılmasına,

Qarar berildi.
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Kırım Tatar Teşkilatları Platformu “10 Aralık İn-
san Hakları Günü” münasebetiyle Ankara’da Rusya 
Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda ilk konuş-
mayı yapan Platform İcra Komitesi Üyesi Mükremin Şa-
hin İnsan Hakları Günü’nün önemi üzerinde durdu. Şahin 
konuşmasında tüm insanlığın insan hakları adına bir 
bayram havasında yaşaması gereken böyle bir günde 
özellikle Kırım ve Suriye’de yapılan ihlallerin çokluğunu 
dile getirdi.

Ayrıca Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması 
konusunda garantör devletlerden biri olan Rusya’nın Kırım’ı 
işgalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. 

Bu arada Türk hava sahasını ihlal eden bir uçağının 
düşürülmesini bahane eden Rusya’nın  Türkiye’ye yaptırım 
uygulayacağını dile getirmesinin çok manidar olduğunu, 
aslında Türkiye’nin Kırım’ın işgali sonrasında batılı ülkel-
erin Rusya’ya karşı uygulamaya başladıkları yaptırımlara 
katılması ve destek vermesi gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasında daha sonra Kırım Tatar 
Teşkilatları Platformu İcra Komitesi Üyesi Namık Kemal 
Bayar tarafından Platformun basın açıklaması okundu.

Etimesgut, Kırıkkale, Ankara, Polatlı, Ballıkpınar ve 
Eskişehir’den gelen teşkilat üyeleri tarafından Rusya 
Büyükelçiliği önüne bir siyah çelenk bırakılmasının ar-
dından topluluk olaysız bir şekilde dağıldı.

Rusya Federasyonu’nun, Vladimir Putin iktidarı ile 
yeniden başlayan cinai işleri durmaksızın devam et-
mekte. Kırım’ın işgali ve Ukrayna’ya kanlı bir saldırı ile 
başlayan süreçte bugün Suriye’de masum bebekler Rus 
bombaları ile ölmekte. Bu saldırgan ve despot devletin 
yaptıklarına bir dur demenin vakti gelmiştir!

Rusya iki buçuk asırdır, şuan tekrar işgal ettiği 
Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatarlarına karşı baskı, asim-
ilasyon, zorla göç ettirme, katliam, cinayet ve sürgün-
lerle insanlık suçu işliyor. Tıpkı aynı tarihî süreç içinde 
Çerkezlere, Karaçaylara, Balkarlara, Çeçenlere, İn-
guşlara, Ahıskalılara, Ukrainlere, Volga Almanlarına ve 
Rusya içinde eritmek istediği tüm halklara uyguladığı 
gibi.

İnsanlık tarihinin ve özellikle son bir asrın en büyük 
insanlık suçlarını işleyen Rusya, bugüne kadar bu suçlar-
dan dolayı cezalandırılmamanın getirdiği şımarıklık ve 
vurdumduymazlıkla 2014 yılının Şubat ayında Kırım’ı 
bir kez daha işgal etti. Rusya 1994 senesinde ABD ve 
İngiltere ile beraber altına imza attığı garantörlük an-
laşması dahil bütün uluslar arası hukuk kurallarını ve sö-
zleşmeleri çiğneyerek, hür dünyanın bütün erdemlerini 
ayaklar altına alarak komşusu Ukrayna’nın topraklarını 
gasp etti. 1948 senesi bugün, Birleşmiş Milletler örgütü 
tarafından, tüm insanlığın onurla yaşayabilmesi için 
kabul edilen tüm hak ve özgürlükleri şuan durmaksızın 
göz ardı etmekte ve en başta kendi vatandaşlarının 
ve ezmeye çalıştığı halkların her türlü temel hak ve 
özgürlüğüne tecavüz etmektedir.

Ankara’da Rusya Büyükelçiliği Önünde 
Basın Açıklaması

KIRIM TATAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU’NUN

10 ARALIK 2015
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ HAKKINDA BİLDİRİSİ
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Bu durumun neticesinde Kırım’ın Rusya tarafından 
bir kez daha işgalinden bugüne Kırım’da insan hakları 
ihlalleri dayanılmaz ve artık göz yumulamaz bir hal 
almıştır. Yirmiden fazla Kırım Tatarı kayıp, üç Kırım Ta-
tarının işkence edilerek öldürülen bedenlerine ulaşıldı, 
yüzlerce Kırım Tatarının evinde hukuk dışı aramalar 
gerçekleştirildi, pek çok Kırım Tatarı göz altına alındı, 
işgale karşı çıkan herkes tutuklu, camilerimiz, milli 
okullarımız basılarak arandı. İnsanlar sokakta, çarşı-
da, pazarda, okulda anadilini konuşamaz hale getirildi. 
Yüzlerce Kırım Tatarı işinden atıldı. Kırım Tatarlarının 
özyönetim organı Kırım Tatar Millî Meclisi’nin binası 
işgalci idare tarafından müsadere edildi; gazetelerimiz, 
dergilerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız kapatıldı ya 
da Kırım dışına çıkmak zorunda bırakıldı.

Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu, Milli Meclis Başkanı Refat Çubar, milli hare-
ket aktivisti Sinaver Kadir, Kırım Haber Ajansı Koordi-
natörü İsmet Yüksel’e vatan Kırım’a giriş yasağı getiril-
di. On beş bini Kırım Tatarı, toplamda otuz bin insan 
Kırım’ı terk etmek zorunda bırakıldı. Doğu

Ukrayna ile birlikte bir milyona yakın insan Rusya’nın 
işgalci politikaları nedeni ile evini terk ederek Ukray-
na’nın içlerine sığınmacı olarak gitti. Şu günlerde Su-
riye’ye sıçrayan bu dehşeti Türk kamuoyu da yakında 
görmekte ve hissetmektedir.

Bugün Kırım, insan haklarından söz edilemeyen bir 
coğrafya!

Bugün Rusya, insan haklarının ayaklar altına nasıl 
alındığının en önemli emsali!

Bugün Rusya’nın tarihi ve bugünü insanlık suçları 
tarihi!

İnsanlık için, insan hakları için bayram olarak kut-
lanması gereken İnsan Hakları Günü, Rusya’nın işlediği 
insanlık suçlarından ötürü yargılanmamış olması sebebi 
ile ancak bir acı günüdür. Katlettiği ve topyekün yok et-
meye kastettiği halkların acıları üzerinde bir dünya inşa 
etmeye çalışan despot Putin rejiminin varlığı ise insan-
lığın sırtında büyük bir yüktür.

İki buçuk asırdır Rusya’nın insanlık suçlarının 
mağdurları olan bizler İnsan Hakları Günü’nde hür ve 
uygar dünyadan bir tek talepte bulunuyoruz:

Biz Kırım Tatarlarına, bizzat kendi halkına, bugün 
Suriye Türkmenleri ve Suriye’de yaşayan sivillere karşı 
işlemekte olduğu ve tarih boyunca pek çok farklı halka 
karşı işlemiş olduğu insanlık suçlarından dolayı Rusya’yı 
yargılayın… Rusya’yı yargılayın ve adaleti sağlayın…

Hür ve uygar dünya!

Adaleti sağla!

Nereden başlasam bilmiyorum. Böyle bir haber üze-
rine yazı yazmak çok zor. Bu yüzden de son 3 gündür bu 
anma yazısını yazmaya çalışırken parmaklarım birbirine 
dolanıyor.

17 Aralık 2015 tarihinde akşam 21:00 sularında 
Aksaray-Adana yolunda gerçekleşen trafik kazasın-
da Kırım Tatar diasporasının Türkiye ayağı çok büyük 
bir değerini kaybetti. Diaspora aktivistlerinden, Kırım 
Derneği Aksaray şube başkanı Mesut Eriş’i ebediyete 
uğurladık.

Mesut Eriş, klişe ifadelerle anılıp geçilecek, bir kaç 
hafta sonra da unutulacak bir isim değildi. Bu yüzden 
yazımız da bu türde anma cümlelerinden ibaret olmay-
acak. Yıllardır sürekli dile getirdiğimiz ama çoğu zaman 
soyut ifadelerin ötesine geçmeyen diaspora, vatanla 
irtibat, köklerine sahip çıkmak gibi kavramların nasıl 
olup da yürekli ve kafası çalışan bir Kırım sevdalısının 
çalışmalarında gerçeğe dönüştüğünü anlatacağım.

Aksaray’a bağlı Hamidiye beldesine dışarıdan bakan 
bir kişi ilk bakışta buranın sıradan bir İç Anadolu ka-

MESUT ERİŞ’İN ARDINDAN*
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sabası olduğunu düşünebilir. Açıkçası Kırım’a has beyaz 
badanalı evleri saymazsak Hamidiye’yi etraftaki diğer 
kasabalardan ayıran pek de bir şey yok gibi görünür. 
Ama bir dakika. Hamidiye beldesinin tamamına yakını 
Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. Prof. Dr. Hakan Kırım-
lı’nın Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri 
kitabında bahsettiği gibi ekseriyeti 20. yüzyıl başlarında 
(yani Gaspıralı’nın estirdiği havayı teneffüs ettikten son-
ra), yalıboyu dediğimiz Kırım’ın Karadeniz sahillerinden 
gelen ve 1980’lere kadar civar köylerle hiç karışmayıp 
Kırım Tatar havasını çok iyi muhafaza etmiş bir yerdir 
Hamidiye.

Elbette ki 1980’lerden sonra hareketlenen ekonomi, 
şehirlere akış ve kitle iletişim araçlarının artan etkisiyle 
Hamidiye de Kırım Tatar kimliğini korumakta zorlanma-
ya başlamıştır. Bu durum aslında Türkiye’deki yüzlerce 
Kırım Tatar yerleşiminin makus talihidir, defalarca seyre-
dilmiş bir filmdir. Elbette ki her bölgedeki Kırım Tatarları 
içinde bu gidişattan rahatsız olup kültürüne sahip çıkmak, 
Kırım’la olan bağları korumak isteyenler çıkmıştır. Bu faa-
liyetler de 1990’ların ikinci yarısıyla birlikte hız kazanmış, 
yeni dernekler, şubeler kurulmuştur.

