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Kaderimiz Ellerimizde

G

eçen ayların sonuç itiba-

lemlere çözüm yolları arayışında et-

devlet başkanı düzeyinde, devlet

nın heyetiyle gelen Kırım Tatar

dere çekilerek ve Kırım Tatar Milli

riyle en önemli konusu hiç

kili oldu. Ukrayna Meclisi Başkanı-

tosu seçimleriydi. Katılımın % 40

Milli Meclis Başkanı Mustafa Ab-

oyların çoğunu alan Bölgeler Partisi

kanı ve diğer üst düzey yetkililer ile

şüphesiz Kırım Parlamen-

küsurlarda gerçekleştiği seçimlerde
100 üyeli parlamentoda 80 üyeliği

aldı. Kırım Tatarları ise parlamentoda 5’i RUH, 2’si Bölgeler Partisinden olmak üzere 7 kişi ile temsil

edildiler. Mahalli seçimlerde ise sa-

dece Karasubazar’da belediye baş-

kanlığını kazanan vatandaşlarımız

belediye meclislerinde 1000 civarında üyelik elde ettiler. Sonuçları

ile eskisinden bile daha çok Rusya

yanlısı bir idare ortaya çıkaran bu

seçimler, halkımızın yakın gelecekte de büyük zorluklar yaşayabileceğini daha şimdiden belli etti

bizlere. Ancak sürgün boyunca in-

sanüstü bir direnç göstermeyi başarmış halkımızın bu dönemi de
atlatacak güce muktedir olması

adına gereken her şeyin yapılabil-

mesi için hazır olduğumuzu yaptığımız

her

getiriyoruz.

etkinlikte

dile

Kırım’da yapılan parlamento ve

mahalli seçimlerin Rusya yanlısı ve

Başyazı

dülcemil Kırımoğlu, Cumhurbaşyaptığı olumlu görüşmeler sıra-

töreniyle Kırım Tatar Bayrağı gön-

Marşı çalınarak bir Kırım Tatar anıtının açılması ise başka bir önemli

olaydı. Polonya Cumhurbaşkanı

Bronislav Komarovskiy ve Kırım

sında aldığı destek sözleriyle vatana

Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa

mızın yalnız olmadığını ve yalnız

dığı, Gdansk şehrindeki “Lehistan

döndüğünde Kırım’daki soydaşları-

kalmayacağını halkımıza ve herkese bir kez daha hatırlattı.

Beş yıl aradan sonra gerçekleşti-

rilen “6. Qırımtatar Yaşlıq Qurul-

tayı” boyunca; vatanından kimi iki

yüz yıl önce ayrılmış kimi bir gün

önce çıkıp gelmiş olan gençlerin

aynı konular üzerinde kafa yorma-

ları, aynı dertleri paylaşıp aynı

amaca yürümeyi istemeleri bu hal-

kın hala hayatta olduğunu ve mücadelesinin sonuna kadar devam

edeceğini bizlere bir kez daha gösterdi. Romanya, Bulgaristan, Tür-

kiye ve tabi ki Vatan Kırım’dan

gelen delegelerin katılımıyla dias-

Abdülcemil Kırımoğlu’nun katıl-

Litvanya Tatar Anıtı”nın açılış töre-

ninde Polonya Bayrağı ile Tarak

Tamgalı Gökbayrak’ın göndere çe-

kilmesi; Polonya Milli Marşı ile

Kırım Tatar Milli Marşı Ant Etken-

men’in çalınması; Kırım Tatar Mili

Kimliğinin uluslararası alanda da

deklere edildiğini göstermiş oldu.
Dört ay gibi kısa bir süre içerisinde

yaşanan bu olayların arka arkaya

gerçekleşmesi, Kırım Tatar halkının
kaderi için daha çabuk ve doğru

adımlar atmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlattı.

Kırım Tatar tarihinde yıllar

pora tarihinin en önemli ve en

sonra belki de önemli günler diye

kurultay son derece coşkulu geçti.

insan hakları konusunda bile sı-

büyük olaylarından birisi olan bu

hatırlanacak bu dönemde en temel

demokrasiyi özümseyememiş zih-

Kurultay sonunda ise bir kez daha

nıfta kalmış bir hükümetle boğuş-

nemde Kırım Tatar Milli Meclisi

rım’da yaşamaya hakkı olduğu tüm

Meclisine her türlü desteğe hazır

niyeti iktidara getirdiği bir döBaşkanı Mustafa Abdülcemil Kırı-

moğlu’nun Türkiye ziyareti, Kırım

Tatarlarının problemlerinin en üst

düzeyde dile getirilmesi ve bu prob-

her Kırım Tatarının vatanında, Kıdünyaya ilan edildi.

Bu büyük ve güzel organizas-

yondan birkaç hafta sonra, dünyada ilk defa bir devlet tarafından,

mak zorunda olan Kırım Tatar Milli

olduğumuzu bir kez daha burada

ilan ediyor ve gelecek günlerin Kırım’daki vatandaşlarımız için ha-

yırlara vesile olmasını diliyoruz.
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Haber

6-ncı Qırımtatar Yaşlıq
Qurultayı Olıp Keçti

…Qurultaydır ki, eñ quvetli
ukümdarlarnı bile kendi yasasınıñ ogünde ürmet ile inqiyad endirgendir. Binaenaliye, biz nizam
ve intizam ile umumiyetni temin
etmek ister isek, eski qanunlarnı,
eski yasalarnı, eski ayat qanuniyelerini, Qurultaylarnı canlandırmaq,
olarnıñ
canlı
esaslarından esas almaq, temel
qurmaq iqtiza ider. İşte, baqıñız,
Qurultay ne içün açıla. Faqat
tatar bunı yalıñız kendisi uküm
sürmek içün açmay, belki Qırımda yaşağan butün milletlernen beraber el-elge, baş-başqa
beraber çalışmaq içün onı aça.
Tatar milleti adildir. O, yalıñız
kendisini tüşüngenlerden, yalıñız
kendi seadetiniñ teminine çalış2 | Kırım Bülteni

qanlardan degildir. Tatar başqa
milletlerni kendi omuzına bile almağa qarar berdi. Tatar muessise-i-siyasiyeniñ
qurbanı
degildir. Tatar quvve-i içtimaiyeye aşıqtır.(*)

Q

• Türker YÜKSEL

ırımda ve diasporada yaşağan Qırımtatar yaşlarınıñ Qırımtatar Milliy
Areketi içün yapacaqları çalışmalarğa istiqamet belli etmek maqsadınen
Qırımtatar
Yaşlıq
Qurultaylarınıñ 6-ncısı 13-14 Noyabr 2010-da Anqarada ötkerildi.

Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı,
Qırımda ve diasporada yaşağan
Qırımtatar yaşlarnıñ tanış olıp, işbirligini yoğunlaştırmaq maqsadınen birinci kez 2002 senesinde
Ankarada cıyılğan edi. Daa soñ

2003, 2004, 2005 senelerinde kene
Ankarada toplanğan Qurultay,
2005 senesi Noyabr ayında Vatan
Qırımda keçirildi. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayları, Yaş Qırımtatar
Göñüllüleri Platformı Kelecek çatısı astında tertip olunıp toplanmaqta.

6-ncı Qırımtatar Yaşlıq Qurultayına Qırım, Romaniya, Bulğaristan, Almaniya, Afyon, Aqsaray,
Aqşeer (Qonya), Anqara, Ballıqpınar Köyü(Anqara), Bandırma(Balıkesir),
Bolu,
Bursa,
Ceyhan(Adana), Çatalca(İstanbul), Düzce, Edirne, Eskişeer,
Gebze, Giresun, İstanbul, İzmir,
Qalecikqaya Köyü(Çorum), Qayseri, Qonya, Qulu(Qonya), Kütahya,
Lezgi
Köyü(Anqara),
Nevşeer, Ordu, Polatlı(Anqara) Saqarya, Sivas, Sulubük Köyü(Qırıq-

sanede çıqışta bulundılar. Geceniñ
keç vaqıtlarına qadar qaytarma oynanğan tantanalı merasim olıp
keçti.

qale), Sürmene(Trabzon), Tekirdağ, Trabzon, Tuzlacıq Köyü(Yozgat) ve Yalovadan toplam 165
Qırımtatar yaşı iştiraq etti.

Qurultayğa iştiraq etken en taacip etilgen adamlar, Qırım Hanları
Geraylarnıñ soyundan kelgen
Giray qorantasınıñ, bundan 250
sene evel Qırımdan Aqtopraqlarğa
ilk köç etken ve kündoğuştan künbatışqa tüm Qaradeniz yalısına
yerleşken eki buyük soy-sop olğan
Azaqlıoğulları ve Kefelioğulları aileleriniñ tuvğanlarınıñ qurultayğa
qatnaması edi.

Qurultay, 13 Noyabr Cumaertesi
sabası tüm delegatlarnıñ öz taqdimlerinen başladı. Soñ Qırımtatar Milliy Meclisi Reisi Mustafa
Abdülcemil Kırımoğlunıñ hayırlavı videoda körsetildi. Qırım Devlet Müendislik ve Pedagogika
Üniversiteti Rektörü Prof.Dr. Fevzi
Yakubnıñ qutlama içün yazğan
mektüp umumiy qurulda açılış
sessiyasında oqundı.

Üyleden soñ kerçekleşken komissiya çalışuvlarında delegatlar
Qırımtatarcanı
ögrenmek ve yaymaqnıñ yolları; Kelecek
bültenleri; iletişim icdimaiy media; Qırımtatar muzikasını
ve halq oyunlarını
ögrenmeniñ ve yaymanıñ yolları; Qı-

rımtatar milliy sembolleriniñ tanıtılması ve üretilip qaynaq teşkerüvi; Qırımdan ve Romanyadan
Türkiyege kelgen talebelerniñ
problemmaları; Qırımdan diasporağa, diasporadan Qırımğa ketişkeliş ve sözlü tarih oğraşları
mevzularında toplantılar keçirdi.
Komissiya sessiyalarında delegatlar bu problemalarnı çezmek ve
varolan vaziyetlerini tüzeltmek
içün öz fikirlerini yürsettiler.

Cumaertesi aqşamı yapılğan eglencede Anqara Qaytarma Band ve
Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi
Halq Oyunu Taqımınen birlikte
Qırımdan kelgen yaş yırcılar
Emine Mustafa ile Afize Yusuf-qızı

Bazar künü yapılğan beyanat
sessiyasında delegatlar kelgen yerleri aqqında malümat tapşırdı,
yapmanı tüşüngen meşğuliyetler
aqqında söz yürsettiler. Rezolutsiyanıñ umumiy qurulda taqdiminden soñ nevbetteki Qurultaynıñ
tertiplenmesi içün bir bağtutulur
gruppası teşkil etildi. Bu gruppa
Ayder Acımambet (Qırım), Dinçer
Cafer (Romaniya), Oral İlhan
Osman (Bulğaristan), Reşat Örnek
(Anqara), Türker Yüksel (Anqara),
Safiye Olgun (Anqara) ve Merve
Vatanseverden (İstanbul) meydanğa ketirildi. Er delegatnıñ yer
alğanı resim foto çıqarılğan soñ 6ncı Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı yekünlendi.
Kelecek Platformı, Qurultayda
peyda olğan qararlar istiqametinde
yapılacaq çalışuvlarnı tertip etecek
ve bu çalışuvlarnen bağlı malümatlarnı http://kelecek.org saytınde ilân etecek.
(*) Bu konuşma Millet gazetesinde 1917
yılı Kasım ayında yayınlanmıştır. Burada
“Kureş Meydanını Ot Basmaz” ( Yunus
Kandım, 2002) eserinden alınmıştır.
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Yorum

K

Yaşlıq Qurultayı Ardından
• Türker YÜKSEL

ırım Tatar Gençlik Kurultayı,
2010 yılı Kasım ayındaki toplantısıyla birlikte altıncı kez
toplanmış oldu. 6. Kurultay; kurulan arkadaşlık bağlarıyla coşkusuyla
ve tatlı telaşıyla hafızalardaki yerini
aldı.

Kırım Tatar Gençlik Kurultayları,
Kırım'da ve diasporada yaşayan
genç Kırım Tatar gönüllüleri arasındaki bağları güçlendirmek, bilgi ve
tecrübe paylaşımını arttırmak amacıyla toplanmakta. İlk kez 2002 yılında Ankara'da toplanan Kurultay,
sırasıyla 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yine Ankara'da toplandı. 2005
yılı sonbaharında Kırım'da toplanmasının ardından çeşitli sebeplerden ötürü beş yıl boyunca
toplanamayan Kurultay, 2010 yılı
Kasım ayında Ankara'da 6. kez toplandı. Kurultaylara bugüne kadar
Kırım, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Polonya’dan yüzlerce Kırım Tatar genci delege
olarak katıldı.

İsmine bakıldığında tüm Kırım
Tatar halkını ilgilendiren konularda
ortaya çıkan projeler ve sorunlara
getirilen çözümler akla gelse de
Kırım Tatar Gençlik Kurultaylarının
var oluş maksadı ve içeriği oldukça
farklı. Kurultayın pratikteki en
büyük işlevi; dedelerinin yüz elli
sene evvel Kırım’dan geldiğinden
başka bir şey bilmeyen gençle, bir
gün önce Kırım’da Millî Meclisin
yaptığı bir çalışmada görev alan
genci bir araya getirmek. Yani Kırım’ı diasporaya, diasporayı Kırım’a
tanıtmak. Çünkü inanıyoruz ki,
ancak bu tanıma ve birbirini an-

4 | Kırım Bülteni

lama sayesinde vatanda ve diasporada yürütülecek çalışmalar birbiriyle uyumlu olur ve amacına ulaşır.
Yine de Kurultayın işleviyle ilgili bu
sözlerimiz, Kurultayın bununla sınırlı kaldığı izlenimini uyandırmamalı. Kurultaylar neticesinde çok
büyük olmasa da güzel projeler hayata geçirilmiş, gerek Kırım’daki gerekse diasporadaki Kırım Tatar
gençlik faaliyetleri üzerinde son derece olumlu etki yaratmıştır.

Kurultaylardan neredeyse tamamının vatan Kırım'da değil de diasporada düzenlenmiş olması da
Kurultaylarla ilgili üzerinde en çok
konuşulmuş konulardan biri desek
yanılmayız. Gerçekten de olması gereken ve aynı zamanda arzumuz,
tıpkı Kongre gibi, Gençlik Kurultaylarının Kırım'da toplanmasıdır.
Ancak Kırım Tatarlarının dünya
üzerindeki nüfus dağılımı, ekonomik şartlar ve çeşitli pratik sebeplerin neticesinde Kurultayların
Türkiye'de, hatta daha da özel belirtmek gerekirse Ankara'da toplanması, en azından günümüz için en
gerçekçi durum olarak karşımıza
çıkmakta.

Kırım Tatar Gençlik Kurultayları
deyince bahsetmemiz gereken kavramlardan biri de Kelecek Platformu. 2003 yılındaki Kurultayda
İstanbul delegesi Özgür Karahan'ın
teklifi üzerine oluşturulan Kelecek
Platformu’nu; Kırım Tatar millî meselesine duyarlı, millî kimlik ve değerler açısından içinde bulunduğu
toplumdan daha ileri farkındalığa
sahip ve bu farkındalığın getirdiği
sorumluluk duygusuyla Kırım derneklerinde gönüllü görev alan genç
Kırım Tatarlarını bir araya getiren

bir üst çatı olarak tanımlayabiliriz.
Bu çatı sayesinde, bu paydada buluşan Kırım Tatar gençleri arasındaki
iletişimin ve işbirliğinin Gençlik
Kurultayları ile sınırlı kalmasının
önüne geçilmekte. Kurultay’ın 1,5
gün gibi böylesi bir organizasyon
için oldukça kısa bir sürede gerçekleşmesi ister istemez içeriğin ve
paylaşımların sınırlı olmasına sebep
olmakta. Önümüzdeki yıllarda Kurultay süresini uzatmak mümkün
olduğu takdirde yapılacak faaliyetlerin sayısı ve doyuruculuğu da hiç
kuşkusuz aynı oranda artacaktır.

Kelecek, bu kapsayıcılığı sebebiyle zaman içerisinde Gençlik Kurultayları
tertipçiliği
rolünü
üstlendi. Kelecek Platformu'nun
oluşmasının ardından yayınlanmaya başlayan yerel Kelecek bültenleri de Kurultay delegelerinin
yaşadıkları bölgelerde yaptıkları
faaliyetleri ve yaşanan gelişmeleri
tüm dünya ile paylaşmalarına olanak sağladı. İlk başlarda basılı olarak yayınlanan bu bültenlerin,
günümüzde http://kelecek.org sitesinde yayın hayatına devam etmesi
üzerine çalışmalar devam ediyor.

