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ÖZET
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kendi bağımsızlıklarını kazanan ülkeler
arasında günümüzde devam eden sınır problemleri ve etnik çoğunluktan
kaynaklı anlaşmazlıklar vardır. Rusya, bu sınır sorunlarına “Rusların yaşadığı her bölge aynı zamanda Rusya’dır.” stratejisiyle yaklaşmaktadır.
Batı olarak nitelendirdiğimiz AB ve ABD de bu sorunlara zaman zaman
müdahil olmaktadır. 2013’de Ukrayna’nın kendi içerisinde başlayan yönetim probleminde Batı ile Rusya yanlısı yönetimlerin karşılıklı mücadelesi sonucunda ülke iç savaşa sürüklenmiştir. Bu iç mücadelede 20 Ocak
1991’de özerk bir cumhuriyet statüsü kazanan Kırım, Ukrayna’dan ayrılarak önce bağımsızlığını ilan etmiş sonra da 27 Şubat 2014’te Rusya’ya
bağlanmıştır. Kırım’da nüfusun % 20’sini oluşturan Kırım Tatarları bu oldubittiyi kabul etmediklerini ilan ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü
savunmuşlardır.
Kırım’ın Rusya’ya ilhakını ve Ukrayna’nın Donbass olarak adlandırılan
Donetsk ile Lugansk şehirlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesini AB ve
ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi kabul etmemiştir. Bu ülkeler, Rusya’ya politik ve ekonomik tavır almışlardır. BM, Ukrayna’nın
toprak bütünlüğüne vurgu yapmıştır. AB ülkeleri ve ABD, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Türkiye bu oldubitti sürecinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Fakat birçok ülkenin
Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları desteklememiştir.
Kırım, Karadeniz’in egemenliği açısından önemli bir toprak parçasıdır. Bu
nedenle başta AB ve ABD ülkeleri olmak üzere Türkiye, Rusya’nın Kırım
oldubittisine karşı çıkmaktadır. Ayrıca Kırım’da yaşayan Tatarlarla Türklerin etnik, dil, tarihsel ve dinsel bağları olması Türkiye’nin kendisini Kırım
Tatarlarının kaderinden sorumlu hissetmesine neden olmaktadır. Kırım
Tatarları, Rusya’nın Kırım ilhakına karşı olduklarını duyurmak, Tatarların
her türlü haklarını savunmak amacıyla dünyanın her bölgesinde teşkilatlanmış Tatar temsilcilerini, Dünya Kırım Tatar Kongresi adıyla organize
etmişlerdir. Bu amaçla 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da kongre
düzenlenmiştir. Bu raporda Kırım krizinin ortaya çıkışı ve Dünya Kırım
Tatar Kongresinin aldığı kararlar Ukrayna, Türkiye ve Rusya açısından
değerlendirilmiştir.
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Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk
Cumhuriyeti’nin 27 Şubat 2014’te Rusya Federasyonu’na ilhakıyla Dünya’da
bir şok hali yaşanmıştır. Çünkü hiç
kimse Rusya’nın bu kadar ileriye gidebileceğini tahmin edememiştir. Bu oldubitti durum karşısında ABD başta olmak üzere Türkiye ve diğer AB ülkeleri
Rusya’yı kınayarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek olmuşlardır.
Rusya’nın Doğu Avrupa politikasının
Kırım ile sınırlı kalacağı düşünülürken
Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve
Donbass olarak adlandırılan Donetsk
ile Lugansk bölgeleri de bağımsızlığını
ilan etmiştir. Ukrayna’nın savaşmadan
Rusya’ya terk ettiği Kırım bölgesi günümüzde Kırım Tatarlarının ana mücadele alanı olmuştur. İlk müdahale
sırasında birçok Tatar, Kırım’ı terk ederek Ukrayna’ya yerleşmiş ve Kırım’ın
ilhakını kabul etmeyerek silahsız biçimde uluslararası camiada mücadele
etmeye başlamıştır. Kırım Tatarlarının
liderleri olarak kabul edilen Mustafa
Cemiloğlu ve Rıfat Çubarov bu mücadelenin rehberliğini yapmaktadır. Aslında bu iki Tatar liderin Kırım yönetimi
tarafından Kırım’a girmelerinin 5 yıl süreyle yasaklanması da buna sebeptir.
Kırım Tatarları mücadelelerini Kırım’da
sürdüremeyeceklerini düşünerek tüm
Tatarları bu mücadeleye ortak etmek
amacıyla 2009 yılında ilk defa Kırım’da
yapılan “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni
yeniden toplamaya karar vermişlerdir.
Bu amaçla da 1-2 Ağustos 2015 tarih-

leri arasında Ankara’da 2. Dünya Kırım
Tatar Kongresi toplanmıştır. Ankara
Buluşmasına 184 Kırım Tatar STK’sı,
480 delege katılmıştır.