Peki bu manzarada Mesut Eriş gibi adamları özel 
kılan neydi diye sorabilirsiniz. Ben de size şu cevabı ver-
irim. İç Anadolu’nun bozkır kültürüne karışma yolunda 
tamgaz ilerleyen bir Kırım Tatar beldesinden bir adam 
çıkıyor. Öyle çok üst seviye bir eğitim görmüş değil. Ama 
sürekli okuyor. Kırım’ın tarihini iyi biliyor, bugün nel-
er olduğunu çok iyi analiz edebiliyor. Defalarca Kırım’a 
gidiyor. Siyaset erbablarımızla, sanatçılarımızla, gazete-
cilerimizle ahbap oluyor. Her gün milli meclis azalarımı-
zla, edebiyatçılarımızla Skype’dan, telefondan iletişim 
halinde. Hamidiye Ortaokulu talebelerinin mezuniyet 
gecesinde Ant Etkenmen okutuyor. Aynı okulda Kırım 

Tatarca bir piyes düzenlemek için uğraşıyor. Kimliğinden 
kopmak üzere olan yüzlerce çocuğun kalbindeki Kırım 
ateşini tekrar yakıyor. Beldenin kız futbol takımı için 
tarak tamgalı bir forma yaptırtıp binlerce kişinin Kırım’ı 
tanımasını sağlıyor. Dahası bu takım sahaya çıkarken 
Türkçe ve İngilizce “ATR ölmesin” pankartlarını taşıyor. 
Sürekli proje üretiyor ve bunların çoğu da akla mantığa 
uygun, uygulanabilir projeler. Gelincik Çiçekleri  gibi bir 
yazı yazıp bir sürü insanı duygulandırıyor. Bu hareketler-
in kendi halinde bir İç Anadolu kasabası için ne manaya 
geldiğini bir düşünün. Daha da önemlisini söyleyeyim. 
Bu adam bütün bunları yaparken zerre kadar bir ego 
sergilemiyor. Ön plana çıkma derdi, Kırım meselesini 
Türkiye’nin iç siyaset meseleleriyle sulandırma çabaları 
falan yok. Hatta bunları yapanları ayıplıyor. Rüya gibi 
değil mi? Mesut Eriş bunun rüya olmadığının canlı bir 
ispatıydı.

Allah ondan razı olsun. Şimdi gittiği yerlerde bun-
ları görüyorsa bütün alçakgönüllülüğüyle “Ya, o kadar 
abartılacak bir şey yok” diyordur. Ne abartması Mesut 
Akay, az bile yazdım.

*Bu yazı 20 Aralık 2015 tarihinde “temirqaya.net” 
internet sitesinde yayınlanmıştır.
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CHP Çankaya İlçe Teşkilatı Başkanı Selçuk Dereli, 
milletvekili adayları Aylin Nazlıaka ve Ali Balkız seçim 
çalışma platformu üyelerinden oluşan bir grup ile birlik-
te 23 Ekim 2015 Cuma günü akşamı derneğimizi ziyaret 
etti. Bu vesile ile Kırım Derneği idarecileri ve üyeleri-
yle tanıştılar. Kırım Derneği, Kırım Vakfı ve Etimesgut 
Kırım Derneği yöneticilierinin hazır bulunduğu toplantı 
çok sıcak bir ortamda geçti.

Milletvekili adayları Kırım ve Kırım Tatarlarının 
meslelerine karşı duyarlı olduklarını belirttiler ve Tür-
kiye’de yaşayan Kırımlıların sorunlarına karşı bundan 
sonra daha hasas bir şekilde yaklaşacaklarını dile getir-
diler. Kırım Derneği yöneticileri de Kırım ve Kırım Tatar-
larının durumu, Rusya’nın Kırım’ı işgali ve son gelişmeler 
hakkında bir sunum yaparak milletvekili adaylarını bilg-
ilendirdiler. Dernek yöneticilerimiz, CHP’nin Kırım Tatar-
larına destek vermesini ve halkımızın yaşadığı sorunları 
parlamentoda seslendirmelerini talep ettiler.

Keçiören Belediyesi  6. Uluslararası Ramazan Etkin-
likleri çerçevesinde 5 Temmuz Pazar Günü Kalaba Kent 

Derneğimiz Gençlik Kolları 1 Temmuz 2015 tarihin-
de Ankara’da bir iftar düzenledi. Derneğin gençlik kol-
larının eski üyeleri, gençlik komisyonunun eski başkan-
ları ve aramıza yeni katılan pek çok gencinde bulunduğu 
bu etkinlikte gençler hem sohbet etme hem de Kırım’da-
ki son durum hakkında fikir alış verişi yapma imkanı 
buldu. Kırım Derneği Genel Merkezi  devam etmekte 
olduğu ve her sene geleneksel olarak organize ettiği bu 
programlarını ramazan ayı boyunca da   değişik etkin-
liklerle tekrarladı.

Ankara’nın çeşitli ilçelerinde organize edilen Ra-
mazan Fetivallerine iştirak eden gençlik kolları Altındağ 
ve Keçiören Ramazan etkinlikerinde stantlar açtılar. 
Ayrıca 5 Temmuz 2015 Pazar günü Keçirören Kalaba 
Kent Meydanı’nda düzenlenen “Kırım Gecesi”nde güzel 
danslarımızı ve nazik nağmelerimizi özleyen herkesi 
Kırım ile buluşturdular.

CHP’den Genel 
Merkezimize Nezaket 

Ziyareti

GENÇLERİMİZ 
İFTARDA
BULUŞTU
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Meydanı’nda “Kırım Evi” açılışının ardından düzen-
lenen “Kırım Gecesi” büyük ilgi gördü. Etkinliğe Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak, Genel Başkanımız Tunc-
er Kalkay, Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Genel 
Başkan Vekilimiz Mükremin Şahin, Genel Başkan 
Yardımcımız Namık Kemal Bayar ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin yanı sıra Gaziantep Milletvekili Abdülham-
it Gül, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Etimes-
gut Kırım Derneği Başkanı Ergin Batur, Kırım Türkleri 
Amerikan Birliği Üyesi Sevil Sevdiyar, Prof. Dr. Hakan 
Kırımlı, Ukrayna Büyükelçiliği Başkatibi Dr. Denis Zo-
lotarov,  AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Zafer Çoktan 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırım Evi açılışının ardından Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa Ak ve misafirlere standı gezdiren 
Genel Başkanımız Tuncer Kalkay Kırım’ın işgali ve son 
durumunu anlatan fotoğrafları tek tek anlattı. Stand-
ta özellikle çarpıcı fotoğraflara yer verildiğini belirten 
Kalkay bu fotoğraflarla Kırım’daki halkın işgale karşı 
pozisyonunun ifade edilmeye çalışıldığını dile getirdi. 
Ayrıca 300 veya 400 yıl önceden yapılmış resimlere de 
yer vererek Kırım’ın asıl sahiplerinin kimler olduğunun 
gösterilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kırım Evi açılışının ardından misafirler Derneğimiz 
Halk Oyunları ekibinin hazırlamış olduğu gösteriyi sey-
retmek üzere konser alanına geçtiler. Konser önce-
si yapılan konuşmaların ardından Genel Başkanımız 
Tuncer Kalkay Belediye Başkanı Mustafa Ak’a belli 
Kırım Tatar çömlekçi Rüstem Skibin’in yapmış olduğu 
bir seramik tabak, Tarak Tamgalı bir Kravat ve Kırım’a 
has nakışlarla süslenmiş bir  Kuran-ı Kerim kabı hediye 
etti. Daha sonra sahneye gelen AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül 
şunları söyledi: “Keçiören Belediye başkanımızın her 
sene ramazan ayında düzenlediği etkinliklerle dünya-
daki soydaşlarımızı ve müslüman ülkeleri tanıma im-
kânına kavuşuyoruz. Bu akşam Kırım Türkleri ile birlikte 
olacağız. Bugün İsmail Gaspralı’yı yeni nesillerimizin 
tanımasının büyük anlamı var. Gaspıralı ‘Dilde, fikirde, 
işde birlik’ diyerek Türk dünyasına, islâm alemine büyük 
mesafe kazandırmış önemli bir mütefekkirdir. Bir Mus-
tafa Cemiloğlu’nu tanımak, Kırım Türkleri’nin hasretini 

en güzel şekilde hatırlayabilmek çok güzel. Kırım bizim 
milli davamız. Sizler de bugün burada bulunarak bu 
desteği gösteriyorsunuz.”

Derneğimiz Gençlik Komisyonu Halk Oyunları ekibinin 
hocaları Meryem Kadir nezaretinde ustalıkla sahnelemiş 
olduğu Ağır Hava-Qaytarma, Bahçesaray Qaytarması, 
Tımtım, Çoban, Horan ve Nazlı isimli oyunlar ilgiyle 
izlendi. Müzik hocamız Rümeysa Ay’ın seslendirdiği Yos-
mam, Bahçesaray Aralıqları ve Güzel Kırım yırları sey-
irciler tarafından çok beğenildi. Ancak gecenin yıldızları 
diasporada bir ilk olan “Balalar Dünyası” oyun grubu idi. 
Gösterilerini konuklar dakikalarca ayakta alkışladılar. 
Çocuklarımız sempatileriyle gecenin yıldızı oldular. 

Derneğimiz halk oyunları ekibinin ardından konser 
vermek üzere sahneye çıkan Devlet Sanatçısı İsmail Yıl-
maz ise Kırım ile ilgili hassasiyetini belirterek “Kırım’ın 
bu güzel oyunlarını gördüğümde anılarım tekrar gözüm-
de canlandı. 18 Mayıs 2004 tarihinde Sivastopol’da 
bulundum. Bu güzel ruhu bize yaşattıkları için dernek 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonrasında “Kırım Evi”ni bir kez daha ziyaret 
eden Belediye Başkanı Mustafa Ak ve misafirlere çibörek 
ikram edildi. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sohail Mah-
mood’un da aralarında bulunduğu konuklar çiböreklerini 
yerken uzun uzun sohbet etme imkanı buldular.

Bu etkinlikte bizlerle birlikte olan ATR Televizyon ek-
ibi de hem geceyi kayda aldılar hem de katılan konuk-
larla röportajlar yaptılar.