Günümüzde iletişim teknolojisi
ve internet üzerinden tanışma ve
çalışma imkânları gelişmiş olsa da
Gençlik Kurultaylarının düzenlenmeye devam etmesinin önemi
büyük. Tüm dünyadaki Kırım Tatar
gençlik faaliyetlerinin birbiriyle
uyumu ve niteliği göz önünde bulundurulduğunda; Kurultayların
düzenli olarak daha geniş coğrafyadan daha çok gencin katılımıyla ve
geliştirilmiş bir içerikle toplanmaya
devam etmesi büyük bir vazife olarak karşımızda duruyor.

Biz;

6-ncı Qırımtatar Yaşlıq
Qurultayı Rezolutsiyası

Bildiri

13-14 Noyabr 2010da Anqarada ötkerilgen 6. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayına qatnağan Vatan Qırımnen,
Türkiye, Romaniya, Bulğaristan ve Almaniya diasporalarınıñ çeşit rayonlarından kelgen yüz elliden ziyade Qırımtatar Yaşlıq Vekilleri, ilân etemiz:
1. Dünyadaki butün Qırımtatarlarnıñ yekâne anavatanı Qırımdır ve er Qırımtatarnıñ vatanda yaşamağa
aqqı bardır.

2. Bizler 1944 sürgününü ve halqımıznı ve onuñ medeniyetini yoq etüv maqsatınen yapılğan butün areketlerni soyqırım ‘genotsid’ dep qabul etemiz.

3. Milletimizniñ serbest reylerinen saylanğan Qırımtatar Milliy Qurultayını ve Qırımtatar Milliy Meclisini,
Qırımtatarlarnıñ yekâne temsil ve qarar organı dep tanıymız.
4. Bizler, butün dünya halqlarına, azatlıq, demoqratiya, insan aqları ve barışıq perspektivasından baqamız.
5. Bizler, Türk dünyasınıñ ve İslâm aleminiñ ayrılmaz parçasımız.

6. Bizler, Qırım toprağında yaşağan qaysı dinden ve milletten olsa olsun butün halqlarğa sevgi ve sayğı tuyamız.

7. Bizler, Qırımtatar til ve medeniyetini ebediyen saqlamağa qararlımız.

Bu fikirlerden areketnen 6. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı, yaşlıq faaliyetleri içün şu qararlarnı menimsedi:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Qırımtatar Milliy Qurultay qabul etken Latin urufatını Qırımtatar tiliniñ yazıluvunda eliEa olaraq qullanmaq ve Qırımtatar teşkilatlarınıñ aralarındaki resmiy ve künlük yazışmalarını bu eliEanen yapmaq;

Qırımtatar tiliniñ, bütün dünyadaki Qırımtatar yaşlarınca öğrenilmesi ve bu tilde laf etilmesi ususunda
butün ğayretimizni bermek;

Halqara Qırımtatar tili olimpiyadınıñ Türkiye, Romanya ve Bulgaristan etaplarınıñ ötkerilmesi içün tekliGe qol tutmaq;

Qırımdaki ve diasporadaki yaşlığımıznıñ arasındaki bağlarnı bütün zamaneviy imkânları qullanaraq küçlendirmek;
Diasporada yaşağan yaşlarnıñ Qırımğa turizm ve sport maqsatlı ziyaretlerini teşkilatlandırmaq;

Qurultaynı teşkil etken Kelecek platformasınıñ neşir organları olaraq Qırımtatar yaşları yaşağan yerlerde
Kelecek bültenlerini çıqarmaq;
Diasporada Qırımtatar muzıka ve halk oyunlarınıñ darqaluvı ve inkişafı içün festival ve gastroller keçirmek. Qırımdaki oyun ve çalğı taqımlarınen işbirligi yasamaq;

Qırımda ve diasporada sözlü tarih çalışmalarını ilerletmek maqsadınen proyektler azırlamaq ve internette malumat bankasını teşkil etmek;
Nevbetteki Qurultay ötkerilüvi içün bağtutulur gruppası teşkil etmek.

6-ncı Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı Tertip Komiteti
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Derneğimizin Kamuoyuna Duyurusudur

Konu: Kırım Tatar Müslümanlarının Camilerine Yapılan Saldırılar

Kırım’da, Kırım Tatarlarının
kutsal mekânları olan dinȋ ve milli
mekânlara karşı zaman zaman yapılan saldırılar Genel Merkezimiz
ve Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları tarafından eseﬂe ve dikkatle
takip edilmektedir.

Geçmişten bugüne bu ve benzeri saldırıların faillerinin Kırım
Emniyet birimlerince ortaya çıkarılamamış olması bu gibi saldırıları
yapan kişi ve grupların cesaretini
arttıran bir durumdur.

Bu saldırıları yapan kişi ve grupların bir an önce ortaya çıkarılarak
yargılanmaları ve cezalandırılmaları, Kırım’da etnik ve dinȋ sebeplerle çatışma çıkarmak isteyenlerin
bu niyetlerini boşa çıkaracaktır.

Son olarak 25 Aralık 2010 tarihinde Saraylı Qıyat (Jigulina
Roşça) mahallesinde yeni inşa edilmekte olan camide meydana gelen
yangının kundaklama sonucu olduğu yönündeki şüpheler de milli
mekânlarımıza ve dinȋ mabet ve
alanlarımıza yapılan saldırıların
yeni bir örneği ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları, geçmişte yok edilmiş, bugün
de bu gibi saldırılarla zarar görmüş
Kırım’daki tüm milli ve dinȋ eserle-

Konu: Danyal Amet
18 Mayıs 1944 Sürgününden 45
yıl sonra vatanlarına dönebilen
Kırım Tatarlarının mülkiyet hakları
konusunda faaliyet gösteren Avdet
adlı sivil toplum kuruluşunun eski
başkanı Danyal Amet’un tutuklu
bulunduğu cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı, ibadet yapmasının engellendiği, dinî sebeple
bıraktığı sakalının zorla kesildiği ve
dayak yediği haberleri basında yer
almış ve Genel Merkezimizce safahat esef ve aynı zamanda dikkatle
takip edilmektedir.
Şu bilinmelidir ki, Kırım Tatarları
hak mücadelelerini tâbiyetinde bulundukları devletin yasa ve kuralları
çerçevesinde, çatışma ve düşmanlığa yer vermeyecek şekilde İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile

diğer insan hakları metinlerine
uygun olarak geçmişte sürdürmüş
ve gelecekte de bu ilke doğrultusunda sürdürecektir.
Bu hususlar çerçevesinde, son iki
asırdır ve bilhassa 18 Mayıs 1944
Büyük Sürgünü ile soykırım suçunun mağduru olan Kırım Tatar halkının:
• Mülkiyet haklarının aynen iadesi
yahut iade mümkün değilse denkleştirme ilkesi uyarınca benzeri
ile denkleştirilmesi veya tazmini,
• Yasama, yürütme ve yargı organlarında, kamusal kurum ve kuruluşlarda doğru oranda temsili,
• Anayasal ve yasal haklarının kendilerine objektif ve ayrımcılığa
yer vermeyecek şekilde uygulanması,
• Başta adil yargılanma hakkı
olmak üzere İnsan Hakları Ev-

Kırım’da barış, istikrar ve uyumun korunması ve sağlamlaştırılması
hepimizin en
temel
arzusudur.

rini yeniden inşa etme ve bunların
korunması konusunda kararlı ve
azimlidir. Bu hususta vatanda yaşayan kardeşlerine yardımları artarak devam edecektir. Ukrayna ve
Kırım Özerk Cumhuriyeti Emniyet
birimlerinin Saraylı Qıyat Camisi’ne yapılan saldırı ile birlikte
geçmişte Kırım Tatar mezarları,
kutsal mekânları ve milli eserlerine
yapılan tüm saldırıların faillerini
bir an önce ortaya çıkarmaları çağrısında bulunuyor ve Kırım’da barışın ilelebet teessüsü için bu gibi
saldırıların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.
Kırım Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Genel Merkezi

Dünya Kamuoyuna, Tüm İnsan Hakları Kuruluşlarına,
Birleşmiş MilletlerveAvrupa Birliği Organlarına
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rensel Beyannamesi ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nden
doğan diğer tüm haklarının tanınması ve hayata geçirilmesi,
• Sürgün edildikleri bölgelerden
Kırım’a dönememiş tüm Kırım
Tatarlarının en kısa sürede vatanlarına dönebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması,
• Dünya’daki tüm Kırım Tatarlarının vatanlarda yaşama hakkının
tanınması,
Gerektiği düşüncesi ile konunun
dünya kamuoyuna bildirilerek tüm
İnsan Hakları Kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği organları ile konu ile ilgili tüm kişi ve
kuruluşları bilgi ve gereğini yapmaya çağırıyoruz.
Kırım Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Genel Merkezi

Yorum

NedenDönüşüHiçTartışmıyoruz?

Kırım Tatarlarının hemen
hemen hiç gündeme gelmeyen
konusu diasporadan Vatana
dönüş konusudur. Çok boyutlu,
karmaşık ve devamında birçok
soru işareti olsa da bu konunun
konuşulması ve tartışılması gerekmektedir.

K

• Nail AYTAR

ırım Tatar Tarihi süreci
içinde sürgünler, göçler, savaşlar Kırım Tatar milletini
dünyanın dört bir tarafına dağıttı.
Bu fiili durumlar sonucunda Kırım
Tatarları kendi vatanında hep
azınlıkta kaldı. Vatanında Rus işgalini müteakip Kırım Hanlığı’nın
yıkılmasına kadar hep çoğunluk
olmuş Kırım Tatarları, bağımsızlığını kaybettikten sonra vatanında
hızla nüfus kaybetmeye başladı.
Bu süreçte belki milli kimliğini
kaybetmedi ama bağımsız devletini de koruyacak şartları yeniden
elde edemedi. Kısa ömürlü 1917
Kurultay hükümeti ve SSCB döneminde Kırım Tatarlarının devleti
sayılamayacak Kırım Muhtar
Cumhuriyeti kurulduysa da Kırım
Tatarlarının 18 Mayıs 1944 sürgünü
sonrası bu devlet de ortadan kaldırıldı. Bu yüzyıllık süreçte diasporada yaşayan Kırım Tatar milli
etnik kimliği vatandan soyutlanarak sadece dil, kültür boyutunda
devam etti.
Kırım Tatar “Millî Devletçiliğinin” tesisi, 1991 yılında toplanan
2.Kurultayda Kırım Tatar Milli
Marşı ve Tarak Tamgalı Gökbayrak’ın Milli Bayrak olarak kabul

edildiği kararlar arasında yerini
aldı. Kırım Tatar Milleti öz devletçiliğinden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve var olma sebebinin bu
hak olduğunu, en doğal ve hukuki
haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini deklare etti. 1989 sonrası diktatörlüğün yıkılması ile
sürgün yerlerinden vatana doğru
kitlesel geri dönüşler başlayınca
her türlü engellemelere rağmen
Kırım Tatarları baba-dede topraklarına döndüler. Bu dönen ilk kitlelerle Kırımdaki Kırım Tatar sayısı
bugün % 13 civarına kadar çıkmış
ve bu noktadan sonra tıkanma
başlamıştır. Şu an Kırım’a dönebilen Kırım Tatar sayısı yıllık 20003000 kişiye kadar düşmüştür.
KTMM tahminlerine göre sürgünden dönemeyen en az 150 bin
Kırım Tatarının daha olduğu tahmin ediliyor. Bu hızla sürgün yerlerinden
vatana
dönmeye
çalışanlar en iyi ihtimalle 75 yıl
sonra tamamlanacak.

Her ne kadar bu 150 bin kişi
dönse bile Kırım Tatarlarının vatanlarındaki oranı en fazla % 20
oranına ulaşabilecek. Bu oran 18
Mayıs 1944 sürgünü öncesindeki
Kırım Tatar oranının bile altındadır. İşin teknik yönünden bakınca
yaşlı Rus ve Ukrayna nüfusuna
göre daha genç bir Kırım Tatar
profili var. Nüfusumuza oranla
okullarda okuyan Kırım Tatar çocuklarının oranının daha yüksek
olmasına rağmen karışık evlilikler
ve kültürel yozlaşma sonucu asimilasyon ciddi bir tehlike olarak
karşımızda durmaktadır.

Kırım Tatarlarının
hemen
hemen hiç gündeme gelmeyen konusu diasporadan Vatana dönüş konusudur. Çok boyutlu, karmaşık ve
devamında birçok soru işareti olsa
da bu konunun konuşulması ve tartışılması gerekmektedir. Kırım’daki
pek çok sohbet ortamında bu soru
sorulduğunda konu hep geçiştirilerek top taca atılmaktadır. KaGas diasporasından ana vatanlarına
dönen kişi sayısı olarak -Kafkasya’daki savaş ortamına rağmen5-10 bin gibi rakamlar telaﬀuz edilmektedir. En azından vatanını
seven, geleceğini orda gören, bu deneyimi sonuçlandıramasa da deneyenlerin hikâyelerini okuyoruz.
Ekonomik şartlar sebebiyle dünyanın dört bir tarafına milyonlarca
Türk vatandaşının çalışmaya, eğitim
almaya gittiğini ve o ülkelerin vatandaşı olarak kaldıkları da farklı
bir deneyim olarak görmek gerekir.

Bizim, diasporanın, Vatanına,
kendi milletine karşı bir borcu vardır ve bu borcunu ödemesi gerekir.
Milli bilinç noktasında yapması gereken çalışmaların başında Kırım
Tatar milletinin yaşaması ve yok
olma sürecini geriye doğru çalıştırmasıdır. Her ne kadar bu karar kişisel olsa da sonucu bütün toplumu
etkileyen, vatanda yaşayanlara
moral ve güç veren bir karar olacaktır. Yahudiler binlerce yıl sonra bile
uygun şartları oluşturarak vatanlarına dönmüş, milli devletlerini kurabilmişlerdir.
Vatana
dönüş
meselesi Kırım Tatarlarının gelecek
kaygısıdır. Bir millet olarak yaşamak
isteğidir.
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Kırımoğlu Ankara’da

Ukrayna Parlamentosu üyeleri
ile Türkiye'ye gelen Kırım Tatar
Milli Meclisi (KTMM) Başkanı
ve Ukrayna Parlamentosu İnsan
Hakları Komisyonu Başkanı
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile TİKA’nın
bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'na,
Cumhurbaşkanlığına,
TRT’ye, TOBB'a ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığına bir dizi ziyarette
bulundu.

