07.08.2019 Ankara
Sayın Cumhurbaşkanım,
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa ağam,
Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı sayın Refat Çubar,
Kıymetli misafirler,
Pek değerli Dostlarımız,
Malumunuz olduğu üzere, Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatarları 18. Yüzyılın sonundan bu yana
kitlevî olarak vatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Kırım Tatarlarının kadimi devleti
olan Kırım Hanlığı’nın yıkılmasının ardından, Rusya İmparatorluğu’nun bölgede güttüğü
siyaset neticesinde meydana gelen bu göçler, halkımızı vatanları Kırım’da azınlık durumuna
getirmiştir. Halkımız iki buçuk asır devam eden bu göçler neticesinde, 16 (on altı) farklı ülkeye
dağılmış durumdadır. Bu nüfus merkezlerinin en önemlisi ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.
Osmanlı kaynaklarına göre 1783 ile 1920 yılları arasında Osmanlı ve Anadolu topraklarına 1,8
milyon Kırım Tatarının göç ettiğini biliyoruz. Bu sayıya baktığımızda günümüzde dünya
üzerine yaşayan en büyük Kırım Tatar nüfusu Türkiye’de bulunmaktadır ve sayıları milyonlarla
ifade edilmektedir. Çoğunlukla Türkiye’nin orta ve batısında yerleşmiş olan halkımız Türkiye
Cumhuriyeti’nin sosyoekonomik olarak kalkınmış bölgelerinde yaşamaktadır. Bu sayede Kırım
Tatarları yetişmiş insan kaynağına sahip; ticaret, sivil toplum, akademi ve benzeri sahalarda
aktif; Türkiye’de saygı ve kabul gören bir halktır.
Bugün, Türkiye’de bulunan en büyük Kırım Tatar teşkilatı ise Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği (Kırım Derneği) isimli derneğimizdir. 1955 senesinde kurulan
derneğimiz, 21 Aralık 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun kararıyla1
kamu yararına dernekler statüsü kazanmıştır. Günümüzde yurt içinde 1 Genel Merkez, 25 şube
ve 3 temsilciliğin yanı sıra yurt dışında 5 temsilcilik2 ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Derneğimiz dışında Türkiye’de 20 kadar daha Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu faaliyet
göstermektedir. Bu derneklerle organik bir bağımız bulunmuyor olsa bile Kırım Tatar Milli
Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi’nin kararları doğrultusunda ortak projeler yürütmeye
devam etmekteyiz. 2014 senesinde, vatanımız Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgal
edilmesinden sonra bahsi geçen bütün sivil toplum kuruluşları Kırım Tatar halkının haklarını
savunmak, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemek ve Kırım’da yaşanan insan hakları
ihlallerini dünyaya duyurabilmek adına “Türkiye’deki Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” adı
altında bir araya gelmişlerdir. Bu platformun çalışmaları ile 2. Dünya Kırım Tatar Kongresi 12 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Bu toplantıda Kongrenin Genel Başkan
Yardımcılığına bendeniz (Genel Başkan, Mükremin Şahin) seçilirken, Genel Başkan Vekilimiz
Namık Kemal Bayar ise Kongrenin Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. Bu görevlerimizi
halen daha ifa etmekteyiz.
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92/3924 sayılı karar.

Yurt dışı temsilciliklerimiz (Alfabetik sıra ile): Büyük Britanya Temsilciliği (İngiltere), Norveç Temsilciliği,
Polonya Temsilciliği, Romanya Temsilciliği, Ukrayna Temsilciliği.