Kalaba Kent Meydanı’nda “Kırım Gecesi”



Altındağ Bele-
diyesi’nin Ramazan 
ayı boyunca Hama-
mönü’nde düzenlediği 
organizasyonda, bu yıl 
Kırım Standı büyük ilgi 
gördü. Altındağ Bele-
diyesi’nin 18 Haziran 
- 15 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlediği 
etkinlikler çerçevesinde 
Ankara’nın tarihi me-
kânlarından Hama-
mönü’nde, tasavvuf 
müziği ile sanat ve halk 
müziği konserleri ver-
ilirken, orta oyunları, dinletiler ve semazen gösterileri 
de yapıldı. Ayrıca açılan birçok standa farklı kültürle-
rden ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Standta 
Derneğimizin basımını gerçekleştirdiği kitaplar, Cengiz 
Dağcı’nın meşhur romanları ve uzun süreden beri Kırım 
ile alakalı basılmış olan eserlerin yanı sıra Kırım’ı ve 
kültürünü anlatan resimler ile Tarak Tamgalı kravatlar 
yer alırken Kırım’dan gelen nakış ustamız Ayşe Osman’ın 
kendi el işlemesi ürünleri keseler, fesler, kalpaklar,  işle-
meli Kur’an-ı Kerîm kapları Hamamönü ziyaretçilerin-
den büyük ilgi gördü. Ayrıca Ayşe Hanım’ın standımıza 
misafir olanlara Kırım’a has desenlerle yapıtığı kına çok 
beğenildi. Ayşe Osman Kırım Tatarlarının kültüründe 
yer edinmiş nazik desenlerden örnekleri kına ile genç 
kızların, misafirlerin ellerine çizdi. Bu desenlerde genç 
kızlar çiçek, kuş desenleri isterken küçük çocuklar kalp 
motifi seçtiler. Ama desenleri çizerken Ayşe hanımın 
önünde kopya aldığı bir katalog yoktu. Tüm desenleri o 
an içinden geldiği gibi yaratması da ilgi çeken bir diğer 
unsur oldu. Kırım’da “lale” erkeklerin, “narçiçeği” kadın-

Hamamönü’nde Kırım Standı
Büyük İlgi Gördü

Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 184 Kırım Tatar 
teşkilatını temsilen 400’e yakın KırımTatar delegesi-
nin katılımı ile  31 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tarihleri  
arasında Ankara’da 2.Dünya  Kırım   Tatar  Kongresi  
gerçekleştirildi.  Çeşitli ülkelerin Büyükelçileri ile temsil 
edildiği 2.Dünya Kırım Tatar Kongresi’nde Türkiye Baş-
bakan Yrd ve TBMM Başkan V.düzeyinde temsil edilirken, 
Ukrayna Dışişleri Bakanı ile katılım sağladı. Türkiye ve 
Ukrayna Cumhurbaşkanlarının  mesajlarının gönderildiği 
Kongre’de Ukrayna Dışişleri Bakanı tarafından okunan, 
Ukrayna Cumhurbaşkanının mesajında Kırım Tatar-
larının Milli Teritoryal Özerkliğine yer verildi. Kırım’ı iş-
gal ederek, Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna’ya saldıran 
Rusya, Suriye’ye yerleşebilmek için Türkiye hava sa-
hasını defalarca ihlal etti. Belki de isteyerek düşürttüğü 
savaş   uçağını   bahane   ederek   konuşlandığı   Suri-
ye’de   katliamlarını  sürdürdü.  Saldırgan tutumunu  gi-
zlemekte  bile  çaba  göstermeyen Rusya gerçek yüzünü 
de   pervasızca ortaya koymaya başladı. Ekonomisi her 
geçen gün hızla gerilemesine rağmen sergilediği saldır-
gan tutumunu daha da arttırmaya başladı. Özellikle 
2015 yılında bütün bu yaşananların ışığı altında Kırım’ın 
geri dönüşü daha da hızlanmış olacak. Bununla birlikte 
ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün Kırım Tatarları 
Vatanlarından asla vazgeçmeyecek.

Tuncer KALKAY / 4. SAYFA DEVAMI

İŞGAL EDİLEN KIRIM’DA KIRIM 
TATARLARININ ESARETİ 2015 
YILINDA DA DEVAM ETTİ

ların, “badem” ise genç kızların deseni. Standı ziyaret 
edenlerin büyük bir kısmı ise özellikle Tarak Tamga ter-
cih ettiler.
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Mübarek Ramazan ayında, fitre ve zekatları ile 
Ramazan paketlerini Kırım’a göndermek isteyen 
vatandaşlarımızın bağışladığı 40.368 lira Kırım’a 
ulaştırılmıştır.

Yardımlar Genel Merkez hadimlerimiz, Şube 
Başkanlıklarımız ve bu organizasyona Kırım’eda destek 
veren kardeşlerimiz sayesinde gerçekleştirilmiştir. Ze-
katların dağıtımı bayram süresince ve devamında da 
sürdürülmüştür..

Allahın kabul etmesi dileklerimizle; gerek yaptıkları 
yardımlar gerekse Ramazan paketleri için yardım-
larını esirgemeyen vatandaşlarımıza, yardımların 
zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan 
Genel Merkez hadimlerimize, Şube Başkanlıklarımı-
za ve Kırım’daki organizasyona destek veren vatan-
daşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

BAĞIŞ LİSTESİ:

AKÇURA ATAÇ, ALİ ÇALIK, ALİ EŞREF ULUSAL, ALİ 
ULVİ KOCAÇINAR, ARİF KASAL, AYAZ AGİŞ, AYBÜKE 
DELİDUMAN, , AYMİN YILMAZ, AYŞE BAYAR, AYŞE 
ÇELEBİ DOĞAN, AYŞE DOĞANER, AYŞE DUDU AKTAY, 
AYŞE NUR ALBAYRAK, AYTUĞ ÖZBEK, AYKUT ÖZBEK, 
AYLİN YÜKSEL, BEYTEN BALCAN, BEYTİ ATEŞ, BİLAL 
İŞGÖR, BİRSEN TÜNER, BORA KALKAY, BURHAN 
YILDIZ, CANAN DELİDUMAN, CEM BİRCAN, CENGİZ 
AVDAN, CENGİZ SAK, CENGİZ TÜNER, CERAN AHMET, 
CİHAN KALKAY, ÇETİN ÜRTİŞ, DAVUT DEMİRTAŞ, 
DEMET OGÜN, DİLBER KANŞAY, DOĞUŞ OGÜN, ELİF 
BAYBÖRÜ BALKAŞ, ELİF YÜKSEL, EMEL ONAR, EMİNE 
ARLA, EMİNE KAYA, EMRE KAYACIK, ERDAL ALTINTAŞ, 
EROL BAYTOK, ESMA AKDENİZ, ESMA BİRCAN, 
FATMA MERT, FARUK OGÜN, FEVZI BORI, FURKAN 
DOĞANER, GÜLER ÖZGÜN, GÜLER ÖZGÜN, GÜLŞEN 
TÜNER, GÜLHAN ZEYNEP ALTINOK, GÜLTEN CANT, 
GÜLTEN CANT, HACI MEHMET ŞAHİN, HALİL İBRAHİM 
KARAKAYA, HALİM ATAŞ, HASAN ALANBAY, HATİCE 
ÇAĞLAR, HATİCE ÇATAL, HİKMET ÖZCAN, HİLAL 
BAYAR, HULUSİ ÖNDER, HÜLVİYE YILMAZ, HÜSEYİN 
CANTAŞ, HÜSEYİN ECE, IŞILAY VE SERKAN SAVA, 

İBRAHİM İDE, İBRAHİM İLKYAZ, İBRAHİM MUTLUSOY, 
İDİL ÇELİKCAN, İLAY ONAR, İLHAN KANDEMİR, 
İLKAN ONAR, İLKNUR KALKAY, İRFAN ÜRERSOY, 
İSİMSİZ, İSİMSİZ, İSİMSİZ, İSMAİL AYINGÜN, İSMAİL 
OKBAY, KEMAL KAHRAMAN, KENAN ÖNEN, KORSAN 
UZUN, LEVENT ŞARLAK, MAHMUT UFUK MİSTEPE 
(MİSTEPE AİLESİ), MAKBULE BOSTANCI, MEHMET 
KEREM ÖZKIR, MEHMET SEVÜK, MEHMET SİNAN 
DELİDUMAN, MELEK KORAL, MELİKE BAKAN, MELİS 
KORAL, MELİSSA NUR ROBINSON, MELTEM KEKEVİ, 
MELTEM KORAL, MESUT MANDI, METİN ŞEN, 
MİTHAT KANDEMİRLİ, MUAMMER AYGÖRDÜLER, 
MURAD BAVBEK, MURAT BATIR, MUSA OLGUN, 
MUSTAFA BATUR, MUSTAFA ŞAHİN, NAMIK KEMAL 
BAYAR, NAZİF GÜNGÖR, NECİP ARSLAN, NECİP 
ÖZKAN, NECLA DUMAN, NECLA KALKAY, NEŞE 
TANDOĞDU, NEVİN AKDENİZ ROBINSON, NEVİN 
AKDENİZ ROBINSON, NURAN ÇAĞATAY, NURAY 
ÇALIK, NURAY ÇALIK, NURİYE GÜLE, NURTEN BAY, 
OĞUZ ERDOĞAN, OĞUZ HAMŞİOĞLU, ONUR KADİR 
ÖZTÜRK, ÖMER BİRCAN, ÖMER EKE VE AİLESİ, 
ÖMER ÖZEL, ÖMER ROBINSON,ÖNDER ONAR, 
ÖZKAN ÖNDER, ÖZLEM-H. CEM IŞIKLAR, PINAR 
BAYBÖRÜ BALKANLIOĞLU, RAVİL-HACER AGİŞ, 
RECEP AZAKLI, RECEP ÇALIŞKAN, REJAYİ ÖZEN, 
REVAN MUSTAFAYEV, RIFAT BAYBÖRÜ, RUŞEN 
ERSOY, RÜŞTÜ ADSIZ, SAFİYE ÖNDER, SAİM PARLAK 
(4 KİŞİ İÇİN), SAYİME ÖNDER, SEDEF ÇELİKCAN, 
SEHER ÖZBEK, SEMİH GEZER, SEMRA ERTÜRK, 
SEMRA USLU, SENEM BAYDAR UZER, SERDAR 
TEMEL, SERPİL GENCE, SEYHAN ERCAN, SİBEL 
YAZGAN, SUAT YAMANEL, SUAVİ OKTAY, SULTANİYE 
KIZILTUNÇ, SÜLEYMAN GENCE, ŞABAN ERCAN 
CENGİZ, ŞENER KARATAY, ŞEVKİYE ÇERÇİOĞLU, 
ŞÜKRÜ ULAŞ ATMACA, TACETTİN TAKMA, TEVFİK 
KÖYMEN, TUNCAY KALKAY, TUNCER KALKAY, ÜMİT 
BİCAN ESKİKURT, ÜMİT YÜKSEL, ÜRTİŞ AİLESİ, 
YASEMİN AYMERGEN, YUSUF ZİYA ÇELİKCAN, YUSUF 
ÖNDER, ZEKİ DOĞANER, ZEKİ TÜNER, ZÜHAL OGÜN.