U

• Tuncer KALKAY

krayna Parlamentosu üyeleri ile TBMM Başkanının
misafiri olarak 16.01.2011 tarihinde Türkiye’ye gelen Kırımoğlu,
18.01.2011 tarihinde Vladimir Litvin
Başkanlığındaki Ukrayna Parlamento heyetini İstanbul’dan uğurla8 | Kırım Bülteni

dıktan sonra, aynı gün Ankara’ya
döndü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, TİKA’dan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik ile 19.01.2011
tarihinde saat 14.00’de Başbakanlık
binasında görüşen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, devam eden projelerin son durumu ile ilgili görüşlerini
açıklayarak milli mektepler ve konut
problemleri ile ilgili ihtiyaçlarını da
dile getirdi. Kırım’da ilköğretim düzeyinde ana dilinde eğitim veren 150
milli mektebe ihtiyaç varken 15 Kırım
Tatar Milli mektebinde eğitimin sürdürüldüğünü, yani her 10 Kırım Tatar
talebesinden sadce 1 tanesinin ana
dilinde eğitim aldığını, geri kalan 9
çocuğun ise Rus dilinde eğitim almakla birlikte ana dilini kullanamadığını, bunun da yok olmak demek
olduğunu ifade etti. Devlet Bakanı
Faruk Çelik, yeni kurulan Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Baş-

kanlığı ile yapılan işlerin takibinin ve
koordinasyonunun daha hızlı yapılabileceğini, problemlerin çözümüne
yönelik işlevlerin daha da artırılacağını, stratejilerin de daha sağlıklı ortaya konulabileceğini, bununla
birlikte TİKA’nın işlevinin ihtisaslaşmış olarak devam edeceğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 19.01.2011
tarihinde saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı köşkünde ziyaret eden Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na bu
görüşmesinde
Derneğimizden,
Genel Başkan Yardımcısı Murteza
Esenkal ile Genel Sekreterimiz Tuncer Kalkay da eşlik etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nu çok sıcak bir
şekilde karşılayan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu’nu “Kahraman” olarak nitelendirerek insan hakları konusunda vermiş olduğu mücadelesinin
gerçek bir kahramanlık göstergesi ol-

duğunu belirtti. Türkiye ve Ukrayna’nın dostluklarının çok önemli
olduğunu, tarihȋ ve kültürel bağlarıyla birlikte Kırım Tatarlarının da
Türkiye ile Ukrayna arasında dostluk
köprüsü oluşturduğunu, dolayısıyla
da Kırım Tatarlarının problemlerinin
Türkiye tarafından takip edilmesi gerektiğini ve de takip edildiğini bildirdi.
Kırımoğlu,
Türkiye’nin
yardımlarının hayati öneme sahip olduğunu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in talimatıyla Kırım’da
1000 konut programının uygulandığını, 10 yıllık bir zaman süreci olsa da
bu programın etkisinin çok büyük olduğunu, çok kötü şartlardaki barakalarda ve genel kullanımlı
yatakhanelerde yaşayan Kırım Tatarları için benzer bir programın yapılmasının çok faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmesini tamamlamasının ardından
saat 19.30’da Derneğimize gelen Kırımoğlu, Genel Merkez binamızda bulunan üyelerimiz ve vatandaşlarımız
tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Kırımoğlu Derneğimizde yaptığı açıklamalarda Kırım’daki son
gelişmeler hakkında bilgi verdi ve Diaspora ve Kırım arasındaki ilişkilerin
daha da artırılması gerektiğini vurguladı. Bunun yanında 2010 yılının
Ekim ayında Ukrayna’da yapılan yerel
parlamento ve mahalli seçimler sonucunda Kırım’daki iktidar değişikliğinin etkisinin Kırım Tatarlarına
olumsuz bir şekilde yansıdığını, Kırım’da Kırım Tatarlarını bölmeye yönelik faaliyetlerin açıktan açığa
yapılmaya başlandığını ve sindirmeye yönelik baskıların artarak
devam ettiğini, üstü kapalı tehditlere
maruz kaldıklarını; ancak Sovyetler
Birliği döneminde çok daha fazla baskılara maruz kalan Kırım Tatarlarını
sindirilemeyeceklerini belirtti. Diaspora’da yaşayan Kırım Tatarlarından
destek beklediklerini belirten Kırı-

moğlu, tatillerini bile Kırım’da geçirmelerinin, Kırım’daki Kırım Tatarları
için bir destek olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu
20.01.2011 tarihinde saat 13.00’de
TOBB binasında ziyaret eden Kırımoğlu, Türkiye’deki yatırımcıları
Kırım’a davet etti ve Kırım’daki ekonomik gelişmede Türkiye’nin önemini vurguladı. Bunun yanında
TOBB’un çalışmaları ile birlikte üniversitesini de takdir ettiğini belirten
Kırımoğlu, TOBB Üniversitesinin
deneyimlerinden Kırım’daki üniversitelerin de yararlanabileceğini,
Kırım’da eğitim kadrosunun ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun
Kırım Tatarlarından oluştuğu Kırım
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi ile işbirliğine gidilebileceğini
belirtti; Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesinin, öncelikli
olarak öğrenci yurdunu da içeren
eğitim kompleksinin yapımına yönelik projeye destek vermesini istedi. Hisarcıklıoğlu, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirterek
Kırım ile ilgili yapılacak girişimlerin
faydalı olacağını, Kırımoğlu’nun
ifade ettiği konular üzerinde gerekli
analizlere başlayacaklarını, 24 Ocak
2011 tarihinde işadamlarının da katılacağı Ukrayna ziyaretinin, yapılabilecek işbirliği için de iyi bir ortamı
oluşturabileceğini belirtti.

Ziyareti sırasında çeşitli yayın organlarına konuk olan Kırımoğlu,
20.01.2011 tarihinde saat 13.30’da TRT
Türk televizyonunda yayınlanan
“Masa” programına, saat 15.15’te Azatlık Radyosuna, saat 16.10’da Kanal A’da
yayınlanan “İşte Haber” programlarına canlı yayınlarda katıldı. Söz konusu programlarda, son zamanlarda
Kırım’da yaratılmaya çalışılan gerginliklere ve bu gerginliklerin getireceği
tehlikelere dikkat çekmeye çalışan Kırımoğlu, Kırım Tatarlarını barış orta-

mından uzaklaştırmaya çalışanların
başarılı olamayacaklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) Başkanı ve Antalya
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu
20.01.2011 tarihinde saat 17.45’te makamında ziyaret eden Kırımoğlu, yapılan görüşmede; Kırım Tatarlarının
topraklarına dönüşü sonrasında ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunların çözüm sancılarının sürdüğünü,
Kırım Tatarlarının sorunlarının çözümü konusunda Ukraynalı yetkililer
tarafından çeşitli sözler verilmiş olduğunu fakat şu ana kadar bu alanda
atılmış somut bir adım olmadığını
ifade etti. Kırım Tatarlarının sorunlarının yakından takipçisi olduklarını
ifade eden Çavuşoğlu, geçtiğimiz
mayıs ayında Kırım’a gerçekleştirdiği
ziyaret sırasında bu sorunları yerinde
görme fırsatı bulduğunu söyledi. Yine
geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği Ukrayna resmi ziyareti sırasında
bu sorunları Ukraynalı yetkililer ile
paylaştığını ifade eden AKPM Başkanı Çavuşoğlu, AKPM bünyesinde,
Kırım Tatarlarının sorunlarının çözümü konusunda destek olmaya
devam edeceklerini de ekledi. Kırımoğlu, Kırım Tatarlarının sorunlarının yalnızca Ukrayna tarafından
çözülmesinin zor olduğunu kabul ettiklerini, bunun için Ukrayna ile birlikte 2011 yılının Mayıs ayında
Kırım’da uluslararası bir forum düzenlemek istediklerini bu forum için
de Avrupa Konseyinin yardımını beklediklerini ifade etti.
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
21.01.2011 tarihinde Ankara’daki temaslarını tamamlayarak Kırım’a
döndü. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, temasları boyunca kendine
eşlik eden Derneğimiz Genel Merkez
Yönetimi tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlandı.
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Lehistan-Litvanya
Tatar Anıtı’nın Açılışı

Lehistan-Litvanya Tatar Anıtı”nın açılışında en üst seviyede
devlet protokolü uygulanması,
Polonya ve Kırım Tatar bayraklarının birlikte göndere çekilmesi, Polonya ve Kırım Tatar
Milli Marşları’nın birlikte çalınması, Kırım Tatarları için
önemli bir olaydır ve bir başlangıçtır. Önemli ve köklü bir
devlet geleneğine sahip Polonya’nın bu davranışı Kırım Tatarları tarafından her zaman
saygı ile hatırlanacaktır.

“L

• Oya Deniz ÇONGAR

ehistan-Litvanya Tatar
Anıtı”nın açılışı 25 Kasım
2010 tarihinde Polonya’nın
Gdansk şehrinde gerçekleşti.

Törene, Polonya Cumhurbaşkanı
Bronislav Komarovskiy ve hükümet
üyeleri; Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu;
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Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı
Refat Çubar; Beyaz Rusya, Ukrayna
ve Rusya konsolasları; Litvanya Tatar
Toplulukları Birliği; Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği; Fransa Kırım Tatar diasporası
temsilcileri ; Gdansk Valisi ve diğer
birçok değerli konuk katıldı.

Polonya Tatar Kültür Merkezi’nin
davetiyle 24-27 Kasım tarihleri arasında Polonya’da bulunan KTMM
Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu başkanlığındaki heyette KTMM 1. Başkan
Yardımcısı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubar; KTMM
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Hamzin; Kırım Tatar Kurultayı delegeleri
Liliya Muslim, Bekir Ganiy, Rüstem
Umer ve Dünya Kırım Tatar Kongresi
delegesi Emil Ali yer aldı. Kırım Tatar
heyetinin Polonya ziyareti Kırım Tatar
Köydeşler Teşkilatı Başkanı İbraim
Voyennıy’in inisiyatifi ile gerçekleşti ve
heyet 25 Kasım’da anıtın açılış törenine de katıldı.

Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe
sahip olan Lehistan-Litvanya Tatarları
için en eski tarihe sahip Kırım Tatar
diasporası diyebiliriz. Yüzyıllarca Lehistan’a sadakatle bağlı olarak yaşayan, Lehistan ordusunda kurulan
“Tatar Alayları” ile Leh Devleti’nin tarihinde önemli bir yer tutan soydaşlarımızın torunları hâlâ bu topraklarda
yaşamaktadırlar. Dillerini kaybetmiş
olsalar da İslamȋ kimlikleriyle birlikte
milli kimliklerini şereﬂe yaşatırlarken
Polonya’da ve Litvanya’da kurmuş oldukları cemiyetleri ile “biz yok olmadık” demektedirler. Ayrıca Polonya
Cumhurbaşkanının anıtın açılışı sırasında 600 yıl boyunca Polonya’ya hizmet eden tüm nesil Polonya
Tatarlarına minnettarlığını bildirmesi
de ayrı bir öneme haizdir. Bu arada
Lehistan’ın yetiştirmiş olduğu çok değerli milliyetçi, vatanperver şahsiyetler de Kırım’ın tarihine kıymetli
hisselerini katmışlardır. Bunlardan Dr.
Edige Kırımal’ı saygıyla anmaktayız.
Kendisinin Kırım Tatar halkının yakın
tarihindeki önemini bir kez daha vurgulamakta da yarar görmekteyiz.

Lehistan-Litvanya Tatar Anıtı”nın
açılışında en üst seviyede devlet protokolü uygulanması, Polonya ve
Kırım Tatar bayraklarının birlikte
göndere çekilmesi, Polonya ve Kırım
Tatar Milli Marşları’nın birlikte çalınması, Kırım Tatarları için önemli
bir olaydır ve bir başlangıçtır. Önemli
ve köklü bir devlet geleneğine sahip
Polonya’nın bu davranışı Kırım Tatarları tarafından her zaman saygı ile
hatırlanacaktır.

Kırımoğlu ve Erdoğan
Görüşmesi

Türkiye Cumhuriyeti, Kırım’da
Kırım Tatar milli mekteplerinin
inşaatı konusunda yardım edecek. Sürgünden dönen Kırım Tatarları için Süleyman Demirel’in
cumhurbaşkanlığı döneminde
başlatılan konut yardımı programına da devam edilecek.

K

• Osman BAYRAMALİ-QHA

ırım Tatar Milli Meclisinin
(KTMM) verdiği bilgiye göre,
KTMM Başkanı ve Ukrayna
milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Türkiye Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan arasında 24 Ocak’ta
Kiev’deki Intercontinental Oteli’nde
yapılan görüşmede yardım konularında anlaşmaya varıldı. Erdoğan’ın
Kiev’e gelişinin ardından yapılan görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kiev Büyükelçisi Ahmet Bülent
Meriç, TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya ve Kırımoğlu’nun ekonomi da-

nışmanı Aslan Umer katıldılar. Kırımoğlu, Erdoğan’ın talebi üzerine
geçen yıl yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra Kırım’da oluşan
sosyal ve siyasi durumu ve Kırım Tatarlarının durumu konularına değindi.
Sürgünden
dönen
vatandaşların sorunlarının çözümü
konusunda devletin katkısı konusuna değinen Kırımoğlu, bu amaçlar
için Ukrayna bütçesinden 23 milyon
grivna (yaklaşık 2 milyon 875 dolar)
ayrıldığını, bunun sürgünden dönen
vatandaşların anavatanında iskân
programının ortadan kaldırılmasının kanıtı olduğunu belirtti.
Görüşmede, Türkiye’nin sürgünden anavatanı Kırım’a dönen vatandaşlara konut inşaatı veya özel ev
satın alımı konusunda yardım projesine devam edilmesi ve Kırım’da
Kırım Tatar dilinde eğitim verecek
okulların inşaatına yardım yapılması konularında anlaşmaya varıldı. Erdoğan, TİKA Başkanı
Kulaklıkaya’ya 1 Eylüle kadar Ak-

Haber

mescit’in Borçokrak (Fontanı) semtinde inşa edilmekte olan Kırım
Tatar milli mektebi binasının hizmete açılmasını sağlama talimatını
verdi. Bu binanın tamamlanması
için 27 milyon grivnaya ihtiyaç var.
Bunun yanısıra Erdoğan, Kulaklıkaya’dan Bahçesaray’da okul inşaatıyla
ilgili temel çalışmaların tamamlanmasını istedi. Kulaklıkaya, Ukrayna
makamları tarafından engel çıkmaması halinde bu talimatların zamanında yerine getirileceğini söyledi.
Kulaklıkaya, Ukrayna Ekonomi Bakanlığının TİKA projelerini onaylama konusunu uzattığını, bundan
dolayı sürgünden dönen vatandaşlara yardımın yapılamadığını ve
Türkiye’nin Ukrayna’daki çeşitli bölgelerde yardım programlarının gerçekleştirilemediğini kaydetti. TİKA
Başkanı, Erdoğan’dan bu konuyu
Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ile yapılacak görüşmede
gündeme getirilmesi talebinde bulundu.
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Duyuru

Derneğimiz 2010 Yılı
Faaliyet Raporu

16. Kırım Tatar Büyük Sürgününün 66. Yıl
1. Genel Merkez binamızda 9 Ocak 2010
destekverilmiştir
tarihinde Kızılay tarafından kan bağışı 10. Genel Merkez binamızda 3 Nisan 2010
Dönümü vesilesiyle 18 Mayıs 2010 tarikampanyası düzenlenmiştir.
hinde
Genel Merkez binamızda bir
tarihinde; Macaristan’dan gelen tanınanma programı tertip edilerek mevlid
2. Derneğimizce, 10 Şubat–10 Nisan tarihmış Türkolog Prof. Dr. Mihaly Dobrookunmuş; dualar edilmiş; Mustafa Ableri arasında; LÖSEV tarafından yaptırıvits’inkonuşmacıolduğu“Macaristan’da
dülcemilKırımoğluveHakanKırımlı’nın
lan Lösemili Çocuklar Köyü’nün
KumanlarveKumanTarihi”adlıbirkonkonuşmalarıizlettirilmiş;ayrıcaprotesto
ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönüllüferans düzenlenmiştir.
bildirisi Derneğimizceyayımlanmıştır.
lük esasına dayanan ayni yardım kam- 11. Gebze Şubemiz tarafından hazırlanan
panyası düzenlenmiş ve toplanan
“Kırım’dan Gebze’ye Sönmeyen Tatar 17. Konyaşubemiztarafından23Mayıs2010
yardımlar tutanakla LÖSEV’e teslim
tarihindedüzenlenentepreçehalkoyunAteşi” adlı belgeselin 1 Mayıs 2010 tariedilmiştir.
ları ekibimizde katılmıştır.
hindeGebze’deyapılangalasında,Genel
3. Derneğimiz ve Eskişehir Kırım Türkleri
MerkezimizYönetim Kurulu Üyesi Oya 18. Periyodik olarak her yıl yapılması planKültür Yardımlaşma ve Spor Klübünün
Deniz Çongar ile Gençlik Komisyonulanan ve 2010 yılı ödülleri açıklanan “Dr.
ortakorganizasyonuile20Şubat2010tamuz üyelerinden Meryem Asan ve TürAhmed İhsan Kırımlı Edebiyat Yarışrihinde Eskişehir’de Kırım Tatar Edebiker Yüksel tarafından Kırım Tatar
ması” düzenlenmiştir.
yatı Şiir Günü ve Noman Çelebi Cihan’ı
Edebiyatışiirörneklerindendeprogram
19. Polatlı Toydemir köyünde 6 Haziran
Anma Programı düzenlenmiştir.
sunulmuştur.
2010 tarihinde düzenlenen tepreçe hal4. GelenekselKırımGecemiz,20Mart2010 12. Ceyhan Şubemiz tarafından 2 Mayıs
koyunları ekibimizde katılmıştır.
tarihindeKeçiörenBelediyesiHalilİbra2010 tarihinde düzenlenen tepreçe hal20. GölbaşıBelediyesitarafından11–13Hazihim Sofrası tesislerinde 1000 kişilik bir
koyunları ekibimizde katılmıştır.
ran 2010 tarihleri arasında 7. si düzenlekatılım ile düzenlenmiş; gecede Derne13. ODTÜUluslararasıBaharŞenliğinde,12nen
“Uluslararası Göller, Andezit ve
ğimiz halkoyunları ekibi, Derneğimiz
15Mayıs2010tarihlerindeDerneğimizce
SevgiÇiçeğiFestivali”ndeDerneğimizce
“Ankara Kaytarma Band” müzik grubu
açılanKırımstandındaKırımTatarEdeaçılan standda edebiyatımız ve tarihive Kırım’ın meşhur “Kaytarma Ansambiyatından seçme eserler ile tanıtım yamizle ilgili kitaplar sergilenmiş, halkobli” müthiş performanslarıyla sahne alpılmış; üyelerimizden ODTÜ Sosyoloji
yunları ekibimizin gösterisi beğeniyle
mışlardır.
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşeizlenmiştir.
5. Derneğimiz şube başkanlıkları ile 21
gül BaydarAydıngüntarafından“Fotoğ21. LösemiliÇocuklarVakfıtarafındandünMart2010tarihindeAnkara’dabiristişare
raﬂarla Kırım ve Kırım Tatarları Paneli”
yadailkkezgerçekleştirilenLösemiliÇotoplantısı yapılmıştır.
düzenlenmiş; panelin ardından halkocuklar Köyünün 13 Haziran 2010
6. Nevruz kutlamaları kapsamında Prof.
yunları ekibimiz ile “Ankara Kaytarma
tarihinde Gölbaşı Koparan köyündeki
Dr. Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler LiBand” müzik grubumuzun gösterileri
açılışına Derneğimizi temsilen Genel
sesinde 22 Mart 2010 tarihinde yapılan
beğeni ile izlenmiştir.
Başkan
Yardımcımız Namık Kemal
şenliğe halkoyunları ekibimiz de katıl- 14. TRT Avaz’da yayınlanan “Pencere” adlı
Bayarda katılmıştır.
mıştır.
programa 16 Mayıs 2010 tarihinde meş7. Nevruz kutlamaları kapsamında Gazi
hur Kırım Tatar ressamı Rüstem Emin 22. Kırgızistan’daHaziran2010ayındameydanagelensaldırılarnedeniyle, KırgızisÜniversitesindeki etkinliklere 23 Mart
ilebirlikteYönetim Kurulu Üyemiz Oya
tan’dayaşayanKırımTatarlarınınKırım’a
2010 tarihinde Derneğimiz tarafından
Deniz Çongarkatılmıştır.
getirilmesikonusundakitalebimizyazılı
stand açılarak iştirakedilmiştir.
15. Atatürk Kültür Merkezi’nde 15-21 Mayıs
olarak Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir.
8. Bandırma Şubemizce 25 Mart 2010 tari2010 tarihleri arasında düzenlenen
hinde düzenlenen Kırım Gecesine,
“DünyaKültürleriveGençlerininBüyük 23. KalecikkayaKöyüKültürSosyalYardımlaşmaveDayanışmaDerneğinin11TemGenel Merkezimizce Kırım’dan getirtiAnadolu Buluşması” etkinliğinin
muz 2010 tarihinde düzenlemiş olduğu
len “Kaytarma Ansambli” gönderilerek
3.sünde; Türkiye’nin pek çok şehrinden
tepreçe halkoyunları ekibimiz de katıldestekverilmiştir.
vedünyanınpekçokülkesindentemsilmıştır.
ciler katılmış ve Kırım standında Kırım
9. Tekirdağ Şubemizce 26 Mart 2010 tariveRomanya’dangelenKırımTatarlarıile 24. Yazdönemindedil, kaytarmaveenstruhinde düzenlenen Kırım Gecesine,
man eğitimleri, Temmuz – Ağustos aybirlikteDerneğimizGençlikKomisyonu
Genel Merkezimizce Kırım’dan getirtiüyeleri deyeralmıştır.
ları boyuncasürdürülmüştür.
len “Kaytarma Ansambli” gönderilerek
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25. Keçiören Belediyesinin 2. kez düzenlediği Ramazan Etkinliklerinde Kırım
Tatar Evi’nin açılışı Keçiören Belediye
BaşkanıMustafaAktarafındanyapılmış,
11–20 Ağustos 2010 tarihleri arasında 10
günsüreileKırımTatarEvi’ndekitaplar,
dergiler,CD’ler,elsanatları,millikıyafetler, hediyelik semboller, projeksiyonlu
sunumlarileKırımveKırımTatarlarıtanıtılmıştır.