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Malumunuz olduğu üzere, 2014 senesinde gerçekleşen işgal ile oluşan durum altında Kırım
Tatar halkının vatanında var olmak uğrunda verdiği mücadele çok zor bir noktaya gelmiştir. Bu
şartlar altında, Kırım Tatarların yerli halk olmaktan kaynaklanan haklarının uzun yıllardır talep
ettikleri şekilde Ukrayna Anayasası tarafından güvence altına alınması kritik bir önem
taşımaktadır. Kırım özerkliğinin Kırım Tatarlarının yerli halk olmaları ile ilişkilendirilmesi ve
medeniyetlerinin korunması için gerekli mekanizmaların devlet eliyle oluşturulması dünyada
yaşayan bütün Kırım Tatarlarının en büyük dileğidir. Verhovna Rada’nın beyannamesi
(resolution) ile Kırım Tatarlarını Kırım’ın yerli halkı olarak sayılması mutluluk verici bir
gelişme olsa da gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması Diasporamız tarafından özlemle
beklenmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda Kırım Tatar diasporasını Ukrayna diasporasının bir parçası sayan
uygulamaların başlaması ve Kırım Tatar diasporası mensuplarına “Sınır Ötesi Ukraynalı”
Kimliği verilmesi çok olumlu karşıladığımız bir gelişmedir. Bu şekilde halkımızın vatanları
Kırım ve Ukrayna ile olan bağları güçlenmiştir ve haklarının güvence altına alınması adına
önemli bir adım atılmıştır. Ancak, son derece uzun süren süreçler sebebiyle bu kazanımlarımız
istenilen etkiyi yaratmamıştır. Bu konuda yapılacak bir düzenleme Ukrayna ve Kırım Tatar
diasporasının bağlarının daha hızlı bir şekilde gelişmesinin önünü açacaktır. Bunun yanında,
diaspora kimliği hamillerinin çifte vatandaşlık alabilmeleri konusunda sayın
Cumhurbaşkanının beyanları çok büyük ilgi uyandırmıştır. Bu konuda gelişmeleri merakla
takip ettiğimizi belirtmek isteriz.
Bu noktada Kırım Tatarlarının tarihte karşılaştıkları haksızlıkları ortaya çıkartacak ve elde
ettiğimiz kazanımları sağlamlaştıracak bir noktanın altını çizmek istiyorum. Kırım Tatar
sürgünü hakkında soykırım suçlaması ile Kırım Savcılığınca yürütülmekte olan soruşturmanın
bir an evvel mahkemeye intikal ettirilerek ceza davası açılması Kırım Tatar diasporası için de
önemli bir beklentidir. Kırım Tatar diasporası bu hususta Kırım Savcılığı ve yetkili makamlarla
her türlü iş birliğine hazırdır.
Bu hususların ötesinde Ukrayna’da ve Türkiye’de faaliyet gösteren Kırım Tatar ve Ukrain sivil
toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar geliştirebilmek için ihtiyaç duyduğu fonları sağlayacak
bir mekanizmanın oluşturulmasının uzun vadede fayda sağlayacağı inancındayız. Türkiye
Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
çok önemli bir örnektir. Bu kurumun şu anda yürütmekte olduğu uluslararası öğrenci bursları,
kültürel değişim programları, kültürel ve akademik çalışmalar Ukrayna’nın kendisini dünyaya
tanıtmak yolunda güttüğü politikasını destekleyecek programlara örnektir. Kırım Tatar
diasporası bu gibi bir teşkilatı faaliyetleriyle destekleyecek güce ve isteğe sahiptir.
Kırım Tatar halkı bütün siyasi mücadelesini haklının ve demokrasinin yanında inşa etmiştir. Bu
doğrultuda halkımız, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü desteklemektedir ve Ukrayna’nın verdiği
mücadeleyi kendi mücadelesi olarak kabul etmektedir.
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Kırım'daki işgalin sona erdirilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması aslî
arzumuzdur. Cumhurbaşkanlığınız döneminde bu gaye ile yoğun çabalarınızı ve işgalin son
bulacağını umuyor ve bekliyoruz.
Sözlerimi bitirirken bir kere daha dile getirmek istiyorum;
Yaşasın Ukrayna ve Türkiye Dostluğu!
Yaşasın Kırım Tatar Halkı!
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