FİTRE-ZEKAT-FİDYE-BAĞIŞ-ÖĞRENCİ 
YARDIMI VE RAMAZAN PAKETLERİ 

KIRIM’A ULAŞTIRILDI
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KURBANLARIMIZI
KIRIM’DA KESTİK

Değerli kardeşlerimiz derneğimiz bu yıl 9 hissesi 
Konya Şubemizden gelen, kalanları Genel Merkezimiz 
tarafından toplanan ve toplam 133 hisseden oluşan 
kurbanlarımızın kesimini Vatanımız Kırım’da, vatan-
daşlarımızın yoğun yaşamış olduğu Geniçesk rayonun-
da ve ambargo uygulanmakta olan kapılarda görevli 
arkadaşlarımızın nezaretinde yapmış ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza dağıtmıştır.

Kesim ve dağıtım şu şekilde yapılmıştır :

1- 44 hisse Akmescit ve çevresinde

2-  7 hisse Çongar’da

3- 3 hisse Çokrak’da

4- 8 hisse Şastlivka’da

5- 3 hisse Yüz Kuyu’da

6- 10 hisse Geniçesk’de

7- 10 hisse Partizan’da

8- 31 koyun ve 1 boğa toplam 38 hisse Novoalek-
seyevka’da

9- 10 hisse Herson içinde

Kurban Bayramı süresince Derneğimize bağlı 
bazı şubelerimiz ve bağımsız Kırım Dernekleri de 
kurban kesimlerini Vatan Kırım’ın farklı bölgelerinde 
gerçekleştirdiler.

Kurban bağışlarını Genel merkezimiz aracılığı ile 
gerçekleştiren vatandaşlarımızın listesi aşağıda ver-
ilmiştir: 

KONYA KURBAN LİSTESİ

MUHLİS YALÇIN, OSMAN SOLAK, SEBAHAT SO-
LAK, İNCİSER GÖKGÖZ, CAHİT GÖKGÖZ ( Beraat), CA-
HİT GÖKGÖZ ( Emeklilik), CAHİT GÖKGÖZ ( Arabalar ), 
MUSTAFA ZİYA TOPCU, CUMHUR ÇOMAK

GENEL MERKEZ KURBAN LİSTESİ

ADNAN BAYGELDİ, ADNAN KAMIŞLI, ADNAN 
ÖNDER, AHMED BARAN DURAL, AHMET ÖZKAN, 
ALAATTİN GÜNGÖR, ALİYE BACIOĞLU SİDJALİE-

VA, ALTAN GÜNGÖR, ANDAÇ BARKIN BAVBEK, ARİF 
KASAL, ARZU ÇEVİK, ARZU SEMA ERTANE BAYDAR, 
ASUMAN KAMIŞLI, AYLİN YÜKSEL, AYSEL YILMAZ, 
AYŞE BAYAR, AYŞE ÇELEBİ DOĞAN, AYTUĞ ÖZBEK, 
BİLHAN KARTAL, BÜLENT ONSOY, CEM ONUR PALA, 
CİHAN KORKMAZCAN, ELİF GÜL MERMER, EMRE 
KIRIMTAY, EMİR MURAD YÜKSEL, ERDOĞAN ÖLMEZ, 
ERGUN TURGAY, ERSİN SARIGÖLLÜ, FATMA RAVLI, 
FAZİLET TUĞUTLU, FİLİZ DEMİRBAY, GÜLER ÖZGÜN, 
GÜLSEMA UYGUN, GÜNER ŞİRİN, HACI ÖMER ER-
CAN, HAKAN ÇAĞLAR, HALİL İBRAHİM KARAKAYA, 
HALİM SAYLIK, HAMİT TAYMAZ, HANDAN GÜRÜÇ, 
HİDAYET KARACA, HURİYE ÖZTAN, HÜLYA DOĞAN-
CI, HÜSEYİN ECE, IŞILAY IŞIKTAŞ SAVA, İBRAHİM 
İLKYAZ, İBRAHİM KUTLU HANER, İLYAS AKTARAN, 
KADRİYE GÜL, M.CELÂL KARAİLYASLI, MEHMET ALİ 
ÖZKAN, MEHMET ALTUNBAŞ, MEHMET ALTUNBAŞ, 
MEHMET TUĞUTLU, MELTEM KEKEVİ, METİN ÖZEL, 
MİTHAT KANDEMİRLİ, MUALLA KONAKAY, MUAR-
REM ÖZEN, MURAT BATIR, MURAT KIRIMLIOĞ-
LU, NAİL BAYAR, NAZİF GÜNGÖR, NECLA DUMAN, 
NİLÜFER ÖZDEN, NUMAN SAYLIK, NURTEN BAY, 
OĞUZ HAMŞİOĞLU, ORKAN SAYLIK, OSMAN DERYA 
KADIOĞLU, OYA DENİZ ÇONGAR, ÖMER ROBİNSON, 
ÖZKAN ÖNDER, ÖZNUR KÖSEOĞLU, PINAR ÖZKAHY-
ALAR, RAHIM ODAMAN, RİFAT BAYBÖRÜ, RUHŞAN 
ÇAĞLAR, SAADET KOPKALLI, SABAHAT KAYA, SAİT 
SARIGÖLLÜ, SAİT TURANLI, SALİH VOLKAN ESEN-
KAL, SALİH VURGUN, SEHER TEREYAĞOĞLU, SELMA 
ERSOY,SERAP MANGİT, SERKAN SAVA, SERRA ME-
NEKAY ÖNCEL, SEYYAR MENEKAY, SİNAN KANGIRAY, 
ŞAHİN ARIKAN, ŞAHİNE SARIGÖLLÜ, ŞÜKRÜ ULAŞ 
ATMACA, TAHİR TEREYAĞOĞLU, TUNCAY KALKAY, 
TURGUT BAYDAR, ÜLKÜ YÜKSEL ÖZEL, ÜMİT YÜK-
SEL, VAHİT SAYLIK, VEDAT AYDIN, VİLDAN ÇANKAYA, 
YADİGAR ŞEN, YASEMİN ERÖNÜ, YEKTA ONDER, YIL-
MAZ GÜNGÖR, YILMAZ ÖZTÜRK, YUSUF ZİYA ÇELİK-
CAN, YÜKSEL TURAN, ZEKİYE OKBAY, ZİYA SUALP 
ATAŞ (AKİKA KURBAN OLARAK).

Hayra vesile olanlardan Allah razı olsun.



Derneğimiz Çatalca Şubesi Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 20 Eylül 2015 tarihinde yapıldı. 
Genel Kurul toplantısına Çatalca’dan çok sayıda 
üye ve misafir katıldı. Genel Kurul toplantısında 
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Erol Taylan, Zaf-
er Tarkan, Servet Azamak, Hakan Ersoy, Baysal 
Ergun, Cem Aktay ve Soner Erkan; yedek üye-
liklerine Mehmet Taylan, Abdulmümin Olguner, 
Birol Çetinkaya, Ahmet Soyer, Ali Karacan, Vural 
Ersoy ve Deniz Cömert seçildiler. Şube Dene-
tleme Kurulu üyeleri ise Erşen Ergun, Av. Kübra 
Sezer ve Şükrü Erkan (Asil); Kemal Erkan, Cemal 
Taylan ve Ceyhun Köse (Yedek) olarak görev 
aldılar. Genel Kurul Toplantısının hemen ardın-
dan yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev 
dağılımı Başkan: Erol TAYLAN, Başkan Yrd.: Zafer 
TARKAN, Sekreter: Hakan ERSOY, Muhasip: Cem 
AKTAY, Veznedar: Baysal ERGUN, Üye: Servet AZAMAK, Üye: Soner ERKAN şeklinde belirlendi.

Yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerini tebrik eder, Vatan Kırım yolunda yapacağı çalışmalarda 
başarılar dileriz.

Başkentimiz Ankara’da her ay değişik kentlerin tanıtım gün-
leri düzenlenmekte. Ekim ayının konuğu da Çorum oldu. 15 Ekim 
Perşembe günü başlayan Çorum günlerinde misafirler Kırım Ta-
tar kültürünü de tanıma fırsatı buldular. 15 – 18 Ekim günlerinde 
düzenlenen etkinlikte Derneğimiz Sungurlu Şubesi bir stand açarak 
Kırım’ı tanıttı. Günlerce hummalı bir çalışma gerçekleştiren şube 
yetkilileri Çorum günlerinde de misafirlere Çorum ile birlikte Kırım 
Tatarlarının yoğunlukla yaşadığı Sungurlu’da kurulu derneğimiz 
aracılığıyla Kırım Tatar kültürünü, yemeklerini, geleneklerini ve 
adetlerini tanıttılar. Katılımcı şehirlerin kültürünün, tarihinin, ge-
lenek ve göreneklerinin tanınmasını sağlayan; şehirlerin turizm ve 
ekonomilerinin canlanması amacıyla yapılan etkinlikler büyük ilgi görüyor. Açılan standta Kırım’ı tanıtan kitaplar, Kırım 
el sanatlarının en güzel örneklerini barındıran hediyelik eşyalar ve Kırım mutfağının seçkin tatları misafirlerle buluştu. 

Çibörek, Tataraş ve Kırım Baklavası satışının yapıldığı büyük ilgi gördü.

Şube Başkanımız Adil Uzar  QHA’na yapmış olduğu açıklamada şunları söyle-
di: “Çorum’un Sungurlu ilçesi Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı bir şehir. 
Alaca ve diğer ilçelere bağlı köylerimiz de düşünüldüğünde bu bölgede hatırı 
sayılır bir Kırım Tatar nüfusu yaşamakta. Ankara’da düzenlenen Çorum Gün-
leri’nde biz Sungurlu Kırım Türkleri Derneği olarak 150 metrekarelik bir çadırda 
stand açarak millî kültürümüzü tanıttık. Bu etkinlikleri her yıl yüzbinlerce insan 
ziyaret ediyor. Standımızı ziyaret eden insanlar hem millî aşlarımızın tadına bak-
tılar, hem de Rus işgali altında yaşayan vatanımızın sıkıntılarını, çekilenleri bizle-
rden dinleyerek bilgi aldılar. Sungurlu’da başta hanımlarımız olmak üzere bütün 
üyelerimiz bu etkinlikte Kırım Tatarlarını en iyi şekilde temsil etmek için seferber 
oldu. Biz standımızda aşlarımızın yanısıra Kırım’ı ve Kırım Tatarlarını tanıtan 
kitaplar, süs eşyaları ve pek çok malzemeyi de sergileme fırsatı bulduk.”

Çatalca Şubemiz Olağan Genel Kurul 
Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara’da Çorum Günleri’nde Kırım Standı Açıldı
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Öz dilimiz Kırım Tatarca’yı öğretmek, yaşatmak, 
yaygınlaştırmak ve “anlıyorum ama konuşamıyorum” di-
yenlerin kaygısına çare olmak amacıyla, Eskişehir Kırım 
Derneği’nde ilk kez 13 Kasım 2015’te düzenlenen eği-
tim tamamlandı. Susanna Mustafayeva’nın verdiği der-
slere her yaştan katılım sağlayan vatandaşlarımız, 27 
ders saatinin sonunda Kırım Tatarca dilbilgisi ve edebi-
yatının yanında tarihimizi, uygarlığımızı, adetlerimizi ve 
müziğimizi de tanıma fırsatı buldular. 