kampanyasında toplanan yardımların
gümrük masraﬂarının yatırılmadığı gerekçesiyle Ukraynagümrüğündebekletilmesi ve Kırım Kadın Kızlar Ligası’nın
gümrükmasraﬂarınıDerneğimizcekarşılanmasınıyazılıtalepetmesinedeniyle,
konuileilgiligümrükmasraﬂarıDerneğimizce karşılanarak söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine intikali
sağlanmıştır.

rulan Kurbanköy’de, hastalarveacilyardıma ihtiyaç duyanlar için üyelerimiz
arasında bir yardım kampanyası başlatılmış ve kampanyanın ilk bölümünde
toplanan meblağlar 16 Kasım 2010 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız
Namık Kemal Bayar tarafından mahallinde teslimedilmiş, mahallindeyapılan
tespitlere göre belirlenen ihtiyaçlar için
kampanyanın 2. bölümü devam ettirilmiştir.

26. Keçiören Belediyesi Ramazan Etkinlik- 32. Yeniden yapılandırılan Derneğimiz Kadınlar Komisyonu yeni dönem ilk çalış- 41. Kırım’da Kozaydın Cemiyeti tarafından,
leri kapsamında 19 Ağustos 2010 tarimasını
26 Eylül 2010 tarihinde Genel
unutulmayayüz tutmuş KırımTatarmahinde düzenlenen Kırım Gecesi’nde
Merkez binamızdayapmıştır.
sallarınıntoplanarakbugünküteknolojiile
Derneğimiz koordinasyonunda Kıçocuklarınkullanımınayönelikhazırlanan
rım’dan gelen meşhur yırcılarımız Dila- 33. Kadınlar Komisyonumuz tarafından 9
“QırımTatarAynennileri”projesininmaliver Osman ve Afize Kasara’nın yırları ile
Ekim 2010 tarihinde Genel Merkez biyetikarşılanmıştır.
halkoyunları ekibimizin kaytarma gösnamızdadüzenlenen“ÇibörekGünü”ne
katılımbekleneninçoküzerindebirsayı 42. DevletBakanıFarukÇeliktarafından,25
terileri coşkulu birşekilde izlenmiştir.
ilegerçekleşmiştir.
Kasım2010tarihindeDerneğimizGenel
27. Ulusal kanallardan Ülke Tv’de yayınlaMerkezi ziyaretedilmiştir.
nan “Ülke’de İftar” adlı programın 19 34. Irgat Kadir ve Emine Useyin’in eserleri-

ninanlatıldığışiirgünüGenelMerkezbi- 43. Kadınlar Komisyonumuz tarafından 27
Ağustos2010 tarihindekicanlıyayın bönamızda 23 Ekim 2010 tarihinde
Kasım2010tarihindeGenelMerkezbinalümüne,GenelSekreterimizTuncerKalyapılmıştır.
mızdaboyamakurslarıbaşlatılmıştır.
kay 19.40-20.20 saatleri arasında
konuşmacı olarak katılmıştır.
35. Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardım- 44. Demokratik Kırım Cumhuriyeti’nin
laşma Derneği Başkanı Adnan Süyen’in
(KırımAhaliCumhuriyeti)ilanedilişinin
28. Romanya’da 16-18 Eylül 2010 tarihleri arakatıldığı
söyleşi
programı
23
Ekim
2010
93. yılı kutlaması Genel Merkez binasında düzenlenen “Türk-Tatar Milli Kıyatarihinde Genel Merkez binamızda yamızda 25 Aralık 2010 tarihinde Kadınlar
fet, Halkoyunları ve Türküleri Festivali”ne
pılmıştır.
Komisyonumuzorganizasyonuiletertip
Romanya,Bulgaristan,VatanKırımveTüredilmiştir.
kiye’deniştirakedilmiş;gösterilerdehalko- 36. KadınlarKomisyonumuz,VatanKırım’a
yunları ekibimiz, oturumlarda Yönetim
hizmetlerin hedeﬂenmesine yönelik 45. Kırım Akmescit’te 25 Aralık 2010 taKuruluÜyelerimiztarafındanDerneğimiz
toplantılarını 24 Ekim 2010 tarihinde
rihinde Saraylı Qıyat (Jigulina
temsiledilmiştir.
Genel Merkez binamızdayapmışlardır.
Roşça) mahallesinde yeni inşa edilmekte
olan camide meydana gelen
29. Etimesgut Belediyesi tarafından düzen- 37. Gençlik Komisyonumuz, Ankara’da yakundaklama
olayını protesto eden
lenen “Uluslararası 7. Kültür ve Sanat
şayan ve okuyan gençlerimizin de katılbildiri 29 Aralık 2010 tarihinde Derdığı yeni dönem açılış toplantısını 28
Günleri”neDeneğimizce17-26Eylül2010
neğimizce
yayımlanmıştır.
Ekim 2010 tarihinde Genel Merkez bitarihleri arasında iştirak edilmiş; açılan

namızda yapmıştır.
Kırımstandındakitaplar,dergiler,CD’ler,
el sanatları, milli kıyafetler, hediyelik 38. Yeni kurulan,YurtdışıTürklerveAkraba
semboller, projeksiyonlu sunumlar ile
Toplulukları Başkanlığı Başkanı Kemal
Kırımve KırımTatarları tanıtılmış; DerYurtnaç 4 Kasım 2010 tarihinde Derneneğimiz koordinasyonuyla Kırım’dan
ğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulu
gelen Afize Yusuf Kızı tarafından yoüyeleri tarafından makamında ziyaret
rumlanan Kırım yırları ve halkoyunları
edilmiştir.
ekibimizinkaytarmalarıbeğeniileizlen- 39. Gençlik Komisyonumuzun da katılımmiştir.
larıile12-14Kasım2010tarihleriarasında
30. Dernek üyelerimizin Derneğimize tesAnkara’da “6-ncı Qırımtatar Yaşlıq Kulimettiğitoplam8.621TL’likfitrevezekat
rultayı” tertip edilmiş, Kurultayı Türkikarşılığımeblağlar,RamazanBayramınye’ninmuhtelifyerlerindentemsilcilerile
danönceKırım’danTürkiye’yeokumaya
birlikte, vatan Kırım, Romanya, Bulgagelen gençlere ve Kırım’daki ihtiyaç saristanveAlmanya’dandayaklaşık180kişi
hiplerine dağıtılmıştır.
takipetmiştir.

46. “Maarif” Projesi kapsamında; Kırım’ın
KarasubazarbölgesindekurulanKentogay Kırım Tatar Milli Mektebinin fizik,
kimya,biyolojidersliklerininyaptırılması
sağlanmıştır.

47. “Maarif” Projesi kapsamında; Kırım’da
Kalay Kırım Tatar Milli Mektebi’nin
Fizik,Kimya,BiyolojiDersliklerininyaptırılması sağlanmıştır.

48. Derneğimizin halkoyunları ve müzik
ekipleri yıl boyunca çalışmalarını sürdürmüştür.

49. Üyelerimizden gelen talepler üzerine
Kırım Tatarca eğitimleri başlatılmış,
Rusçaveİngilizceeğitimçalışmalarısür31. Kızılaytarafındandüzenlenenbiryardım 40. KırımAkmescit’tebarakalarhalindekudürülmüştür.
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Söyleşi

«Bizim Taraf»dan
Emine Mustafa

U

rmetli
vatandaşımız
Emine Mustafa, ozüñüznü Kırım Bülteni
içün tanış etesiz?

Özbekistan’ın Yangiyul şeerinde, sürgünlükte 1989 senesinde
doğdım. Qırq künlük ekende ailemnen beraber Qırımğa qaytıp
keldik. Şimdi Aqmescit’te yaşayım.
Qırım Müendislik ve Pedagoji Üniversiteti Sanat Fakültetinin beşinci
sınıfında okuyum. Alla kısmet etse
bu sene okulumnı bitirem. Özümniñ ömrünü muzıkanen bağlı
korem.

Sizni sürgünlükte doğdı, vatanda östi demek mumkün. Hatırlap olasız mı, Vatanğa
qaytqan soñ nasıl zorluqlar yaşadıñız? Aileñiz aqqında aytarsız mı?

Ankara-da 12-14 Noyabr 2010
künleri arasında ötkerilgen 6ncı Yaşlıq Qurultayına Aqmescit delegatı olaraq iştirak etken
ve Qurultay aqşamında sanağa
da dülber yırlarımıznen çıqış
yapqan istidatlı ve sevimli yırcımız Emine Mustafanen yapqan
korüşüvni diqqatıñızğa teklif
etemiz.
• Tuncer KALKAY
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Qırımğa qaytqanda, evvela
Büyük Onlar qasabasında yaşadık.
Onda evcik qurdıq. Daa soñ babamnı tiyatrge işlemege çağırdılar.
Babamnıñ adı Server Mustafa.
Babam muzıkanen oğraşa. Qırımtatar Tiyatrınıñ orkestrasında çalışa.
Şimdi
o
tiyatrnıñ
organizatörü. Anam Lilya Mustafa,
bala bağçasında terbiyeleyüvci
olup çalışa.
Büyük Onlar qasabasından Aqmescitke koçip keldik. 17 seneden
bu yaqqa Aqmescitte yaşaymız. İlk
evvela yaşamağa yerimiz yok edi.
Bizlerni bir vaqıtten soñ yataqhanege yerleştirdiler. On yedi yıldan

beri yataqhanede edik. Şimdi üç
odalı ev berdiler. Endi evimizde yaşaymız.
Qabiliyetinizi babañızdan mı
aldıñız?

Tek babamdan degil. Qart
Anam, qart tatam, dedem, buyük
anam erkes yırnen, muzıkanen
oğraşa ediler. Buyük anam hamur
yapqanda, çibörekler pişirgende,
er vaqıt halq türkülerini yırlay edi.
Qatam (qart anam) er vaqıt dare
alıp çala, yırlay edi. Biz bularnı
qasetlerge yaza edik. Men bu halk
yırlarını diñley edim. Ondan
mende bizim folklorumızğa sevgi
doğdı. Onıñ içün folklor menim
içün çok muim, çok meraqlı bir
şey.

Demek, bu qabiliyetiñizni,
yırlarıñıznı, folklor sevgisini
aileñizden aldıñız. Aileñizde tanınğan sanatçılar bar mı edi?

Ebet, ailemde muzıkanen oğraşqan çok adam bar edi. Lâkin o
vaqıtlar çok ağır edi. Halqımız, vatanlarından sürgün etilgen soñ pek
yaramay kunler keçirdi. Ömürlerini bile çoqusı saqlap olamadı.
Çoq insan hasta oldı. O vaqıtlar
ömürlerini devam ettirmeleri bile
çok qıyın edi. Onıñ içün muzıkanen oğraşmaq da olmay edi.

Babam, Qırımtatar Tiyatrınıñ
orkestrasında trombon çaldı.
Anam da yırladı ama sanağa çıqmadı.

Sizni “Sevgiden” adlı müzik
albominden tanıdıq. Bu mevzuda ne aytasıñız, bu albomiñiz
nasıl teesür yarattı?

Bu menim birinci albomim
degil. Ondan evvel, daa bir albomim çıqtı. O albom diske degil de
qasetke yazılğan edi. O albomde
babam yazğan bala yırları bar edi.
Babam kompozitör olğanı içün
mana turkülerni yazdı. Babamnıñ
yazğan yırlarını yırlayım. O albomniñ adını “Kuneş Nurı” qoydıq.
2006 senesinde “Sevgiden” adında
albomimni çıqardıq. Bu mevzuda
babam maña çoq yardım etti. Er
şey onıñ yardımınen çıqa. O maña
repertuarınen yardım ete, yırlarnı
seçe. Anam da pek yardım ete.
Anam, juri azası kibi diñley, son ne
hatalar bar ayta. “Kuneş Nurı” albomini 10 yaşında ekende, “Sevgiden” albomini 17 yaşında ekende
çıqarıp oldıq. Yañıda da “Yollar”
degen albomni çıqardıq.

meni pek begendi. Çıqıp, bu
menim eñ sevimli qızım, onı pek
sevem, o eñ guzel yırcı, dep ayttı.

Qısmet olsa bu sene üniversitetni bitirem. Üniversitette akademik egitim içün devam etmeni pek
ister edim. Son Kievge ketip 3 yıl
doktora yapmaq, ondan soñ ilimnen oğraşmaq, talebe yetiştirmek
ister edim.

Sanat Fakültetine nasıl kirdiñiz? Soñ ne yapmanı tuşünesiz?

Muzıka mektebini bitirgen soñ
Qırım Müendislik ve Pedagoji Üniversitetine kirdim. Muzıka mektebinde oquy ekende meni diqqatke
alğanlar. Muzıka mektebini bitirgen soñ, “Emine, biz seni bilemiz,
sen bizim üniversitetke kel” dep
davet çıqardılar. Üniversitetniñ
Sanat Fakültetitiniñ terbiyeli muzıka bolügine yazıldım. Onda direktör olup çıqamız. Muzıka
mektebinde ballarnen çalışmaq
içün bu bolükni bitirmek kerek.
Men üniversitetke başlağanda yırlay edim. Ocalarım da meni eşitken, er şey pek yahşı edi.
Üniversitetke başlağan soñ, o seneki ilk konsertte çıqıp yırladım.
Sevimli rektörümüz Fevzi Yakup,

Muzıka egitimi aldıñız ama
Qırımtatar muzıkasını ogge çıqarasıñız ve konsertlerde milli
urba mutlaq kiyesiz, bu konuda
ne aytarsıñız?

Çünkü bu menim içimde, göñlümde, canımda. Bu bir vatanperverlik. Men bunıñnen ğururlanam.
Halq yırlarını yırlağanda, öz vatanıñnı, öz halqıñnı, daa çoq sevesiñ,
daa çoq ğururlanasıñ. Çünkü bizim
halqımız o qadar ağırlıqtan keçti-

ler, o qadar yaramay şeyler yaşadılar vatan yolunda. Onun içün
menim içimde tura milli duygular.
Milli kiyimlik kiygende, halq yırlarını yırlağanda menim içün en
önemli şey ola ve bunıñnen ğururlanam.
Bizim halqımıznıñ başına
çok ağır şeyler kelse de, vatanlarında yañıdan oldılar ve 20 seneden berli çoq işler de yaptılar.
2009-uncu senede Butün Dunya
Qırımtatarları Kongresi Vatanda yapıldı. Bu vesilenen de
delegatlarğa konsertler berildi.
Bu konsertlerde siz de yırlağan
ediñiz. Şimdi de öz aqranlarınıznen beraber Yaşlıq Qurultayına iştirak etesiñiz. Bu
Qurultayda yırlağan yırlarıñıznı yaşlar pek begendi ve sizni
göñülden alqışladılar. Bu Qurultaynen alaqalı teessüratıñıznı ve son sözleriñizni
aytarsız mı?

Yaşlıq Qurultayını pek begendim. Men yırlağanda, erkes yırlarnıñ sözlerin bile ve menimnen
beraber yırlay ediler. Onun içün
koz yaşlarımnen yırladım. Bu Yaşlıq Qurultayınen bazı problemalar
da çözülür ve kelecekte, bizim Qırımtatar yaşları daa da birleşecekler, birbirine yardım berecekler.
Toplaşuvlar, korüşüvler yapıp qonuşacaklar, birbirlerini, öz tamırlarını unutmaycaqlar. Men bellesem
böyle qurultaylar pek kerekli ve bu
pek muim bir iş. Ebet bu yaşlarıñ
çoqusı öz vatanlarında yaşamasa
da öz tilini, öz yırlarını unutmaycaqlar. Kelecekte de olar çalışsalar
coyulmaycaqlar. Bu vesilenen qurultaynı tertip etkenlerni, iştirak
etkenlerni, çıqışta bulunğanlarnı,
emegi keçken erkesni tebrikleyim.
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Derneğimiz Genel Merkezi ve
Şubeleri ile KırımVakfı ve
Emel Kırım Vakfı İstişareToplantısı

D

erneğimizin 2010 yılı faaliyetlerini değerlendirmek,
2011 yılı faaliyetlerini görüşmek ve bu faaliyetlerin ileriye yönelik projeksiyonunu yapmak üzere 4
ile 6 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara’da Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ile Kırım Vakfı ve Emel Kırım
Vakfı’nın yöneticilerinin katıldığı bir
istişare toplantısı yapıldı.

Açış konuşmasını Genel Başkan
Yardımcılarımızdan Murteza Esenkal’ın yaptığı toplantının 1. bölümünde Şube Başkanlıklarımızın
faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. İstanbul Şube Sekreterimiz
Hasan Şener, Kocaeli Şube Başkanımız Suavi Oktay, Gebze Şube Başkanımız Şerife Orak, Konya Şube
Başkanımız Fikret Seyfi Kaçar, Ceyhan Şube 2. Başkanımız Murat Kandemir, Yalova Şube Başkanımız Zeki
Ertürk, Çorlu Şube Başkanımız İsmail Tonguç, Tekirdağ Şube Başkanımız Fatih Erge, bandırma Şube
Başkanımız Edin Özbek, Mersin
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Şube Başkanımız Orhan Oğuz Çatalkaya, Gölbaşı-Ballıkpınar Şube
Başkanımız Rıfat Baybörü, Seydişehir Şube Başkanımız Mustafa Sarıkamış, Aksaray Şube Başkanımız
Ahmet Tura ve Nevşehir Temsilcimiz Hacı MehmetŞahin tarafından
2010 yılı Şube faaliyetleri ve 2011 yılı
planlanan çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bulgaristan’daki
Kırım Tatarlarının faaliyetleri ile bilgilendirme Cevdet Tahiroğlu, İnternet çalışmaları ile bilgilendirme ise
Özgür Karahan tarafından yapılırken, Genel Merkezimiz 2010 yılı
Faaliyetlerine yönelik sunum Genel
Sekreterimiz Tuncer Kalkay tarafından yapıldı. Toplantıya katılan
Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye
Temsilcisi Zafer Karatay ise Kırım
Tatar Milli Meclisinin faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.

Toplantının 2. Bölümü, Kırım
Ahali Cumhuriyetinin 2017 yılındaki
100. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle,
2017 yılına kadar yapılacak çalışma-

ların hedefi, faaliyet türleri, teşkilatlanma kapsamı ve ilke çalışma programının belirleneceği “Strateji-2017
Belgesi ve Eylem Planı”na ayrıldı.
Vatan Kırım ve Vatan Kırım’daki
Kırım Tatarlarının yapısına yönelik
sayısal değerlendirme Genel Sekreterimiz Tuncer Kalkay tarafından yapıldıktan
sonra,
“Strateji
Belgesi-2017” ile ilgili taslak Genel
Başkan Yardımcımız Namık Kemal
Bayar tarafından sunuldu. Bilkent
Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümünden Doç Dr. Hakan Kırımlı
tarafından da konu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

“Strateji 2017” ile ilgili fikir teatisinin tamamlanmasının ardından,
taslak strateji belgesinin oluşturulması için çalışma grubu belirlenerek, taslak strateji belgesinin
hazırlanması için çalışma grubuna 6
aylık süre tanındı.

Toplatının son gününde “Genel
Merkez ve Şubelerinin faaliyetlerini
yeknesak ve koordine bir şekilde yürütebilmesi için yapılabilecekler,
Genel Merkez ve Şubelerinin etkinlik ve etkisinin arttırılması, tanıtımı,
Genel Merkez ve şubeler arasında işbölümü, Diğer Kırım Tatar STK’ları
ile ilişkiler, Türkiye’de yürütülecek
diğer faaliyetlerin türleri ve yöntemlerinin belirlenmesi” konusunda
tartışmalar yapıldıktan sonra, hazırlanan, toplantı sonuç bildirgesi aşağıda yer aldığı şekli ile kabul edildi.

Duyuru

Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi ve
Şubeleri QırımVaqufu ve Emel
QırımVaqufu İstişareToplaşuvu
Netice Beyannamesi

Q

ırım Cemiyeti Umumiy
Merkezi ve Şubeleri ile
Qırım Vaqufu ve Emel
Qırım Vaqufu 4 -6 Mart 2011 tarihinde Anqarada toplanaraq şu qararlarnı aldılar:

1-Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi ve Şubeleri Qırım Tatar Milliy
Qurultayı ve Qırımtatar Milliy
Meclisiniñ prensipleri ve qararları
boyunca milliy meselemizge hizmet etmege devam etecektir.

2-Qırımtatar medeniyetiniñ
ğayrıdan tiklenüvü, ana tilimiziñ,
milliy örf ve adetlerimizniñ yaşamasına bağlıdır. Bu sebepnen
Qırım Cemiyeti, ana tilimiz ve milliy örf ve adetlerimiznen medeniyetimizge ait butün baylığımızıñ
qorçalanması ve yaşatılması yolunda butün imkânlarını seferber
etecektir.
3-Qırım Ahali Cumhuriyetiniñ

100. Qurulış Yılına bağlı olaraq milliy meselemizge yol çizecek Strateji-2017 Belgisi bu toplaşuvda
saylanğan gruppa tarafından altı ay
içinde azırlanacaq ve Qırım Cemiyeti butün şubelerinen bu belgide
yer alacaq hususlar boyunca faaliyetlerini otkerecektir.
4-Strateji-2017 Belgisi, Qırım
Cemiyeti ve Şubeleriniñ, vatan Qırımğa ve diasporağa ve buralarda
yaşağan Qırımtatarlarğa, Milliy
Qurultayımız ve Meclisimizniñ
prensip ve qararları çerçevesinde
yapacaqları hizmetlerniñ yol haritasını çizecek, milliy davamıznıñ
butün Qırımtatarlarğa, qardaşlarımız olğan butün Türk Dunyasına
din qardaşlarımız olğan İslam
Dunyasına, dunya halqlarına ve
halqara qurulışlarğa tanıtılmasını
teminleycektir.
5-Qırım Cemiyeti Umumiy
Merkezi, şubeleriniñ quvetlendiril-

mesi, faaliyetleriniñ milliy davamızğa hızmeti arttırılması maqsadınen butün yardımları yapacaq,
faaliyetlerniñ daa çoq etkili olması
içün koordinasyonu sağlayacaqtır.

6-Qırımtatarlarınıñ aq uquqlarını qorçalamaq ve ğayrıdan tiklev
maqsadınen milliy taleplerimizniñ
Birleşken Milletler, Avrupa Birligi
ve Avrupa İnsan Aqları Mahkemesi
ve insan aqlarınen alâqalı halqara
qurulışlar nezdinde tilge ketirilmesi ve tanınması içün çalışmalar
yapılacaqtır.
7-Strateji-20171 Belgisiniñ tanıtıluvu içün Qırımtatar Milliy Meclisi azaları, Milliy Qurultay ve
Meclis prensiplerini qabul etken
başqa cemiyet ve teşkilâtlar belginiñ qabulünden soñ toplaşuvğa
davet etilecektir.
Miiletimizge hayırlı olsun.

Öz Tilimizni Oğrenemiz,

Ana Tilimizde Laf Etemiz.

Aqaylar, Apaqaylar, Yaşlar, Qartlar, Balalar,
Daa Vaqıt Keç Bolmay,

Aftada Bir Qaç Saatinizni Özüñizge Beriñiz, Özüñizni Coymañız,
Anayın, Babayın, Öz Halqınıñ Tilini,

Qırımtatar Tilini Endidensoñ Qonuşmaq, Ballarınızğa da Qaldırmaq İçin,
Cemiyetimiznin Qırımtatarca Derslerine Qatnañız.
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İstanbul Şubemizin Yönetiminde Değişim

D

erneğimiz İstanbul Şubesi’nin olağan genel kurul
toplantısı 23 Ocak 2011 Pazar
günü yapıldı.

Dr. Ahmed İhsan Kırımlı - Kırım
Tatar Türkleri Kültür Evi’nde yapılan
genel kurulda yeni dönemde görev
yapacak dernek organları seçildi.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ant Et-

kenmen’in ardından Divan seçimi
yapıldı. Genel kurulda Divan Başkanlığını dernek eski başkanlarından
Taner Kayan, Başkan Yardımcılığını
Savaş Göynüllü ve Divan Katipliğini
Özgür Karahan yaptılar.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresinin ardından yönetim ve

denetim kurulları ibra edildi. Bütçe
onaylanarak kabul edildi. Ardından
yapılan seçimde Celal İçten, Melih
Cilsim, Hasan Şener, Ertan Baştuhan,
Seher Turedi, Selçuk Akyalçın ve
Cem TürerYönetim Kuruluna seçildi.

Yeni Yönetim Kurulunu tebrik
eder ve çalışmalarında başarılar dileriz.

Müstecib Ülküsal’ın Ardından

10 Ocak 1996 yılında İstanbul’da
vefat eden Diasporadaki Kırım Tatar
Yolbaşçısı Müstecib Ülküsal 15. ölüm
yılında Çengelköydeki kabri başında
anıldı. Ömrünü Kırım ve Türk Dünyası’na hizmet etmekle geçirmiş büyük
dava adamı Müsticib Ülküsal’ı, kurucusu olduğu Emel Kırım Vakfı’nın
Başkanı Zafer Karatay, Derneğimiz İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten,
Derneğimiz Çorlu Şubesi Başkanı İsmail Tonguç, Bahçesaray Dergisi Yazı
işleri Müdürü Özgür Karahan, Emel
Dergisi Yazı İşleri Müdürü Saim
Osman Karahan ve sevenleri mezarı
başında andılar. Okunan Yasin i Şerif

ve edilen dualardan sonra Zafer Karatay, Celal İçten ve İsmail Tonguç kısa
birer konuşma yaparak Müstecib Ülküsal ve mücadelesi hakkında düşünce ve hatıralarını paylaştılar.
Dobruca’nın Azaplar Köyü’nde 1899
yılında dünyaya gelen, 1996 yılında 97
yaşında iken vefat eden Müstecip Ülküsal hayatının tamamını vatan Kırım’a adamış, Emel dergisinin
kuruculuğunu ve yıllarca başyazarlığını yapmıştı. Ülküsal’ın Romanya’da
ve Türkiye’de neşredilen Emel dergisinde ve başka birçok dergide çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Emel
ÜÇ AYLIK FİKİR - KÜLTÜR DERGİSİ

yeniden yayında..

•
•
•
•
•

Banka Hesap No: VakıEank. Şehremini Şb.

Emel Dergisi'nin iki abonelik şekli vardır:

1998 yılında yayınına ara vermek zorunda kalan Emel Dergisi 228. sayısı ile yeniden okurları ile buluştu.
3 aylık dönemlerle yayınlanacak olan Emel Dergisi Temmuz-AğustosEylül sayısı Ağustos ayı sonundan itibaren abonelerine gönderildi.
Emel Dergisi aboneleri dergiyi hem basılı hem de internet üzerinden
okuma imkânını elde edecek.
Abone olmak için talep formunun doldurulması ve belirtilen hesap
numarasına yıllık bedelini yatırmanız yeterli.
Emel Dergisi'nin postalama ve yayın masraﬂarına katkıda bulunmak
için lütfen aşağıdaki kanallar aracılığı ile bağışta bulununuz.
Hesap No: 00 158 00 727 999 77 33

1. Basılı dergi & Internet aboneliği (4 sayı)
Bu abonelerimize basılı Emel dergisi posta aracılığı ile
ulaştırılacak ve aynı zamanda kendilerine verilen şifre ile
Emel Dergisini internetten okuyabileceklerdir. Böylece
abonelerimiz Emel Dergisi'nin arşivine de erişme şansını
elde edecekler.
Türkiye/KKTC :50 TL, Diğer Ülkeler:50$ veya 40€
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Dergi Aboneliği (ücretli)

2. Sadece Internet aboneliği (1 yıl)
Bu abonelerimiz Emel Dergisini sadece internetten okuyabileceklerdir.
Türkiye/KKTC :30 TL, Diğer Ülkeler:30$ veya 25€

http://www.emelvakfi.org/abonelik.asp internet adresinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Kırımoğlu Nobel Yolunda
minde bulunmuştu. Ancak Nobel
kurallarına göre DKTK doğrudan başvuru yapamadığı için bu
başvuru geçersiz sayılmıştı.

K

2009 yılı Mayıs ayında I. Bütün
Dünya Kırım Tatar Kongresinin(DKTK) ilk oturumunda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun
Nobel Barış Ödüllerine aday
gösterilmesine karar verilmişti.
Aynı yıl kongre başvuru girişi-

• Osman BAYRAM-QHA

ırım Tatar Milli Meclisi
(KTMM) Başkanı Mustafa
Abdülcemil
Kırımoğlu,
Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi. KTMM 1. Başkan Yardımcısı,
Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı
Refat Çubar’ın verdiği bilgiye göre
Ukrayna, Polonya, Macaristan, Romanya, Rusya, Türkiye ve ABD’den
17 profesör ve Ukrayna, Kanada ve
Avrupa Birliği Parlamentosundan 3
milletvekili Kırımoğlu’na Nobel
Barış Ödülü verilmesi için başvuru

Haber

yaptı. Çubar, başvurunun Almanya’daki Tehdit Altındaki Halklar Örgütünün (Gesellschaft für
bedrohte Völker) girişimiyle yapıldığını bildirdi.

Kırımoğlu, Nobel adayı olmasını
kendi özel başarısı olarak değil, Kırım
Tatarlarının kendi sorunlarını şiddete
başvurmadan çözme girişiminin bir
başarısı olarak değerlendirdiğini ifade
etti. Kırımoğlu, “Ben bu olayı Kırım
Tatarlarının sadık kaldığı şiddete başvurmama prensibine yapılan manevi
destek olarak değerlendiriyorum.
Umarım bu, Kırım’da sürgünden dönenlere toprak verilmesi konusunda
ortaya çıkan duruma ve Karadeniz
bölgesinde problemlerin şiddete başvurmadan çözümüne dikkat çekilmesini sağlar.” dedi.

«Yeşil Ada Kırım» Uydu’da

Y

azılı, Yazılı, fotoğraﬂı ve görüntülü haber servisi ile hizmet
veren Kırım Haber Ajansı
(QHA) bir ilke daha imza attı. QHA
“Yeşil Ada Kırım” isimli haftalık televizyon programı ile uydu aracılığıyla
Avrupa, Türkiye, Balkanlar ve KaGasya’dan izlenebilen Kanal Avrupa Televizyonundan seyircilerle buluşuyor.