Katılımcılara başarı ile tamamladıkları eğitimin 
sonunda katılım belgeleri takdim edildi. Bu kurslarla il-
gili hocamız da şunları söyledi : “ Kurs organizasyonu 
çok başarılıydı. Katılımcılar da kısa sürede konuşmaya 
başladılar. İçlerindeki konuşamam korkusunu yenmeleri 
çok da zor olmadı.”

Kastamonu Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde 2013 yılında açılan Çağdaş Türk Lehçel-
eri ve Edebiyatları Bölümü, 2014-2015 Eğitim-Öğre-
tim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine 
başladı. Kırım Tatar Türkçesi 2.Sınıfta (öğrenimin 3. ve 
4. dönemlerinde) zorunlu ders olarak belirlendi. Hali-
hazırda ders gören öğrenci sayısı 37. Ayrıca bu eğitim 
döneminden itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
de 3.sınıflar bir yarıyıl Kırım Tatar Türkçesi dersini 
seçmeli olarak alacaklar. 

Eskişehir’de Kırım 
Tatarca Dersleri

Türkiye’de Bir İlk

Bursa’da Kırım Tatarca 
Kursları Başladı

Derneğimiz Bursa Şubesi’nde yoğun talep üzerine 
Kırım Tatarca Kursları başladı. Dersler eğitimini Kırım 
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve 
Türk Dili Bölümü’nde tamamlayan, daha sonra aynı 
bölümde öğretim üyesi olarak da görev yapan Şemsiye 
Satı tarafından veriliyor. Bursa Şubesi Dernek binasın-
da düzenlenen kursların ilk oturumu yapıldı.

Bu kursların başlamasının Kırım Tatar Dil ve 
Kültürü’nün yaşatılması adına önemli bir hamle old-
uğunu belirten Şube Başkanı Yunus Güneri QHA’na 
yaptığı açıklamada “Bursa Şubesi olarak bir Kırım Tatar 
dili akademisyeninin şehrimizde olması bizim için büyük 
bir şans ve biz bu şansımızı değerlendirmek istiyoruz. Bu 
konuda bize destek veren Şemsiye Satı’ya teşekkürler-
imizi sunuyoruz. Kurs Derneğimize, halkımıza, hepimize 
hayırlı uğurlu olsun” diyerek duygularını ifade etti.

Bursa’da dernek binasında düzenlenen kurslar Cuma 
günleri saat 19.30’da yapılacak ve günlük 2 saat ola-
caktır. Derslerin ücreti aylık 50 TL oarak belirlenmiştir. 

Bursa’da Kırım Tatarca Kursları ile ilgili geniş bilgi 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bircan’dan alınabilir.

Cep: 0506 344 68 54, Dernek Tel: 0 224 223 63 07
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Derneğimiz Gebze Şubesi 12-15  Aralık 2015 
tarihleri arasında bir Kermes düzenledi. Gebze Ta-
tar Camii’nde (Yeni Camii) 12 Aralık Cumartesi günü 
başlayan “Vatan Kırım’a Umut Kermesi”nin açılışın-
da vatan uğrunda şehit olanlar ve öncelikle 18 Mayıs 
1944’te sürgün esnasında hayatlarını kaybedenler için 
dua edildi. “İstiklâl Marşı” ve Ant Etkenmen”in okun-
masının ardından kermes açılışı yapıldı. Türkiyenin dört 
bir yanından gelerek kermese katılan misafirlerin ilgisi 
görülmeye değerdi. Kermes açılışına CHP Kocaeli Mi-
letvekili Tahsin Tarhan, Gebzeli siyasî parti  temsilcil-
eri, Belediye Meclis üyelerinin yanısıra Sakarya Kırım 
Derneği Başkanı Şevket Öndüç ve yönetim kurulu üye-
leri, Derneğimiz İstanbul Şube Başkanı Celal İçten ve 
yönetim kurulu üyeleri, Yalova Şube Başkanı Zeki Ertürk 
ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gebze Şube Başkanı Sezer Nilgün Aydın, Basın men-
supları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. 15 
Aralık 2015 Salı gününe kadar devam eden kermesin 
geliri ile Kırım’ın barışçıl ablukasına destek olunacak. 
Ayrıca Kırım’da işgalci Rusya yönetiminin hapsettiği 
Ahdem Çiğgöz’ün ailesine de ulaştırılacak.

Şube Başkanı Şerife Orak daha önce kermes hak-
kında QHA muhabirine yaptığı açıklamada asıl amacın 
Kırım’da yaşanan sorunları ve Kırım’ın barışçıl ablu-
kasını daha çok insana duyurmak olduğunu vurgula-
yarak, “Bizler de karınca kararınca elimizden ne gelirse 
yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan burada kermesin ge-
liri değil, Kırım’daki eylemi, ablukayı daha çok insana 
duyurabilmek, dile getirmek. Dünyadaki başka olaylar 
nedeniyle malesef Kırım her zaman ikinci planda kalıyor 
ve Kırım’da herkes istediğini yapabilme cesaretine sa-
hip” şeklinde konuşmuştu.

Kermesi her yıl düzenlediklerini kaydeden Orak, daha 
önceki kermeslerin gelirinin “Kırım’da Bir Çocuk Okut 
Kampanyası” çerçevesinde Kırım’daki çocukların eğiti-
minde değerlendirildiğini belirterek şunları söylemişti: 
“Kermesimizin gelirini Kırım’da Bir Çocuk Okut Kampa-
nyası’na bağışlıyorduk. Dernek olarak da bireysel olarak 
da Kırım’da okuttuğumuz çocuklar vardı. Fakat bu şart-
lar altında Kırım’da Bir Çocuk Okut Kampanyası sekteye 
uğradığı için biz erişebildiğimiz çocuklara destek sağla-
maya çalışıyoruz. Bu yıl ise biliyorsunuz, 20 Eylül’den 
bu yana Herson sınırında bir eylem başlatıldı (Kırım’ın 
barışçıl ablukası). Bizler de Kırım için zaten hiçbir zaman 
umudumuz yitirmiyoruz ama yine de gelinen nokta old-
ukça can sıkıcı olduğu için Herson’da ve Çongar kapısın-
daki eyleme bir destek olması amacıyla bu yıl kermesin 
gelirini oraya aktarmayı planlıyoruz.”

Kermeste akla gelen herşey vardı. Kırım’dan gelen 
ürünlerin yanısıra bebek yelekleri, atkı ve şapkalar, el 
örgüleri dahil yiyecekten tutun da kıyafete, el işlerine 
kadar aklınıza gelebilecek her şey.

Kermes’in yıldızı “Umut çiçekleri” ise Kırım’ın 
özgürlüğüne kavuşması dileği ile yapıldı. İnsanlar tıpkı 
dilek fenerinde olduğu gibi umut çiçeklerini alarak dilek 
tuttular. Kermesi teşkil edenlerin de umutları vardı el-
bette. Umutlar tükenmesin, dilekler bitmesin diyen teşkil 
komitesi “Karıncanın ateşi söndürmek için ağzında su 
taşımasını unutmayalım ve umutlarımızı tüketmeyelim” 
diyorlar ve sözlerini şöyle sürdürüyorlar “Tam umutların 
bitmesi aşamasında çıktı “KIRIM’IN UMUT ÇİÇEKLERİ”..! 
Biz KIRIM’ın umut çiçekleri ile Kırım için dilek tuttuk. 
Kırım Rus işgalinden kurtulsun, özgür ve bağımsız olsun, 
Putin’in Tatarlara ve Türkmenlere zulmü bitsin.”

Gebze’de “Vatan Kırım’a Umut Kermesi”
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EKİM

KASIM
Derneğimizin gelenekselleşen ve büyük bir ilgi-

yle takip edilen etkinliklerinden Hamamönü Kabakçı 
Konağı’ndaki “Kırım Tatar Kültür ve Sanat Akşam-
ları” 2015-2016 sezonunu Ekim ayında açtı. 16 Ekim 
2015 Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilen etkin-
lik Oya Deniz Çongar’ın açılış konuşmasının ardından 
Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Namık Kemal 
Bayar’ın yaz dönemindeki faaliyetlerimizle ilgili yaptığı 
bilgilendirmeyle başladı. Bayar konuşmasında ayrıca 
Kırım’da son günlerde yaşanan gelişmeler ve Dünya 
Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu’nun çalışmaları 
hakkında da açıklamalar yaptı. Gecenin yıldızı ise ye-
tenekli bir ses Leniye İzmaylova idi. Daha ziyade caz-
rock tarzı eserleri seslendirmedeki ustalığıyla tanınan 
sanatçı Hamamönü’ndeki gecede kadimiy Kırım Tatar 
yırlarını kendine has üslûbuyla icra ederek misafirler-
imizin beğenisini kazandı. Gecede ayrıca Derneğimiz 
Gençlik Komisyonu Üyeleri KTMM Başkan Yardımcısı 
Ahtem Çiygöz’ün ailesine destek amacıyla “Xaytar-
ma” filmi VCD’lerinin satışını yaptılar. Büyük ilgiyle 
takip edilen ve üyelerimiz tarafından beklenen Kabakçı 
Konağı Kırım Tatar Kültür ve Sanat Akşamımızın biti-
minde konuklar bu etkinlikleri çok özlediklerini konaktan 
bir türlü ayrılamayarak bizlere gösterdiler. Gecenin biti-
minde herkes evine oynanan toplu qaytarmanın coşku-
suyla döndü.

20 Kasım 2015 Cuma günü akşamı Kabakçı 
Konağı’nda şiir ve müzik biraradaydı. Gençlik Komi-
syonumuzun hazırlaığı ve sunduğu kültür akşamın İd-
ris Asanin ‘nin “Tuvgan Til” şiiri ile başladı. Şamil Ersöz 
Bora Gazı Geray Han’ın “Gazel”i ve Amdi Giraybay’ın 
“Yaş tatarlarğa” şiirini, Akdeniz Erbaş Bekir Çoban-za-
de’nin “Oy suvuq şu ğurbet” şiirini, Ediye Kataman 
Yaqup Şakir-Ali’nin “Mektep ve milliy til” ve Şakir Se-
lim’in “Vatan nedir?” – degen sualime cevap berip ol-
amağan gençlerimizge” şiirlerini seslendirdiler. Kırım 
Tatar Edebiyatının çeşitli dönemleri hakkında bilgilerin 
de verildiği kültür akşamına Rümeysa Ay “Bahçesaray 
Aralıqları”, “Yosmam” ve “Üç Karanfil” yırlarını, Feride 
Bulatova ise “Bağçalarda Kestane” ve “Erecebim” yır-
larını seslendirerek katıldılar. 