“Nerde bizim insanımız varsa, o
insan bizim insanımızdır. Kırım
halkının sesini duyurmak bizim
görevimizdir. Kırım bizim komşumuz olduğu gibi, Avrupa ile
Almanya ile de yakın ilişkiye sahiptir.”(*)
• Ahmet ÖZAY-QHA

Kanal Avrupa Televizyonunun
Türksat 3 A uydusunda 12562 frekans,
25 000 Sembolrate, Vertikal, FEC 5/6
ayarlarından izlenecek olan “Yeşil
Ada Kırım” her hafta Pazar günleri
Türkiye ve Kırım saati ile 10.00-11.00,
Avrupa saati ile ise 09.00-10.00’da yayına giriyor. Uydu alıcısı olmayanlar
programı http://www.kanalavrupa.tv
adresinden seyredebilirler. Avrupa’daki izleyiciler aynı zamanda kablolu yayından da programı takip

edebiliyorlar. Programın tekrarı cumartesi günleri saat 09.00'da (Türkiye saatinde) Kanal Avrupa’dan veya
http://www.qha.tv adresinden seyredilebilir.

Yapımcılığını Kırım Haber Ajansı
Genel Müdürü İsmet Yüksel’in üstlendiği Yeşil Ada Kırım programının
Avrupa Koordinasyonunu gazeteci
Ahmet Özay yapıyor. Programın finansmanı ise Avrupa Kırım Tatar
Kültür ve Dayanışma Merkezi üyelerince karşılanırken sunuculuğu Esma
Kasar tarafından yapılıyor. Program
konuklarla söyleşi ile başlayıp Kırım
Tatar müzik klipleri, Kırım hakkında
belgesel görüntüleri, şiir sunumları
ve QHA’ nın hazırladığı haber bülteni ile sona eriyor.
(*) Kanal Avrupa Televizyonunun sahibi

Ali Paşa Akbaş’ın konuşmasından alınmıştır.

Kırım Bülteni | 19

Derneğimizden Haberler

Kırım Tatar Edebiyât ve Şiir
Günleri Artık Altındağ'da

Kırım Tatar dilini canlı tutmak,
yaşatmak ve özellikle yetişmekte
olan gençlerimize Kırım Tatar
dilinde konuşmayı özendirmek
amacıyla yapmakta olduğumuz
şiir günleri yaklaşık iki yıldır
devam etmekteydi. Genel Merkez olarak düzenlediğimiz bu
şiir günlerinde Kırım Tatar Edebiyatının çok önemli şairlerini
ele aldık. Onların hayat hikâyelerinden söz ettik, yaşadıkları
döneme ve koşullara göz attık,
belli başlı şiirlerini okuduk.
Meşrutiyet Caddesindeki Genel
Merkez binasında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde pek çok
üyemizi ağırladık. Yeni yıla girerken bu edebiyat günlerinde
bazı yenilikler yapmamız gerektiğini düşünüyorduk. Tam bu
noktada Altındağ Belediyesinin
teklifi bizim yapmayı düşündüğümüz yeniliklerin başlangıç
noktası oldu.

20

• Oya Deniz ÇONGAR

Ocak 2011 Perşembe
günü Altındağ Belediyesi
Hamamönü söyleşileri
kapsamında ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik.
Toplantımız
Hamamönü’ndeki Kabakçı Konağı’nda
saat 19.00’da başladı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğr. Gör. Doç. Dr. Zühâl Yüksel
tarafından
Kırım
Tatar
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Edebiyatının anlatıldığı konuşma sırasında derneğimiz gençlik komisyonu üyeleri tarafından Kırım Tatar
şiirinden örnekler sunuldu. Geniş bir
katılımın olduğu gecenin bitiminde
yine Genel Merkezimiz Gençlik Komisyonu üyelerinden Hale Kalkay ve
Sebilya Fezazi’nin seslendirdiği
Kırım yırları büyük ilgiyle karşılandı.
Konuklar bir sonraki gecede buluşmak dileğiyle ayrıldılar.
Hamamönü Kabakçı Konağı’nda
gerçekleştirilen Kırım Tatar Şiir ve
Edebiyat Günleri’nin ikincisi 24 Şubat
2011 Perşembe akşamı saat 19.00’da
gerçekleştirildi. Kırım Tatar Milli
Marşı “Ant Etkenmen”in de güfte şairi,
Kırım Ahali Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, Kırım Müftüsü, Kırım’ın değerli evladı Noman Çelebi Cihan’ın
şehadetinin 93. yılı münasebetiyle bu
gece ona adanmıştı. Çelebi Cihan’ın
hayatının anlatıldığı kısa bir konuşmanın ardından slayt gösterisiyle ilk
kurultayın görüntüleri konuklara sunuldu. Daha sonra okunan dualarla

Noman Çelebi Cihan ve dava arkadaş-

ları bir kez daha anıldı. Gece Port-

Artur ve Ural Dağı gibi Kırım Tatar

halkının acılı geçmişini anlatan yır-

larla sona erdi. Bu önemli anma gece-

sinde Kırım Müftüsü Hacı Emirali

Ablay de bizlerle birlikteydi. Diyanet
İşleri Başkanlığının daveti münasebe-

tiyle Türkiye’de bulunan sayın Müftü
bizleri kırmayarak anma gecemizde

aramıza katıldı. Dualarımız Kırım
Müftüsü Hacı Emirali Ablay’in varlı-

ğıyla ayrı bir anlam kazandı. Yaşanan
duygu yoğunluğunu kelimelerle tarif
etmekte gerçekten zorlanıyoruz.

Periyodik olarak her ay yapılması

planlanan bu gecelerde Kırım Tatar
Şiirinin en güzel örnekleri ile bir-

likte destanlar, maniler, yırlar, hikâ-

yeler

eşliğinde

Kırım

Tatar

Edebiyatı tanıtılmaya devam ede-

cektir. Bütün vatandaşlarımızı bu

etkinliklerimizde bizlerle birlikte

olmaya davet ediyoruz.

Demokratik Kırım
Cumhuriyeti 93 Yaşında

Qırımtatar Qırımnı daa da mukemmel, daa da muntazam bir
surette muhafaza etmek içün
kendi qanunını, kendi nizamını
kendisi tertip etmek içün Qurultaynı açmağa qarar berdi.
Çünki Qurultay, bu muqaddes
ayat qanunıdır ki, tatar ırqına
asırlaca intizam ve adaletni
temin etkendir, yalıñız tatarlarğa degil, tatar ile beraber
butün milletlerge, atta butün cianğa bile saf ve temiz bir adalet
nuru serpkendir.(*)

D

• Necla KALKAY

emokratik Kırım Cumhuriyeti’nin (Kırım Ahali Cumhuriyeti) ilan edilişinin 93.
yılı Derneğimizin Ankara’daki
Genel Merkez binasında 25 Aralık

2010 tarihinde coşku ile kutlandı.
Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen
kutlama; 93 yıl önce ilan edilen
Kırım Demokratik Cumhuriyeti’nin
kuruluşunda yaşanan coşku ve heyecanın çeşitli motiﬂerle tasvir edilmesiyle başladı. Demokratik Kırım
Cumhuriyeti’nin
kurulmasında
müthiş bir çaba göstererek halklarının gönlünde taht kuran, Kırım
Tatar yolbaşçılarından, Milli Hükümet Başkanı Noman Çelebi Cihan,
Savuma ve Dışişleri Bakanı Cafer
Seydamet Kırımer, Parlamento Başkanı Hasan Sabri Ayvaz, Din İşleri
Başkanı Ahmed Şükri, Eğitim Bakanı İbrahim Özenbaşlı, Maliye Bakanı Seyit Celil Hattat ve diğer vatan
hizmetçilerine de vurgu yapılarak,
emeği geçen bütün şehitler adına
dua edildi. Duanın ardından Kırım
Tatar Milli Marşı “Ant Etkenmen”
katılımcılar tarafından hep bir ağızdan okundu.

Cumhuriyet’in 93 yıl önce ilan
edilişini konu edinen resimler, projeksiyon ile yansıtılarak kutlama boyunca gösterildi. Kırım Demokratik
Cumhuriyeti’nin
kurulmasında
emeği geçen vatan hadimlerinin
portreleri ve Tarak Tamgalı Gökbayraklarla süslenen Genel Merkez binamızdaki
kutlama,
Kırım
Tatarlarının milli dansı kaytarmaların coşkuyl oynanması ile bayram
havasına dönüştü. Kırım Tatar milli
aşlarından olan çibörekler de Genel
Merkez Kadınlar Komisyonumuz
tarafından pişirilerek kutlama boyunca katılımcılara ikram edildi.

Gerek Türk dünyasında gerekse
İslam dünyasında, demokratik usullerle seçilen ilk parlamento olma
özelliğini taşıyan 1. Kırım Tatar Milli
Kurultayı tarafından 26 Aralık 1917
tarihinde Anayasası da kabul edilerek ilan edilen Kırım Ahali Cumhuriyeti 93 yıl sonra Türkiye’de yaşayan
Kırım Tatarlarınca da kutlanmış
oldu.
Çok kısa süreli olmasına rağmen
demokrasi, özgürlük, bağımsızlık,
diğer halklarla birlikte yaşama konusundaki ilkeleri yönünden, Kırım
Tatar Milli Hareketinin ruhunda yaşamaya devam eden, Kırım Demokratik
Cumhuriyetinin Kırım
Tatarları arasındaki anlamı bu etkinlik ile de gösterilmiş oldu.

(*) Bu konuşma Millet gazetesinde 1917
yılı Kasım ayında yayınlanmıştır. Burada
“Kureş Meydanını Ot Basmaz” ( Yunus Kandım, 2002) eserinden alınmıştır.
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Kırım Ansambli’nin
Türkiye Turnesi
Muhteşem Bir Görsel Şölen

Kırım Ansambli 1991 yılında Kırım'da sürgün sonrası kurulan ilk
ansamblimiz olup yaklaşık 60 kişilik (solist, oyuncu, çalgıcı, teknik ekipten) müzik ve folklor
grubudur. “Meni de ğamdan...”,
“Gidiñ, bulutlar”, “Arabalar
gelip de geçer”, “Ay, qara qız”,
“Noğay beyitleri”, “Ağır ava ve
Qaytarma”, “Tım-tım”, “Yavluq”, “Çoban”, “Dügün” danslarını “Çoqraq başında”,
“Yürek ezgileri” programlarını,
“Navrez bayram”, “Toyğa davet
etemiz” gibi birçok eseri sahneye
koymuşlardır.
• Oya Deniz ÇONGAR
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erneğimiz Genel Merkezinin organizasyonu ile düzenlenen
ve
Kırım
Ansambli tarafından 12 şehirde yapılması planlanan “Kırım Tatar
Müzik ve Dans Gecesi”nin galası 7
Ocak ve 8 Ocak 2011 tarihlerinde
Ankara’da Milli Eğitim Şura Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Merkez adına Kırım’ı,
Kırım Tatar kültürünü, 18 Mayıs
sürgün felaketini ve Kırım Tatarlarının Kırım’a dönüş mücadelesini
konu alan tanıtıcı bir açılış konuşmasıyla başlayan gecede ilk olarak
“Ankara Kaytarma Band” grubu
sahne aldı. Genel Merkezimiz
Gençlik Komisyonu tarafından
oluşturulan; piyanoda Seran Alim,
kemanda Duygu Er ve Fethi Kurtiy
Şahin, yan ﬂütte Türker Yüksel’den

müteşekkil “Ankara Kaytarma
Band” grubunun icra ettiği yırlar
büyük ilgi topladı.

Kırım Ansambli’nin programı sırasında gecenin sunuculuğunu
Emine Mustafa yaptı. Kırım’ın sevilen yırları ile birlikte halk oyunlarını zaman zaman tiyatral bir
şekilde canlandıran topluluk sanatçıları izleyenlere muhteşem bir gece

Haber

Ansambli’nin turne programına katılan bütün sanatçılarına, Kırım Ansambli’nin 20. kuruluş yılı
münasebetiyle ve Kırım Tatar medeniyetine yaptıkları katkılar için,
derneğimiz adına Genel Başkanımız Dr. Ahmed İhsan Kırımlı tarafından birer şükran plaketi takdim
edildi.

Gecenin sonunda, seyircilerin
sahneye çıkarak topluluk sanatçıları
ile birlikte kaytarma oynamaları ve
coşkuları görülmeye değerdi.

yaşattılar. Kırım’ın havasını, Kırım
Tatar Halkının mücadeleci ancak
bir o kadar da duygulu ruhunu başarılı bir şekilde sahneye taşıyan
topluluk, sahnedeki heyecanı seyircilerle de paylaştı.

Vatan Kırım’a dönüş sürecinde
Kırım’da kurulan ilk Kırım Tatar
Müzik ve Halk Dansları Topluluğu
olan Kırım Ansambli 20. kuruluş yılını eda etmesi nedeniyle de ayrı bir
önem taşıyor. Kırım Tatar Halkının
sürgünde bile koruyup yaşatmayı
başardığı kültürü bütün haşmetiyle
sahneye taşınmıştı.

Kırım’ın meşhur sanatçılarından
Server Kakura yönetimindeki topluluğun programında yırlar; Dilâver
Osman, Asiye Sale, Arsen Bekir,
Emine Mustafa ve Server Kakura tarafından seslendirildi. Halk Dansları Topluluğunu oluşturan Evelina
Kemile, Aziz Kadir, Ediye Topçu,
Useyin Asan, Leviza Bikbulat, Elvir
Velişay, Lilya Nurmambet ve Elmar
Useyin tarafından ustalıkla sahnelenen danslar görülmeye değerdi.
Yırcılara ve halk dansçılarına, Alim
Osman şeﬂiğinde, darede Refat
Memet, davulda Ayder Kakura,
kemanda Enver Dülger, klavyede Arsen Kayredin, klarnette Yunus Seytabla ve
Alim Osman’dan oluşan müzisyen grubu
eşlik etti. Kendine
has yorumuyla

seyircileri derinden hüzünlendiren,
şair Rıza Yusuf’un okuduğu şiirler
ise izleyenlere gecenin en duygulu
anlarını yaşattı.
Zaman zaman hüzünlü zaman
zaman neşeli geçen gecemizde belediye başkanları, milletvekilleri,
bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Kırım dernek yöneticileri ve vatandaşlarımız yoğun
katılımlarıyla
bizleri mutlu
ettiler.

Kırım Ansambli aynı programı 11
Ocak’ta Ceyhan’da; 13 Ocak’ta Nevşehir’de; 15 Ocak’ta Konya’da; 16
Ocak’ta Polatlı’da; 19 Ocak’ta Kırıkkale’de; 21 Ocak’ta Tekirdağ’da; 22
Ocak’ta Kocaeli’de; 23 Ocak’ta Gebze’de; 25 Ocak’ta Bandırma’da; 28
Ocak’ta İzmir’de ve 29-30 Ocak’ta
İstanbul’da sergileyerek 12 şehirde
gerçekleştirdikleri 14 gösteri ile başarılı bir turne programına imza attılar. Bu gösterilerle ilgili ayrıntılı
bilgiyi faaliyetlerimiz bölümünde
okuyabilirsiniz.

Değerli vatandaşlarımızla böyle
güzel programlarda her zaman birlikte olmayı diliyoruz.

Gecenin
sonuna
d o ğ r u
Kırım
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Duyuru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Genel Müdürlüğü’ne

Ü

Konu: Kırım Tatarca Yayınları

lkemizin en güzide yayın kuruluşu olarak milletimizin takdirine şayan olan Kurumunuzun yayınları ve
hizmetleri için teşekkürü borç biliriz. Bilhassa, Kırım Türklerinin tarihte yaşadığı faciaların ve bugünkü
mücadelelerin tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayan yapım ve yayınlarınız Kırım’da olduğu gibi Türkiye’de yaşayan Kırım Türklerini de çok memnun etmektedir.
Malumlarınız olduğu üzere, tarih boyunca güzel Türkçemizin en önemli kollarından biri olan Kırım Türkçesi
ile Türk edebiyatının ve sanatının her dalında önemli eserler verilmiş; Kırım’ın yetiştirdiği Gazi Geray Han, Devlet Geray Han, Ali Kırımî, Gaspıralı İsmail Bey, Bekir Sıtkı Çobanzade ve Cengiz Dağcı’nın da aralarında bulunduğu
pek çok şair, yazar, ilim ve fikir adamı ilim, sanat ve edebiyat dünyamıza çok önemli eserler kazandırmıştır.

Ne var ki hususen 18 Mayıs 1944 Sürgünü sadece bir soykırım olarak neticelenmemiştir. Bugün Kırım Tatarcası,
Birleşmiş Milletler tarafından “tehlike altındaki diller” kategorisinde tanımlanan yok olmaya yüz tutmuş bir dil olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.

Gerek Kırım’da yaşayan soydaşlarımız ve gerekse Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları dilin yok olmasının milletin yok olması anlamına geldiği bilincinden hareketle Kırım Tatarcasının milletin asli unsuru olarak varlığını sürdürebilmesi yolunda mücadele vermekteyiz. Bu gaye ile basılı süreli ve süresiz yayınlarla, Kırım’da inşa edebilmeyi
başarabildiğimiz 15 millî mektebimizle, üniversitemizle, kütüphanemizle, ziyalı edebiyat ve bilim adamlarımızla
Kırım Tatar Millî Meclisinin etrafında çalışmalarımız elimizden geldiğince sürmektedir.
Ne var ki, gerek Kırım’da gerekse Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde, günlük hayatın en önemli iletişim aracı haline gelen kitlesel
yayın imkânlarımız, yani radyo ve televizyon yayınlarımız yok denecek kadar azdır.

Bugün, Kırım’da sadece Radyo Meydan ve ATR televizyonları Kırım Tatarca yayın yapabilen ve yayınlarının kapsama alanı birkaç şehirden ibaret yayın kuruluşlarımız olarak kendi varlık mücadeleleri ile birlikte, Kırım Tatar dilinin de varlık mücadelesini yürütmeye çalışmaktadır. Kırım Devlet Televizyonu ise haftada birkaç saatlik bir yayın
imkânı verebilmektedir.

Millî eğitim ve hassaten dil konusundaki bu mücadelemiz ve destek talebimiz, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bakanımız Faruk Çelik’i ziyaretleri sırasında da dile getirilmiştir.
Bu itibarla, millî kültürümüzün çok önemli bir parçası olan Kırım Tatarcasının varlık mücadelesine Kurumunuzca bugüne kadar verilen desteğin arttırılması talebimizi Kurumunuza iletmek zarureti bulunmaktadır.

Bu meyanda, hususen TRT-WORLD hizmetiniz dâhilinde bulunan TRT-Tatar programınıza Kazan Tatarcası
yanı sıra Kırım Tatarca hizmetinin eklenmesi, TRT-Avaz ve TRT-Türk kanallarında Kırım Tatarca programların yayınlanması, var olma mücadelesi veren Kırım Tatar dilinin bu mücadelesine çok önemli destek olacaktır.

Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizin uzun süredir yürüttüğü “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Kırım’dan pek çok gencimiz gelerek Türkiye’deki üniversitelerde eğitimlerini tamamlamıştır. Bunlar arasında
basın-yayın, radyo-televizyon bölümlerinden mezun olan çok sayıda Kırım Tatar gencimiz bu hizmetlerin verilmesinde Kurumunuzda çalışabilecek kapasitedir. Yine Kırım Haber Ajansı, Radyo Meydan, ATR Televizyonu ve
Kırım Devlet Televizyonu ve Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kurumunuzla her türlü işbirliğine hazırdır
ve program yapımı konusunda işbirliğine açıktır.
Yayınları ile Kırım Tatarlarını mücadelelerinde yalnız bırakmayan Kurumunuzun bu hususta da hassasiyet ve
yakınlık göstereceği inancıyla ve saygıyla arz ederiz.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi
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Kurbanköy’ün Umudu Dilara

K

ırım,
Akmescit-Kurbanköy’de baraka halindeki
evde yaşayan ve hastalığı
henüz teşhis edilememiş olan Dilara Emrihalil’in sağlığına yeniden
kavuşması için gerekli teşhis ve tedavi masraﬂarını temin etmek ve
mümkün olması halinde evlerinin
inşasına yardım ederek hayat şartlarını düzeltmek maksadıyla başlatılmış olan kampanya hakkında
genel açıklama ve 31.01.2011 tarihi
itibarı ile durum raporudur.
I.Aşama

Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye
Temsilcisi Zafer Karatay ve eşi Neşe
Sarısoy Karatay tarafından Facebook
sitesinde durumları kamuoyuna duyurulan Kurbanköy halkı ve bu
köyde yaşayan Dilara ve Alime kardeşlerin yaşadıkları, duyarlı insanların ilgisini çekmiş ve Kurban
Bayramı öncesi yardımseverlerden
gelen yoğun istek üzerine Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar’ın şahsi hesabı kullanılarak
Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kısa süreli bir
kampanya gerçekleştirilmiştir. Bu
Kampanya’ya 15 kişi katılmıştır:

Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen kampanyanın ilk aşamasında toplanan 1.450,00 TL, 300 Euro
ve 250 Amerikan Doları yardım tutarından 400,00 Amerikan Doları
Alime Emirhalil ve Aliye Vedidula’ya
tutanakla teslim edilmiştir. Kalan
yardım miktarı toplam 9.250,00
Hrivna’ya tanesi 545 Hrivna (yaklaşık 50 EURO)’dan 17 adet 500 Litrelik su deposu alınarak Kurban
Bayramının 4.günü Kurbanköy halkına dağıtılması sağlanmıştır. (Su

depolarının piyasa satış fiyatı 625
Hrivna olup Sayın Seyran Osman’a
indirim için teşekkür ederiz)
II. Aşama

Yardımseverlerden gelen talepler
üzerine Genel Merkezimiz tarafından kampanya devam ettirilmiştir.
Bu kampanyanın devamını sağlamak üzere aşağıdaki hesap numarası açtırılmıştır:
Hesap Adı:
KIRIMDERNEK-KURBANKÖY
Denizbank
Ankara Yenişehir Şubesi
Şube Kodu: 3800
Hesap No: 4431700-353
IBAN:
TR140013400000443170000003
Bu hesaba 31.12.2010 tarihine
kadar 23 kişi katkıda bulunmuştur.
31.01.2011
tarihindeki
toplam
4.425,00 TL, 200,00 USD’ dir. Genel
Toplam 5.875,00 TL, 300 €,450 $’dır.

Kampanyanın ikinci aşamasında
bankada toplanan miktar 4.425,00

TL ve 200,00$ olup bu miktardan
henüz herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu aşamada hasta kızımız
Dilara Emirhalil’in Beyin Tomografisi ve diğer tahlilleri yaptırılarak
Ankara SSK Dışkapı Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı
Prof.Dr. Murad Bavbek’e raporlar
iletilmiştir. Prof. Bavbek tarafından
yapılan ilk incelemede kesin olarak
Beyin MR’ı görüldükten sonra
hüküm verilebileceği, ancak beyin
tomografisinden hastalığın fiziksel
bir rahatsızlık olmadığının da söylenebileceği ifade edilmiştir. Bu
dönem zarfında, Dilara ve Alime’nin annesi kalp ameliyatı sonrası olağan kontroller için KİPU
Türkoloji Bölümü öğretim görevlisi
Hacı Murat Arabacı ve Genel Başkan yardımcımız Namık Kemal
Bayar tarafından masraﬂarı karşılanarak Kiev’e gönderilmiştir. 15 Mart
2011’e kadar devam etmesi planlanan kampanyaya bugüne kadar katkıda bulunan tüm yardımseverlere
ve bilhassa Hacı Murat Arabacı’ya
teşekkürlerimizi sunarız.
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Faaliyetlerimiz

[26 Şubat 2011]

Genel Merkezimizde Çibörek Günü

Derneğimiz Genel Merkezinde 26 Şubat 2011 Cumartesi günü Ka-

dınlar Komisyonu tarafından çibörek günü tertip edildi. Bu günden

elde edilen gelirin tamamı Kırım’daki eğitimler için kullanılacaktır.
[24 Şubat 2011]

Noman Çelebi Cihan Şeha-

detinin 93. Yılında Anıldı

Altındağ Belediyesinin “Ha-

mamönü Söyleşileri” etkinliği
kapsamında 24 Şubat 2011 tari-

hinde Derneğimiz Genel Merkezi

tarafından Ankara’da Noman Çelebi Cihan’ı Anma toplantısı ter[29 Ocak 2011]

Kırım Tatar Kadın

Teşkilatları ile İlişkiler

Kadınlar Komisyonunun 29
Ocak 2011 tarihli toplantısında,

tip edildi. 23
Şubat 1918
tarihinde
Bolşevikler
t a ra f ı n d a n
şehit edilen
Noman Çelebi Cihan’ın
yazdığı “Ant
Etkenmen”in

şiiri ve Kırım Tatar Milli Marşı olarak kabul edilen besteli hali
okundu. Hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra Kırım
Müslümanları Müftüsü Hacı Emirali Ablay okuduğu dualardan ve
Müftü Yardımcısı Ayder İsmail’in
ise okuduğu Kuran-ı Kerim’in ardından Noman Çelebi Cihan ruhuna dualar edildi.

Vatan Kırım’daki kadın teşkilatları
ile ilişkiler değerlendirildi. Bu çerçevede Vatan Kırım’da yeni kurulan
“Nenkecan Kadınlar Klübü” ile yapılan görüşmeler ve “Nenkecan”ın
Kadınlar Komisyonumuz ile işbirliği arzusu dile getirildi. Bu çerçevede “Nenkecan Kadınlar Klübü”
nün yayınlayacağı kadın dergisinin
tanıtım toplantısına Kadınlar Komisyonumuz da davet edildi. Söz
konusu davet çerçevesinde; Türk

Dünyasının büyük fikir adamı İs-

[29-30 Ocak 2011]

Kırım Ansambli İstanbul’da

Derneğimiz İstanbul Şubesinin organize ettiği Kırım Ansambli İstanbul gösterileri; 29 Ocak 2011’de Esenyurt Kültür Merkezi’nde ve 30 Ocak
2011’de Sefaköy Kültür Merkezi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İki konser de İstanbullu seyirciden tam not aldı. Susanna Cemal( Jamala)’ in de katıldığı program İstanbul’da unutulmaz anlara sahne oldu. İstanbul
konserleri ile Türkiye turnesinin sonuna gelen Kırım Ansambli Vatan Kırım’a döndü.
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mail Bey Gaspıralı tarafından çıka-

rılan ve editörlüğü Kırım Tatar

Kadın hareketinin ilk liderlerinden
Şefika Gapıralı tarafından yapılan,

ilk kadın dergisi Alem-i Nisvan’ın
(Kadın Dünyası) 105. yılına atfedilen konferans da 3 Mart 2011 tari-

hinde Nenkecan ve Kırım Devlet ve

Pedagoji Üniversitesinin işbirliği ile
Akmescit’te yapıldı.

[28 Ocak 2011]

Kırım Ansambli İzmir’de

İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Genel Merkezimizle ortaklaşa organize ettiği Kırım Ansambli İzmir gösterisi, 28
Ocak 2011’de Sabancı Kültür Sarayı’nda yapıldı. Program sırasında izleyicilerin ellerindeki Kırım ve Türkiye bayrakları göz doldurdu. Gece,
izleyenlerin oyuncularla kaytarma oynaması ile sonlandı. Program
sonrası 2 gün İzmir’de kalan ansambl İzmir’in çeşitli yerlerini gezdi ve
TRT-Belgesel Kanalına konuk oldu.

[25 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Bandırma’da

Derneğimiz Bandırma Şubesinin organize ettiği Kırım
Ansambli Bandırma gösterisi, 25 Ocak 2011’de yapıldı.
Bandırma’nın köylerinden gelen birçok Kırım Tatarı, Kırım
Ansambli konseri ile coştu. Akşam geç saatlere kadar süren
coşkulu bir program gerçekleşti.

[23 Ocak 2011]

İstanbul Şubemizde

Genel Kurul Toplantısı

İstanbul Şubemizin olağan Genel

Kurul Toplantısı 23 Ocak 2011 Pazar
günü Dr. Ahmed İhsan Kırımlı-Kırım

Tatar Türkleri Kültür Evi’nde yapıldı.
Toplantıda
Yönetim
Kurulu
Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Genel
Merkez Delegeleri Asil/Yedek Delegeleri belirlendi.

[23 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Gebze’de

Derneğimiz Gebze Şubesinin organize ettiği Kırım Ansambli Gebze
gösterisi, 23 Ocak 2011’de Old Castle Otel’de gerçekleşti. Muhteşem
bir yemeğin ardından yapılan konserlere Gebze’de yaşayan Kırım Tatarlarının yoğun ilgisi vardı. Bu ilgiden memnun kalan “Kırım Ansambli” üyelerine konser sonunda Gebze şubesi Başkanı tarafından plaket
takdim edildi. Konser Hakan Gürtunca ile Dilâver Osman’ın birlikte
söylediği yırlar ile sona erdi.
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[22 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Kocaeli’de

Derneğimiz Kocaeli Şubesinin organize ettiği Kırım Ansambli Ko-

caeli gösterisi, 22 Ocak 2011’de Sabancı Kültür Merkezi’nde sergilendi.

Ansambli çibörekler ile karşılayan Kocaelililer aynı günün akşamı muh-

teşem bir konsere şahit oldular. Muhteşem konserde izleyenlerin se-

vinçleri ve coşkuları adeta yüzlerinden okunuyordu.

[21 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Tekirdağ’da

Derneğimiz Tekirdağ Şubesinin organize ettiği Kırım

Ansambli Tekirdağ gösterisi, Namık Kemal Üniversitesi-

nin salonunda 21 Ocak 2011’de gerçekleştirildi. Konser son-

rası “Kırım Ansambli”, Tekirdağ’ın çeşitli bölgelerini gezip

şehirdeki Kırım Tatarları ile tanıştı.
[20 Ocak 2011]

Kocaeli Şube Yöneticilerimiz
Kocaeli Valisini Ziyaret Etti

Derneğimiz Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli’ne
yeni atanan Vali Ercan Topaca’yı
makamında ziyaret ederek hayırlı
olsun tebriklerini iletti. Şube Başkanımız Suavi Oktay, kamu yararına çalışan dernekler statüsünde
olan Derneğimizin, Kocaeli Şubesinin faaliyetlerinden söz ederek

Sayın Valinin Derneğimiz faaliyetlerine verdiği destekten duyduğu
memnuniyeti ifade etti ve teşekkürlerini sundu. Kocaeli Valisi Ercan
Topaca ise şubemizin faaliyetlerini
yakından takip ettiğini, Kırım Ansambli’nin katılımıyla gerçekleştirilecek “Kırım Dans ve Müzik
Gecesi”nin Kocaeli’nin kültür hayatına renk katacağını, bu vesile ile
şubemiz yöneticilerini tebrik ettiğini ifade etti. Ziyaretin sonunda,

Derneğimiz yayınlarından “İsmail
Bey Gaspıralı” kitabı Vali Ercan Topaca’ya ziyaret anısı olarak takdim
edildi.

[20 Ocak 2011]

Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Günü
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Derneğimiz Genel Merkezinde bir süredir yapılan şiir günleri “Şiir
ve Edebiyat Günleri” adında ve Altındağ Belediyesi ortaklığında Tarihi
Kabakçı Konağı’nda tekrar sunulmaya başladı. “Altındağ Belediyesi
Hamamönü söyleşileri – Ocak 2011” programı kapsamında; “Kırım
Tatar Şiir ve Edebiyat Günü” programımız 20 Ocak 2011 Perşembe
Günü saat 19.00’da gerçekleşti. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Zühâl Yüksel’in Kırım Tatar Edebiyat Tarihini ele aldığı program
edebiyatımızdan seçme şiirler ve yırların takdimi ile sonladı.

[19 Ocak 2011]

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Kırımoğlu’nun
Genel Merkezimizi Ziyareti

T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi sonrasında 19
Ocak 2011 günü saat 19.30’da Derneğimize gelen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Genel Merkez binamızda bulunan üyelerimiz
ve vatandaşlarımız tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Kırımoğlu, Kırım ve diaspora ilişkileri hakkında bilgiler verdi. Derneğimiz Genel Merkez yöneticileri ile temaslarda bulundu.
[19 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Kırıkkale’de

Derneğimiz Kırıkkale Şubesinin organize ettiği Kırım
Ansambli Kırıkkale gösterisi, 19 Ocak 2011’de Kırıkkale
Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşti. Kırıkkale halkı ilk
defa Kırım’dan gelen bir grubu izlemenin heyecanı içerisinde konseri izledi. Yaklaşık iki buçuk saat süren konsere,
hastanedeki yatağından kalkıp izlemeye gelen bir Kırım
Tatarı dikkatleri üzerine çekti. Programa Belediye Başkanı
ve Vali Yardımcısı da iştirak etti.
[17 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Genel Merkez Ziyaretinde

Turneleri boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan Kırım An-

sambli üyeleri Polatlı Konserinin ardından Kırıkkale’ye gitmeden önce
Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Uzun ve bir o kadar da verimli geçen

sohbetlerin ardından, Ansamblin solistleri, akordeon, dare, keman ve
piyano eşliğinde yırlarımızdan örnekler sunarken Ansambli oyuncuları

dansları ile eşlik etti. Zaman zaman üyelerimiz de yırlara katıldılar. Rıza

Yusuf gönüllere dokunan sesiyle şiirlerimizden örnekleri bizlere sundu.