Gecenin bitiminde konuklar programı çok beğend-
iklerini dile getirirken kısa sürmesinden şikayetçiydiler.

ARALIK
Derneğimizin gelenekselleşen etkinliği “Kırım Tatar 

Kültür ve Sanat Akşamları”nın 11 Aralık 2015 Cuma günü 
düzenlenen programında konuklarmuhteşem bir müzik 
ziyafeti yaşadılar. Saat 19.00’da Hamamönü Kabakçı 
Konağı’nda başlayan etkinliğin konuğu Bünyamin Aksun-
gur’du. TRT İstanbul Televizyonu’nda yapımcı-yönetmen 
olarak görev yapan Aksungur aynı zamanda Türk Dünyası 
Müzikleri konusunda bir uzman. TÜRKSES isimli toplu-
luğun kurucusu da olan konuğumuz Türk dünyası müzikleri 
üzerine yaptığı araştırmalar ve verdiği konferanslarla 
tanınıyor. Değerli konuğumuz bu kez Kırım Tatar yırları 
ile Türk Dünyası’nda seslendirilen ezgilerin benzerliklerini 
anlatarak sesi ve sazıyla bizlerle birlikteydi. Türk Dünyası 
Müzikleri’nin benzerliklerinin örneklerle sunulduğu kon-
ser programının tadına doyulmadı. Bizlere bu güzel 
geceyi yaşatan Sayın Bünyamin Aksungur’u daha uzun ve 
kapsamlı bir programla bir kez daha aramızda görmek 
arzusunda olduğumuzu da dile getirmeliyiz.
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Kırım’ın işgal ve ilhak sürecinde, Rusya ile ticari 
menfaatleri olanlar, Rusya’nın zaten bir şekilde adam-
ları olanlar, ya da sadece ve sadece Türkiye’deki mevcut 
yönetime karşı olup, Türkiye’ye zarar verse bile Türkiye 
aleyhindeki her oluşum, olay, zihniyet ve ülkeye destek 
verenler, Putin Rusyası’nın ve Putin’in doğal destekçileri 
oldular.

Bunlar şaşırtıcı değil. Ama esas absürd olan, hatta 
mantık dışı olan ise kabaca sınıflandırırsak şu üç grubu 
dahil olan kimilerinin, Putin’e ve Putin Rusyasına destek 
vermeleri, sempatiyle bakmaları, Kırım’ı haksız,hukuk-
suz bir şekilde işgal ve ilhakına destek vermeleri, makul 
görmeleri veya yalanlarına inanmalarıdır.

Birincisi kendilerini sosyal demokrat, sosyalist, 
evrensel insan hak ve hukuklarına değer veren kimseler 
olarak tanımlayanlar.

İkincisi kendilerini her daim mazlumun yanında, din-
dar muhafazakar olarak tanımlayanlar.

Üçüncüsü, Türkçü Turancı, Avrasyacı olarak tanım-
layanlar. Bu destek ve sempati kara mizah için yüzlerce 
malzeme sunmaktadır.

Elbette bu üç grubun içinde aklı selim sahibi olan 
ve Putin ve Putin Rusyası’na karşı tavır alan tepki 
gösterenler çoğunlukta Allah’dan.

Jacques Sequela’nın yazdığı çok satan, çok konuşu-
lan bir kitabı vardır. Anneme Reklamcı Olduğumu Söyle-
meyin...O Beni Bir Genelevde Piyanist Sanıyor! 

Putin, Türkiye’deki sempatizanları için bir tek kitap 
yazıp adında ve içeriğinde küçük değişikliklerle üç ayrı 
varyantını bastırtıp rahatlıkla satabilir. Ya da Yandex’de 
üç arama yapana bir kitap hediye ettirir. Ya da Deniz-
bank’da hesap açtırana hediye ettirir. Veyahut Lukoil’de 
100TL’lik akaryakıt alana bedava verdirebilir.

Birinci varyantı;

Türkiye’dekilere Faşist Olduğumu Söylemeyin...Onlar 
Beni Kremlin’de Bir Sosyalist Sanıyor! 

İkinci varyantı;

Onlara emelimin Ayasofya’ya Ortodoks Hacını 
yeniden dikmek Olduğumu Söylemeyin...Onlar Beni Bir 
Kremlin’de bir Müslümansever Sanıyor! 

Ücüncü varyantı;

Onlara Faşist Rus şövenisti Olduğumu Söylemeyin...
Onlar Beni Kremlin’de Avrasya Turancısı Sanıyor! 

Allah’dan bir uçak düşürüldü, bir anda Putin Rusy-
ası’nın maskesi sıyırıleverdi…

Yine de gaflet bazıları için baki.

• Derneğimiz üyelerinden Ömer Ali Azak 24 Temmuz 2015 Cuma günü Elif Bebek ile Trabzon’da evlendi...

• Hemşehrimiz Bahaddin Seçgin 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Aysun Başol ile Ankara’da evlendi...

• Kırıkkale şubemiz yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Maltaş’ın oğlu Ömer Maltaş 31 Temmuz 2015 Cuma günü 
Kübra Güven ile Kırıkkale’de evlendi.

• KİPU Kırım Tatar Dili Öğretim Görevlisi Aliye Kefileva 6 Ağustos 2015 Perşembe günü Server Bakiyev 
ile Kırım’da evlendi.

 • Genel Merkezimiz üyelerinden Yasin Yüksel 15 Ağustos 2015 
Cumartesi günü Merve Sezginer ile Ankara’da evlendi.

• Derneğimiz üyelerinden İlyas Aktaran’ın kızı Tuğçe Aktaran 
29 Ağustos 2015 Cumartesi günü Ceyhun Türkeş ile Ankara’da 
evlendi.

• Derneğimiz halk oyunları hocası Meryem Kadırova 27 Eylül 
2015 Pazar günü Bekir Kurtamet ile Akmescit’te evlendi.

Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz…

PUTİN’İN TÜRKİYE’DEKİ TARAFTARLARI
Zafer KARATAY  / 5. SAYFA DEVAMI
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• Kırım davasının 
önde gelen duay-
enlerinden, Emel Kırım 
Vakfı eski başkanların-
dan, Emel Dergisi’nin 
eski sahibi ve yazı 
işleri müdürlerinden 
Av. Nurettin Mahir Al-
tuğ 11 Temmuz 2015 
tarihinde 91 yaşında 
iken İstanbul’da ve-
fat etti. 1924 yılında 
İstanbul’da doğan, İs-
tanbul Hukuk Fakülte-

si’nden mezun olan, Kırım meselesinin savunulmasında 
ve tanıtılmasında ömrü boyunca uğraş veren, Nurettin 
Mahir Altuğ’un cenazesi; 12 Temmuz 2015 Pazar günü 
Zeytin Burnu Merkez Efendi Camiinde kılınan öğlen 
namazından sonra Eski Kozlu’daki aile mezarlığına 
defnedilmiştir.

• İstanbul Şubemiz Başkanı Celal İçten’in Babası 
Şefik İçten 22 Temmuz 2015 tarihinde 96 yaşında 
iken  vefat etmiştir. Merhumun Cenazesi 23 Temmuz 
2015 Perşembe günü Fatih Camiinde kılınan öğlen 
namazından sonra Küçükyalı Mezarlığına (E-5 yanı) 
defnedilmiştir.

• Diyanet İşleri eski 
Başkan Yardımcılarından 
Hamdi Mert 26 Temmuz 
2015’te Ankara’da vefat etti 
ve ertesi günü Bozyazı’da 
toprağa verilmiştir. 1942’de 
Mersin’in Anamur ilçesine 
bağlı Gürlevik (Bozyazı) 
köyünde Kırım Tatar asıllı 
bir ailenin evlâdı olarak 
dünyaya gelen Hamdi 
Mert 1971 yılında Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1971-
1973 yılları arasında avukatlık ve din öğretmenliği 
yaptıktan sonra, 1974’te Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
Hukuk Müşaviri olarak atandı. 1978 yılında ise Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcılığı’na getirildi. 1977 yılında 
Başbakanlık Müşaviri olan Hamdi Mert, 1992 yılında T.C. 
Lahey Büyükelçiliği’ne Sosyal Hizmetler (Din Hizmetleri) 
Müşaviri olarak tayin edildi. 1998 yılında Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcılığı kadrosundan emekli olarak, 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’de 
Yayınlar Genel Müdürü olarak göreve başladı. Aynı 
üniversitede Hukuk Danışmanlığı yaparken, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü’nü 
yürüttü. Gazete ve dergilerde pekçok makaleleri çıkan 
Hamdi Mert’in çok sayıda kitabı da yayınlanmıştır. Kırım 

Tatarlarının problemlerine her zaman ilgi duyan Hamdi 
Mert’in  Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun hayatını ve 
faaliyetlerini anlattığı “Bir İnsan Hakları Savunucusu 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu (Ankara, 2000)” adlı bir 
kitabı da bulunmaktaydı.

• Kırım Derneği Genel Merkezi’nin müdavimlerinden 
ve Kırım Derneği Kırıkkale Şubesi eski idarecilerinden 
Numan Yüksel 15 Eylül 2015 tarihinde 73 yaşında iken 
Kırıkkale’de vefat etmiştir. Gönlü her zaman Kırım ile 
çarpan, Kırım ile ilgili her türlü konuya katkı sağlamaya 
çalışan, Kırım Tatarları arasında müstesna bir yer 
edinen merhumun cenazesi 16 Eylül 2015 Çarşamba 
günü Kırıkkale Sulübük köyünde kılınan öğlen namazına 
müteakip defnedilmiştir.

• Kırım Tatar halkının 
Millî Lideri Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’nun  
ablası Şevkiye Asanova 6 
Ekim  2015 Salı günü 82 
yaşında  Vatan  Kırım’da 
hayata gözlerini yumdu. 
1933 yılında Melitopol’de 
7 kardeşin en büyüğü 
olarak dünyaya gelen 
Şevkiye Asanova’nın  
cenazesi 7 Ekim 

2015 Çarşamba günü  saat 14.00’de kılınan cenaze 
namazının ardından Yalta  Bölgesi Çatal Kaya köyü 
mezarlığında defnedilmiştir. Diktatör Putin’in İşgalci 
Rusyası tarafından Vatan Kırım’a girişi engellenen 
Millî Liderimiz Kırımoğlu  ablasının cenaze törenine 
katılamadı ve onu son yolculuğuna uğurlayamadı.

• Kırım Müftüsü Hacı Emirali Ablayev’in annesi Usniye 
Ablayeva ağır bir hastalık sonrasında 81 yaşında vefat 
etti. Usniye Ablayeva 17 Ekim 2015 Cumartesi günü 
Kerç’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verilmiştir.

• Derneğimiz Amasya Şubesi Başkanı Metin 
Kırım ve Millî Hareketimizin üyesi Recep Kırım’ın 81 
yaşındaki amcaları Şükrü Kırım tedavi gördüğü Amasya 
Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi’nde 18 Ekim 
tarihinde kurtarılamayarak vefat etti. Şükrü Kırım’ın 
cenazesi Amasya İhsaniye Mahallesi Mecidiye Tatarlar 
Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakiben Tekirdede 
Mezarlığı’na defnedilmiştir.

• Kırım’ın kıymetli el sanatları ustası Ayşe Osman’ın 
annesi ve Kırım Tatar Millî Hareketi’nin önemli 
isimlerinden Lütfi Osman’ın kayınvalidesi Gülara 
Hanım uzun zamandır mücadele ettiği hastalıktan 
kurtulamayarak 18 Ekim 2015 Pazar günü Kırım’da 
hayatını kaybetti, Kırım Akmescit’te toprağa verilmiştir.

TAZİYE



TEMMUZ - ARALIK 2015 / 79. SAYI / 41

• Düzce Kırım Derneği Eski Başkanı Osman Kesen’in 
1933 Romanya doğumlu annesi Hasibe Kesen 19 
Ekim 2015 Pazartesi günü Düzce’de hayatını kaybetti. 
Kırım sevdalısı muhterem büyüğümüzün cenazesi 20 
Ekim 2015 Salı günü öğle namazını müteakiben Düzce 
Merkez Büyük Camii’nden kaldırılmıştır.

• Derneğimiz üyelerinden Cihan Aytüre’nin annesi, 
Selma Aytüre’nin kayınvalidesi Lütfiye Aytüre 29 Ekim 
2015 Perşembe günü vefat etmiştir. Kırım Kızları 
grubunda aktif rol almış olan Merhumenin cenazesi 
30 Ekim 2015 Cuma günü Cuma namazının ardından 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilmiştir.

• Derneğimiz Bursa Şubesi 2. Başkanı Haluk 
YAŞAYANLAR’ın kardeşi Semih YAŞAYANLAR uzun bir 
hastalık döneminden sonra 27 Kasım 2015 Cuma günü 
gece yarısı Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi’nde 
vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 29 Kasım 2015 
Pazar günü Bursa Mollaarap Camii’nde kılınacak öğle 
namazının ardından Bursa Sarıkaya Mezarlığı’nda 
defnedilmiştir.

• Ceyhan’da bir Kırım 
Derneği Kurulması için 
harekete geçen üç önemli 
isimden biri, Derneğimiz 
Ceyhan Şubesi  Kurucu 
Başkanı, Ceyhan Büyük 
Kırım Mahallesi Muhtarı 
ve Kırım davasının kıymet-
li şahsiyeti Erdoğan DU-
VARCI 29 Kasım 2015 
Pazar günü Adana’da 
geçirdiği trafik kazası 

sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhumun cenazesi 30 
Kasım 2015 Pazartesi günü Ceyhan Büyük Kırım Ma-
hallesi Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Cey-
han Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir.

• Kırım Derneği Aksaray 
Şube Başkanımız Mesut Eriş 
17 Aralık 2015 Perşembe 
günü saat 21.00 civarında 
Aksaray’da geçirmiş olduğu 
trafik kazası sonucu hayatını 
kaybettiğini kaybetmiştir. 
Merhumun cenazesi18 
Aralık 2015 Cuma günü öğle 
namazını müteakip Aksaray 
Hamidiye Mezarlığı’nda 

toprağa verilmiştir. İlkelerinden, duruşundan en ufak bir 
taviz vermeden, büyük fedakarlıklarla hayatını Kırım’a 
adayan, yiğit dava adamı, Kırım Derneği Aksaray Şube 
Başkanımız Mesut Eriş asla unutulmayacak bir isimdir.

• Zonguldak eski 
Senatörü ve Kırım Tatar 
millî davasının büyük 
savunucularından Ahmet 
Demir Yüce 23 Aralık 2015 
tarihinde Ankara’da vefat 
etti. 1922’de Kayseri’de 
dünyaya gelen Ahmet Demir 
Yüce Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
2 Haziran 1968’de Adalet 
Partisi’nden Zonguldak 

Senatörü seçilerek 12 Eylül 1980 darbesine kadar 
senatoda bulundu. Şubat 1976’da Kırım Tatarlarının 
millî kahramanı Mustafa Cemil’in (Kırımoğlu) açlık grevi 
sırasında hayatını kaybettiği haberlerinin yayılması 
üzerine, Ahmet Demir Yüce de Kırım Tatarlarının Sovyet 
rejimi altında yaşadıkları zulmü protesto etmek üzere 
12-20 Şubat 1976 tarihleri arasında kesintisiz 9 gün 
açlık grevi yaptı. Yüce’nin bu eylemi Kırım Tatarları için 
bir Türk parlamento mensubunun yaptığı ilk destek 
eylemi olarak tarihe geçti. Yüce’nin sağlığı bu açlık 
grevi esnasında ciddî tehlikeye girdi. O zaman bozulan 
böbrekleri bir daha düzelmeyerek vefatına kadar büyük 
acılar çekmesine sebep oldu. Ahmet Demir Yüce hayatının 
sonuna kadar Kırım Tatarlarına destek olmaya devam 
etti. 2012 yılında Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun kendisine 
Kırım’da yeni kurulan Kırım Tatar mahallelerinden birine 
onun adının verileceğini bildirmesi kendisinde büyük 
mutluluğa yol açmıştı. Ne yazık ki, 27 Şubat 2014’de 
Kırım’ın Rusya tarafından işgali ile başlayan süreçte bu 
karar gerçekleşemeden kaldı.

• Kırım Derneği Genel 
Merkezi eski Genel İdare 
Kurulu üyelerinden ve 
Kadınlar Komisyonu 
Başkanlarından Gülseren Nas 
uzun süredir muzdarip olduğu 
hastalığından kurtulamayarak 
26 Aralık 2015 Cumartesi 
günü Ankara’da vefat etti. 
Gülseren Nas 30 Ağustos 
1943’te Sivas’ta dünyaya 
geldi. Ailesi XX. yüzyılın 
başlarında Bahçesaray’dan 

Konya’ya göç etmişti. Vatansever bir Kırım Tatarı olan 
Gülseren Nas  1980’lerden itibaren Kırım Derneği’nde 
ön saflarda çok kıymetli hizmetlerde bulundu. Kırım’dan 
gelen her vatandaşımıza tereddütsüz kucak açtı, 
fedakârca büyük yardımlar yaptı. Gülseren Nas’ın naaşı 
27 Aralık 2015 Pazar günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı 
Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze 
namazının ardından aynı mezarlıkta defnedimiştir.

Kırım Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 
Kırım Bülteni olarak Merhum ve Merhumelere Allahtan 
Rahmet, kederli ailelerine ve Kırım Tatar Camiasına 
başsağlığı diliyoruz.”
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TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ KIRIM TATARLARI 
AÇISINDAN NE ANLAM TAŞIYOR

Yeni gelinen süreçte SSCB’nin yıkılmasını yüzyılın 
felaketi olarak değerlendiren Rus yönetimi başta ekono-
mik pek çok sorunla karşı karşıya olmasına rağmen 
saldırganlığına devam etmektedir. Afganistan’ın 
işgalinde verdiği kayıplar Çeçenistan ve Gürcistan’a 
askeri müdahaleyi engellememiştir. Kırım ve Ukray-
na’nın doğusunu işgal etmesi ise gelinen yeni noktada 
“arka bahçe” olarak gördüğü coğrafyaları rahat bırak-
mayacağını göstermektedir. Bu sürecin Kazakistan ve 
Baltık ülkeleri ile devam edeceğini görmek için kâhin 
olmaya gerek yok. Aynı şekilde askeri üssü bulunan Su-
riye’de bende varım demiş ve Türkiye ile sınırdaş ülke 
oluvermiştir. Zor günler ve ekonomik sıkıntılar yaşayan 
halkını sanal düşmanlar yaratarak milliyetçi duygularını 
körüklemek vasıtasıyla bastırmaya çalışması uzun vad-
ede etkili bir politika olamayacaktır. 

Sınırdaş komşumuz Suriye problemini bölgeye yer-
leşmek için bir fırsat olarak görmüş Türkiye tarafın-
dan sınır ihlali yapan uçağının düşürülmesini bölgesel 
dengeleri lehine değiştirmek için kullanmıştır. Önce 
Lazkiye’de ki askeri üssünü kuvvetlendirmiş, yeni bir üs 
kurma çalışmalarına başlamış, uçak filosunu arttırmış, 
savaş gemilerini bölgeye yığmış, S-300 füzelerine ek 
uzun menzilli S-400 füzelerini de konuşlandırmıştır. Akıl 
almaz şekilde sağa sola tehditler savurarak bölgedeki 
Türkiye etkisini minimize etmeye çalışmaktadır.

 Rusya Federasyonunun Türkiye Cumhuriyetine 
karşı uygulayacağı yaptırımlar karşısında geri adım 
atması durumunda devletimizin içerde ve dışarıda 
prestiji, güvenirliliği kalmayacaktır. Böyle bir hareke-
tin Türk Cumhuriyetlerini ve Rusya Federasyonunun 
Türk-Müslüman halklarını Rusya’nın kucağına atmak 
anlamına geleceğini de görmek gerekir. Yüzde yüz hak-
lı olduğumuz bir olayda tepkilerimizin test edildiğini 
anlamalı 3-5 kilo domates satacağız diye milli onuru-
muzdan taviz vermemeliyiz. 30 milyar dolarlık Türk-
Rus ticaretinde denge zaten bizim aleyhimize hızla 
artmakta 2015 yılının verileri ise bu ticaretin çok daha 
aşağılara düştüğünü göstermektedir. Bu ticaretin büyük 
kısmı doğal gaz alımı karşılığında bizim ödediğimiz 
paradır. Bu paraya ise her zamankinden çok daha fazla 
Rusya’nın ihtiyacı olduğu açıktır.