[16 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Polatlı’da

Derneğimiz Polatlı Şubesinin organize ettiği Kırım An-

sambli Polatlı gösterisi, 16 Ocak 2011’de Polatlı Kırım Ge-

cesi’nde Murat Külat Düğün Salonu’nda izleyenler ile

buluştu. Gecede Polatlı Kaymakamı, Belediye Başkanı Yar-

dımcıları ve Romanya’dan gelen dernek temsilcileri hazır
bulundular.
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[15 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Konya’da

Derneğimiz Konya Şubesinin organize ettiği Kırım Ansambli
Konya gösterisi, 15 Ocak 2011’de Konevi Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Programa Konya’da yaşayan Kırım, Nogay ve KaGas derneklerinin yanı
sıra birçok siyasetçi de katıldı. Gösteri sonrası Konya halkının misafirperverliği ile de tanışan Ansambl yörenin mutfağından yemekler ile
tanışıp Mevlana Müzesi’ni gezdi. Ansamblin gösterisi Kon Tv’de 23
Ocak 2011’de yayınlandı.
[13 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Nevşehir’de

Derneğimiz Nevşehir Şubesinin organize ettiği Kırım
Ansambli Nevşehir gösterisi, 13 Ocak 2011’de Kapadokya
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Nevşehir’de düzenlenen “Kırım Ansambli” konseri tek kelime ile muhteşemdi.
Katılımın ve coşkunun yoğun olduğu gece izleyiciler tarafından büyük beğeni ve ilgi ile izlendi. Ansambli Nevşehir’in ören ve tarihi yerlerinden Ürgüp-Göreme’yi ve
bölgedeki birçok müzeyi gezme fırsatı buldular.
[11 Ocak 2011]

Kırım Ansambli Ceyhan’da

Derneğimiz Ceyhan Şubesinin organize ettiği Kırım Ansambli Cey-

han gösterisi, 11 Ocak 2011’de Ceyhan Kırım Gecesi’nde Devlet Bahçeli

Tesisleri’nde Ceyhan’da yaşayan Kırım Tatarlarına sunuldu. Yaklaşık 600

kişinin izlemeye geldiği programda davetlilere çorba ve çibörek ikram

edildi. Gece sonrası ansambl üyeleri Ceyhan İlçesi’nin çeşitli ören ve ta-

rihi yerleri gezdi. Aynı zamanda Ceyhan’a bağlı bulunan bir Kırım Tatar
köyünü ziyaret ettiler.

[8 Ocak 2011]

TÜRKSOY Ziyareti
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Kırım Ansambli’nin 7 Ocak 2011 tarihindeki 1. Ankara konserine teşrif eden TÜRKSOY Genel Sekreterinin daveti üzerine
Kırım Ansambli sanatçıları ve Derneğimiz Genel Merkezi yöneticileri 8 Ocak 2011 tarihinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’a ziyarette bulundu. TÜRKSOY Genel Sekreteri
Düsen Kasein, sanatçıların performansını çok başarılı bulduğunu belirterek kültür ve sanatın medeniyetler arasında önemli
bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Derneğimiz Genel Sekreteri Tuncer Kalkay davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜRKSOY’un Derneğimiz faaliyetlerine verdiği desteğin
kuruluşundan beri sürdüğünü belirtti ve bu vesile ile teşekkürlerini ifade etti.

[7-8 Ocak 2011]
Kırım Ansambli’nin

Türkiye Turnesi Açılışı

“Kırım Ansambli” müzik ve
dans grubu Türkiye turnesinin açılışını 07 Ocak 2011 Cuma günü Ankara Milli Eğitim Şûra Salonu’nda
Derneğimiz Genel Merkezinin katkılarıyla muhteşem bir konser ile
yaptı. Konsere katılım ve ilgi oldukça büyüktü. Ankara’da yaşayan
Kırım Tatarları kendi kültürlerini

profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan gösteri ile izleme imkânı
buldular. Her iki gece aynı coşku
sürerken gecenin sonunda “Kırım
Ansambli”nin çaldığı kaytarma ile
izleyicilerin coşkusu doruk noktaya

ulaştı. Ankara’da gerçekleştirilen
“Kırım Ansambli” konserinde Derneğimiz Genel Merkezinin Gençlik
Komisyonu üyeleri stand açıp
Kırım Tatar Kültürünün en güzel
motiﬂerini izleyicilere tanıttılar.

[25 Aralık 2010]

Kırım Ahali Cumhuriyeti 93. Yıl Kuruluş Kutlaması

Demokratik Kırım Cumhuriyeti’nin (Kırım Ahali Cumhuriyeti)
ilan edilişinin 93. yılı Derneğimizin Ankara’daki Genel Merkez binasında 25 Aralık 2010 tarihinde, Kadınlar Komisyonumuzun organizasyonunda coşku ile kutlandı. 26 Aralık 1917 yılında kurulan, fakat
kısa süreli olan Kırım Tatarlarının Cumhuriyetinin öneminin anlatılmasından sonra kaytarmalar oynandı, Kadınlar Komisyonu tarafından pişirilerek takdim edilen çibörekler katılımcılara ikram edildi.
[18 Aralık 2010]

Boyama Kursları

Kadınlar Komisyonunun 18 Kasım 2010 tarihli toplantısında el işleme-

lerine yönelik boyama konuları ele alındı. Kırım motiﬂerinin işlenmesi ve

el sanatlarının değerlendirilmesinde önemli bir yere sahip olan boyama
kurslarına Kadınlar Komisyonu üyeleri büyük ilgi gösterdi. Eskişehir’den
gelerek toplantılara katılan Süheyla Zengin Erel‘in uygulamalı eğitimleri

dikkatle takip edildi. Boyama kursları ile birlikte komisyon azalarının ma-

haretlerini gösterdiği Kırım Tatar aşları toplantı sonuna kadar sergilendi.
[27 Kasım 2010]

Kadınlar Komisyonu Toplantısı

Kadınlar Komisyonun 27 Kasım 2010 tarihinde yapılan toplantısında, Vatan Kırım’daki “milli mektepler” ve “bala bağçaları” konuları değerlendirildi. Derneğimizce düzenlenen
yardım kampanyası kapsamında; Akmescit Kurbanköy’de yardıma muhtaç aileler için yapılan yardımların teslim edilmesi ve
mahallinde yapılan gözlemler, Kadınlar Komisyonu Azası Saadet Aslan Bayar tarafından anlatıldı. Saadet Aslan Bayar’ın
Vatan Kırım’daki izlenimleri ile Kırım Tatar Kadınlar Birliği ve
Nenkecan Kadınlar Kulübü ziyaretlerine yönelik değerlendirmelerini komisyon azaları ile paylaştı.
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[25 Kasım 2010]

Devlet Bakanı Faruk Çelik’in
Derneğimizi Ziyareti

Devlet Bakanı Faruk Çelik, 25
Kasım 2010 tarihinde Derneğimiz
Genel Merkezini ziyaret etti. Sürpriz bir şekilde Genel Merkezimize
gelen Devlet Bakanı Faruk Çelik,
uzunca bir zamandan beri Derneğimizi ziyaret etmeyi düşündüğünü,
Derneğimiz çalışmalarını takip ve
takdir ettiğini, Dernekteki canlılığın
beklediğinin çok üzerinde gerçekleştiğini belirterek Kırım’da Bakan[13-14 Kasım 2010]

6. Kırım Tatar Gençlik
Kurultayı

13-14 Kasım 2010 tarihleri arasında
Ankara’da Büyük Anadolu Oteli’nde
6. Gençlik Kurultayı gerçekleştirildi.
Bu program ile Türkiye’deki şubelerimizden, Türkiye’deki
Kırım Tatar Derneklerinden, Kırım’daki, Roman[4 Kasım 2010]

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlığını
Ziyaret

Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kemal Yurtnaç’ı 4 Kasım 2010
tarihinde makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcıları Murteza
Esenkal ve Namık Kemal Bayar,
Genel Sekreter Tuncer Kalkay,
Genel Veznedar Mustafa Şahin ile

lığınca yapılan faaliyetler hakkında bilgi
verdi. Beklemedikleri
bir anda Sayın Bakanı
karşılarında
bulan,
Genel Başkan Yardımcımız Murteza Esenkal
ile Genel Veznedarımız Mustafa Şahin, bu
sürpriz ziyaretin getirdiği memnuniyeti belirterek
Dernek
faaliyetleri
hakkında yaptıkları bilgilendirmenin yanında, Sayın Bakan’a bağlı ku-

ruluşlar ile yapılabilecek
çalışmalar hakkındaki
düşüncelerini açıkladı.
Bakan Faruk Çelik, sivil
toplum kuruluşlarının
önemine değinerek Derneğimiz tecrübelerinden yararlanmanın çok
önemli olduğunu, Derneğimizce
yapılacak
projelere destek verebileceklerini, Bakanlığının kapısının
Derneğimize her zaman açık olduğunu samimi duygularıyla açıkladı.

ya’daki, Almanya’daki, Bulgaristan’daki gençlik teşkilatlarından birçok Kırım Tatar genci bir araya geldi.
Kurultay, ortak çalışmalar yapmaya
teşvik etmeyi, mevcut sorunlarımızı
paylaşmayı ve çözüm yollarını tartışmayı hedeﬂedi. Kurultay, tanışma
toplantısı ve teşkilatların
hazırladığı sunumlar ile
başladı, sekiz farklı konudaki komisyon çalış-

maları ile devam etti. Akşam saatinde başlayan Kırım Tatar Gecesinde “Ankara Kaytarma Band”,
Emine Mustafa, Afize Yusuf-qızı ve
Derneğimizin Halk Oyunları ekibi,
katılımcılara güzel bir gece yaşattı. 14
Kasım sabahı, çalışmalar neticesinde
hazırlanan sonuç bildirgesi okunarak
katılımcılara katılım belgeleri dağıtıldı ve hediyeleri verildi.

Dernek üyesi Mükremin Şahin’den
oluşan heyetin, gerek Kurumun kuruluşunu gerekse yeni görevi nedeniyle Kurum Başkanını tebrik
etmek amacıyla gerçekleştirdikleri
ziyaret sonucunda, Dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak
Kurum
çalışmalarına
yapılabilecek katkılar üzerinde
değerlendirmeler
yapıldı. Kurum
Başkanı Kemal
Yurtnaç, Derne-

[30 Ekim 2010]

Kırım’da Türk Kültürü Günleri
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Ankara’daki Efsane Kültür ve Sanat Topluluğu, 30 Ekimde Akmescit’te Türk kültürünü tanıtan konser verdi. Bu programa
derneğimizi temsilen Genel Merkez Muhasibi Mustafa Şahin iştirak etti. Kültür

ğimiz tecrübelerinden her zaman
istifade etmek istediklerini, Kurumun teşkilatlanmasını tamamlamak üzere olduklarını, kurulacak
birimler ile ihtisaslaşmayı ön
planda tutacaklarını ve görev alanları ile ilgili birçok kurumun uhdesinde olan çok yönlü işleyişi
koordine ederek
sonuca ulaşmayı
ve verimli bir çalışmayı hedeﬂediklerini belirtti.

günlerinin sonrasında Şahin, Milli Meclise,
Gaspıralı Kütüphanesi’ne, Müftülüğe, Kırım
Devlet ve Pedagoji Üniversitesine, Nenkecan Kulübüne, Kardaşlık ve Bizim Kırım
gençlik teşkilatlarına bir dizi ziyarette bulundu. ATR ve Kırım Televizyonu’nda yer
alan programlara konuk olup derneğimizin
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Doğum, Taziye, Tebrik

Gençlik Komisyonu eski üyesi ve halen kadınlar komisyonumuz üyesi Işılay IŞIKTAŞ SAVA ile Genel Merkez Yönetim Ku-

rulu Üyesi Serkan SAVA'nın 8 Kasım 2010'da İdilbike adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur.

Çocuğumuza Sağlıklı, Başarılı ve Uzun Bir Ömür Dileriz.
Derneğimiz eski Genel Başkan yardımcılarımızdan Sevginaz
Hamevioğlu’nun ağabeyi Hüseyin Baki Yasan 7 Mart 2011 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Vatan Kırım'da doğmuş ve sürgünde birçok acılar çekmiş Nusret
Kıpçaklı 2 Mart 2011 tarihinde vefat etmiştir
------------------------------------------------------------------------İstanbul Kırım Derneğinin kurucularından rahmetli Dr. Mustafa
BALOĞLU'nun eşi, 1920 yılında Vatan Kırım Bahçesaray doğumlu
Saide BALOĞLU 26 Şubat 2011 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Oya Deniz ÇONGAR ŞAHİN'in annesi, eski Genel Başkan Yardımcılarımızdan Mükremin
ŞAHİN'in kayınvalidesi, Kurtiy, Sıdıka ve İldar’ın aneneaneleri Şefika ÇONGAR 24 Ocak 2011 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Genel Merkez Yönetim Kurulu eski üyelerinden Önder SÜRENKÖK’ün annesi Necla Füsun SÜRENKÖK 22 Aralık 2011 tarihinde
vefat etmiştir.

Derneğimiz İstanbul Şubesinin Gençlik Komisyonu aktif üyelerinden Merve VATANSEVER ve Emre VATANSEVER’in anneleri
20 Aralık 2010 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Derneğimiz İstanbul Şubesi eski başkanı, Emel Vakfının 2.Başkanı Dr. Niyazi ELİTOK'un babası Hacı Nuri ELİTOK 18 Aralık
2010 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Genel Merkez Kadınlar Komisyonu eski başkanı Gülseren NAS’ın
ablası Muazzez ÖZTUNÇ 6 Aralık 2010 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Bahçesaray Valisi İlmi Umer'in ve Vatan Kırım'daki aktivist Bekir
UMER'in anneleri Hatice KADİR-KIZI 4 Aralık 2010 tarihinde
vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Romanya'daki Kırım Tatar Diasporası aktivisti, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliğinin eski başkanı Saladin
ACIAKAY 3 Aralık 2010 tarihinde vefat etmiştir.
------------------------------------------------------------------------Düzce Kırım Türkleri Kültürve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Hacı Nahit YILDIRIM 17 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir.

Türkiye Yazarlar Birliği 2010 yılı yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını açıkladığı 1 Ocak 2011 tarihinde halk kültürü alanında İlhan ERSOY, Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde
Diaspora, Kimlik ve Müzik eseriyle ödül aldı.
------------------------------------------------------------------------Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanlık Heyeti Yüksek Kararı
ile icatkâr grafikerimiz Zarema TRASİN'e 70'li yaşına rağmen
sanat ve edebiyata verdiği faydalar nedeni ile 12 Aralık 2010 ta-

rihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Kıymetli Ressam ünvanı verildi.
------------------------------------------------------------------------Kırım Özerk Cumhuriyeti Yukarı Şurası kararı ile Kırım Ansambli üyeleri Arsen BEKİR, Maye ANAFİYE, Leviza BİKBULAT ve Elmar ZİYADİN'e 5 Kasım 2010 tarihinde “Qırım
Muhtar Cumhuriyetinde nam qazanğan artist” fahri unvanı verildi.

Merhum/Merhumeye Allah’tan Rahmet, Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Saladin Acıakay' ı Kaybettik

R

omanya’daki Kırım Tatarları,
Romanya Müslüman Tatar
Türkleri Demokrat Birliği eski
başkanı Acıakay Saladin’i kaybetmenin
üzüntüsünü yaşıyor. 3 Aralık Cuma
günü kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Acıakay Saladin,
2004-2008 yılları arasında Romanya
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat
Birliğinin (RMTTDB) başkanlığını yapmıştı. Saladin, son olarak birliğin başkan yardımcılığı ve Dünya Kırım Tatar
Kongresi Koordinasyon Kurulu üyeliğini yapmaktaydı.

Ödül ve Ünvan Alanları Tebrik Ederiz.

Acıakay Saladin, 25 Şubat 1946 tarihinde, Kobadin kasabasına bağlı Kertikpınar köyündedoğdu. Romanya’daki
Kırım Tatarlarının geleneksel değerlerinin korunması ve tanıtılmasında
büyük katkıları oldu.

Acıakay her 18 Mayıs’ta matem mitinginde bulunmayagayreteder, mitingin minberinden konuşma yapardı.
Onun teşebbüsü ve maddi yardımıyla
Romanya’da onlarca milli festival, konser, konuşmalar, konferanslar düzenlendi. Birçok projenin temellerini de
atmıştı.

Saladin Acıakay’ın hatırası kalplerimizde daimayaşayacak. Onunailesine,
yakınlarına, Romanya’da yaşayan tüm
soydaşlarımızagönülden taziyelerimizi
bildirir ve baş sağlığı dileriz.