Rus ekonomisi çok zor durumda olduğunu kamufle 
etmeye çalışsa da petrol’ün varilinin 40 dolarların altına 
düşmesi sebebiyle cari açıkları hızla büyümekte halkın 
refah seviyesi çok daha aşağılara çekilmektedir. Rusya 
gelirinin % 55-60 civarındaki kısmını petrol ve doğal-
gazdan elde ediyor. Demokratik ülkelerin uyguladığı 
ambargo neticesinde döviz rezervi 550 milyar dolar-
lardan 200 milyar doların altına indi ve bu rezervde 

hızla eriyor. Rusya Federasyonu onlarca etnisiteyi bir 
arada tutmaya çalışıyor bu irili ufaklı halklar SSCB’nin 
sona ermesi ile rahat bir nefes aldıklarını zannetmişle-
rdi oysa Putin’in Rusya’sı SSCB’inden farklı olmadığını 
göstermiş halklar hapishanesi ünvanını kimseye bırak-
mamıştır. Çağımızda baskı ve terör ile sonuç alınamay-
acağını düşünen birisi olarak köşeye sıkıştırılan kedinin 
üzerlerine atlayacağını düşünüyorum. Ekonominin bat-
ması bir yana Rusya’nın sonunu Putin’in baskı ve terörü 
getirecek baskı altındaki halklar rahat bir nefes alacak-
tır. Rusya Federasyonunun doğal sınırlarına çekilmesi 
ise bölgenin Türk ve Müslüman halklarına özgürlük ge-
tirecektir. Bu gelişme Türkiye’nin bölgede yeni ve etkili 
bir güç olmasının da yolunu açacaktır.

Rusya’nın Kırım’ı işgal ve ilhak etmesi sonrası vatan-
larını terk etmek zorunda kalan 20 bin civarındaki Kırım 
Tatarı ise Anakara Ukrayna’ya geçmiş Kiev, Lviv gibi şe-
hirlerde yaşamlarını sürdürmeye başlamışlardı. Kırım’ın 
hemen kuzeyinde bulunan Herson şehri ve çevresinde 
başta Geniçesk şehrinde ciddi bir Kırım Tatar varlığı 
oluşmaktadır. Kırım Tatar Milli Meclisinin çalışmaları 
sonucu dağınık haldeki Kırım Tatar varlığı Herson-Çon-
gar bölgesinde toplanmaya çalışılmaktadır. Kadim 
Kıpçak toprakları üzerinde Kırım’ın kurtarılması için 
ciddi bir çalışma vardır. Kırım’ın üç gümrüğü kontrol 
edilerek Ukrayna’dan başta gıda ürünleri olmak üzere 
mal girişi engellenmektedir. En son Kırım’ın elektrik ih-
tiyacını karşılayan hatta yapılan sabotaj ile elektrik ver-
ilmesi de engellenmiştir. Tüm yaşamsal ihtiyaçlarının 
yaklaşık % 80’ini Ukrayna üzerinden temin eden işgal-
ciler abluka karşısında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. 
Hem işgal edip hem de yüzsüzlük yapanlara ciddi bir 
ders verilmektedir. Bu blokaj hareketini desteklemek, 
maddi ve manevi yardımcı olmak konusunda diaspora 
daha duyarlı olmalıdır.

Herson, Çongar, Geniçesk ve daha bir kaç irili ufaklı 
Kırım Tatar yerleşim bölgelerinde okul (Milli Mektepler, 
ana sınıflar), cami ve eğitimli din görevlilerine ihtiyaç 
vardır. Bu bölgenin Milli ruhla canlandırılması Kırım’da 
yaşayan vatandaşlarımızın da morallerini yükseltecektir. 
Ukrayna devleti 18 Mayıs 1944 sürgünü ile Orta Asya 
devletlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının bu bölgeye 
yerleşmeleri durumunda toprak ve konut ihtiyaçlarını 
karşılayacağını beyan etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve 
diaspora ise başta Milli Mektepler, camiler yapılmasında 
anadilde radyo ve tv yayınında destek olmalıdır. Kırım 
Tatar Milli Mücadelesi 1989 sonrası vatana dönüşten 
bu güne ciddi bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu süreçte 
çok akıllı olmalıyız birlik ve beraberliğimiz gücümüze güç 
katacak ve belki de ummadığımız kadar kısa bir sürede 
“emelimize” ulaşabileceğiz.

Nail AYTAR / 7. SAYFA DEVAMI
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1-2 Ağustos 2015’te Ankara Bilkent Otel’de yapılan 
Dünya Qırım Tatar Kongresi’ne 14 ülkeden 183 Sivil 
Toplum Kuruluşu katıldı. Yaklaşık 700 kişinin iki gün ağır-
landığı , Türkiye ve Ukrayna devletlerinin en üst seviyede 
destek verdiği bir kongre gerçekleştirildi. İlk defa en 
büyük üç siyasî parti kurumsal olarak Kırım Tatar halkının 
millî mücadelesine destek beyanında bulundular. Kongre 
bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarları’nın külliyen “Ku-
rultay-Meclis” çizgisine bağlılıklarını, meşru şartlarda 
seçilmiş yöneticilerini tanıyacağını, Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğünü kabul ettiğini ve Rusya’nın işgalini tanımay-
acaklarını bütün dünyaya ilân etmişlerdir.

Kongre yönetimi seçilmiş ve çalışmalarına 
başlamıştır. Kiev ve Ankara yönetim çalışma merkezleri 
olarak tespit edilmiştir.

Kırım Tatar sivil aktivistler tarafından Kurban 
Bayramı arefesinde başlatılan Kırım’a gıda sevkiyatı-
na yönelik ambargo bilahare elektrik sevkiyatını da 
kapsayarak bütün dünyanın dikkatini yeniden Kırım’a 
çekmiştir. Ukrayna yasalarında yapılan değişikliklerle 
ambargo amacına ulaşmış ve farklı bir şekil almıştır. 
Ukrayna halkına ve yöneticilerine yapılan yanlışlıklar 
ve usulsüzlükler gösterilmiş, sonuç olarak Ukrayna 
hükûmeti bu ambargoyu yasal olarak üstlenmiştir. 
Bunun sonucu olarak Kırım’a elektrik sevkiyatı durmuş-
tur. Rusya işgali kabul eden bir sözleşme yapmadığı 
sürece Kırım’a elektrik verilmeyeceği ilân edilmiştir.

Türkiye’de şu anda üç teşkilâtımızda Ankara, Eskişe-
hir ve Bursa’da Kırım Tatarca Dil ve Edebiyat kursları 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar bütün derneklerimizde 
yapılmalıdır. Millî folklorumuzu, müziğimizi çocuklarımı-
za tanıtacak, sevdirecek ve öğretecek  güçlü ansambller 
kurmalı ve bunun için yatırım yapmalıyız. 

Millî mücadele her sahada gelişerek yürümelidir. 
Kültür ve sanat çalışmaları ile desteklenmeyen bir 
hareket başarıya ulaşamaz. Ukrayna’da Kiev, Lviv, Her-
son, Geniçesk gibi halkımızın kalabalık olarak yaşadığı 
bölgelerde yeterli sayıda millî mekteplerimiz mutlaka 
kurulmalıdır. Camilerimiz yapılmalı, din eğitimi sağlıklı 
kadrolar tarafından yönetilmelidir. Geleneksel islâmdan 
uzak; kökleri ve beslendikleri kaynaklar belirsiz marjinal 
dinî gruplar ile mücadele edilmeli; çocuklarımız tarihini, 
kültürünü, medeniyetini bilen insanlar olarak yetiştir-
ilmelidir. Bunları başarabilirsek işte o zaman geleceğe 
daha güvenle bakabiliriz.

YOL UZUN,
YÜK AĞIR!
Mükremin ŞAHİN /  9. SAYFA DEVAMI

Her yıl Ankara Polatlı’da Derneğimiz Toydemir 
Şubesi tarafından düzenlenen Kırım Hatıra Ormanı ge-
leneksel fidan dikme etkinliğinin 12’ncisi 8 Kasım 2015 
Pazar günü gerçekleştirildi.

Etkinliğe Genel Sekreterimiz Ömer Özel, Polatlı 
Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Akdeniz, Serik Öz 
Tatarlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakim 
Yenal, Konya’dan Kırım Halk Koleji ve aileleri ile birlikte 
Polatlı’dan misafirler katıldı. Etkinliğe ayrıca Tempo Tur 
ve Gezginleri de 50 kişilik bir ekip ile katıldılar. 

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırım Ta-
tar Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan 12. Geleneksel 
Fidan Dikme Etkinliği protokol konuşmalarıyla devam 
etti. Toydemir Şube Başkanımız Vecdi Özgey, Kırım 
Hatıra Ormanının geçmişini ve önemini anlatarak, Toy-
demir köyü, Kırım ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir konuş-
ma yaptı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 
Toydemir Şubesi olarak, geçen yıl şube olduklarını an-
cak Genel Merkez bağlantılı olarak 10 yıldır faaliyetle-
rde bulunduklarını kaydeden Özgey, bu yıl 12. Gelenek-
sel Fidan Dikme Etkinliğini icra ettiklerini belirtti.

Toydemir Şube Başkanımız Vecdi Özgey;  şuan Kırım 
Hatıra Ormanında dikili fidan sayısının 7 bin 300’e 
ulaştığını, her yıl 300’e yakın fidan dikildiğini,  Hatıra 
Ormanı olarak teşkil edilen alanın Sakarya Meydan Mu-
harebesi’nde, yani Kurtuluş Harbinde 12. Grup Karar-
gahı’nın olduğu yer olması nedeniyle, şehitlerimizin 
ve Kırımlı büyüklerimizin anısına 12 bin fidan dikimini 
hedeflediklerini, Kırım Hatıra Ormanında hedefledikleri 
12 bin fidanı yıllara yayarak gerçekleştirmek istedikler-
ini, her yıl sponsorlarının ve çevrelerindeki insanların 
katkılarıyla büyük fidanlar diktiklerini ve ellerinden gel-
en bütün imkanlarını kullandıklarını ifade etti.

Protokol konuşmaları sonrasında 12. Geleneksel 
Fidan Dikme Etkinliğine katkıda bulunanlara plaketleri 
verildi. Plaket takdiminin ardından fidanları diken 
katılımcılar daha sonra Genel Merkezimiz Yaşlar Ek-
ibinin Halkoyunları gösterilerini izlediler. Etkinlikte 
misafirlere geleneksel Kırım yemeği çibörek ve ayran 
ikram edildi. Etkinlik sonunda 320 adet fidanın dikimi 
gerçekleştirilmiş oldu.

Bu yılki geleneksel fidan dikme etkinliğini Kanal B 
(Başkent TV) de takip etti. Kırım geleneksel halk oyun-
larını ve etkinliğin çekimini yapan Kanal B ekibine Horoz 
Telleme ve Sıra Telleme gibi çeşitli Kırım Tatar oyunları 
sergilendi.

Toydemir Şubemizce 
Kırım Hatıra Ormanına 
320 Fidan Daha Dikildi