KISA KIRIM TATARLARI MÜCADELE
TARİHİ
Kırım’ın tarihine bakacak olursak
1783 tarihinden beri Rus egemenliği altındadır. 1774 Küçük Kaynarca
Antlaşması’yla Osmanlı Devleti himayesinden çıkarılıp bağımsızlık hakkı verilen Kırım, 9 yıl sonra 1783’te
Rusya tarafından işgal edilerek bağımsızlığına son verilmiştir. 1853-54
Kırım Savaşı ile 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında ve sonrasında Tatarların önemli bir kısmı Anadolu’ya göç
etmiştir. Tatarların boşalttığı toprakları
Rus göçmenler doldurmuştur.
Kırım Hanlığı devrinde yaklaşık iki
milyon olan Kırım Tatar halkının nüfusu 1897’de 186.000’e düşmüştür.
Rusya’da Ekim 1917 Devrimi’nden
sonra 23 Aralık 1917 günü Kırım Tatar Millî Kurultayı, Kırım Demokratik Cumhuriyeti’ni ilân etmiştir. Kırım
Cumhuriyeti Bolşevik Devrimine karşı mücadele vermiştir. Fakat Bolşevikler Kırım’da galip gelmişler ve
Ekim 1921’de idarî açıdan Rusya
Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti teşkil
edilmiştir. Sovyetler Birliği Döneminde
18 Mayıs 1944 tarihi Kırım Tatarları için
dönüm noktası olmuştur. Stalin bu tarihte Kırım Yarımadasında yaşayan Tatarları tehdit kabul ederek sürgüne tabi
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tutmuştur. Zor şartlar altında tren vagonları, gemiler ve diğer ulaşım araçlarıyla Orta Asya, Sibirya vd. bölgelere
sürgün edilen Tatarlar nüfuslarının yarısını yollarda kaybetmişlerdir. Sürgün
sonrası Tatarların Kırım’a dönmesi
de yasaklanmıştır. 19 Şubat 1954 tarihinde Kırım’ın Rusya Federasyonu
terkibinden çıkartılarak Ukrayna’ya
bağlanmasına dair kararname yayımlanmış ve böylece Kırım Ukrayna’ya
bağlanmıştır. Kırım Tatarları, 1966’da
yaklaşık 120.000 imza toplayarak
Sovyetler Birliği Komünist Partisi XXIII. Kongresi’ne hitaben Kırım’a dönmeyi talep etmişlerdir. 5 Eylül 1967’de
S.S.C.B. Yüksek Sovyet’i bir kararnameyle evvelce Kırım’da yaşamış
Tatarların bundan böyle Sovyetler
Birliği’nin her yerinde yaşama hakları
olduğu ilan etmiştir. Fakat kararname
uygulanmamıştır.
Kırım’a dönemeyen Tatarlar, 19671987 yılları arasında Ukrayna’nın Herson ve Zaporog oblastlarıyla Rusya
Federasyonu’nun Krasnodar şehri
gibi Kırım’a mümkün mertebe yakın
olan yerlere yerleşmişlerdir. Günümüzde de bu bölgelerde yoğun bir
Tatar nüfusu vardır.
Kırım Tatarları ilk kongrelerini 1917’de
toplamışlardır. Kırım Tatar Milli Hareketi günümüze kadar silaha başvurmadan haklarını savunmuştur. 1944
Sürgünü sonrasında yaklaşık 300 bin
Tatar, Kırım’a geri dönmeyi başarmıştır.
Sovyetler Döneminde ilk geniş Kırım
Tatar Kongresi 11-12 Nisan 1987’de

Taşkent’te toplanmıştır. Sovyetler
Birliği’nin tüm bölgelerinden temsilcilerin katıldığı kongre sonucunda Kırım
Tatarları adına Mihail Gorbaçov’a hitaben bir müracaatnâme kabul edilmiştir. Müracaat üzerine bir komisyon
kurulmuş ve Kırım Tatarların durumu
araştırılmıştır. SSCB Yüksek Sovyet’i
Başkanı Andrey Gromıko başkanlığında kurulan komisyon Kırım’da Rusların ve Ukraynalıların çoğunluğu oluşturduğunu belirterek Kırım’da özerk
bir Tatar devletinin kurulamayacağını
beyan etmiştir.

UKRAYNA HÂKİMİYETİNDE KIRIM
TATARLARI
Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci devam ederken 20 Ocak 1991’de
Kırım’da bir referandum yapılarak
Kırım Sovyet Sosyalist Özerk Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu referandumu
Ukrayna parlamentosu da tanımıştır.
Bu karar sonrasında 26 Haziran 1991
tarihinde Akmescit’te Kırım Tatar Millî
Kurultayı toplanmış ve referandum sonucunu tanımadığını ilan ederek Kırım
Tatar Milli Meclisinin kuruluşunu ilan
etmiştir. Meclis başkanlığına Mustafa
Cemiloğlu seçilmiştir. Ayrıca, 1917 yılında Kırım Halk Cumhuriyetini kurmuş
olan lider Numan Çelebicihan’ın Kırım
Tatarcası dilinde kaleme aldığı ‘Ant
Etkemen’ (Türkçe: ‘Ant içerim’) şiiri
Kırım Tatarlarının milli marşı olarak kabul edilmiş ve Meclis tarafından ‘Tarak
tamga’ (Gökbayrak) milli bayrak ilan
edilmiştir.

Sovyetler
Birliği’nin dağılma
süreci devam
ederken 20 Ocak
1991’de Kırım’da
bir referandum
yapılarak Kırım
Sovyet Sosyalist
Özerk Cumhuriyeti
kurulmuştur.
Bu referandumu
Ukrayna
parlamentosu
da tanımıştır. Bu
karar sonrasında
26 Haziran
1991 tarihinde
Akmescit’te
Kırım Tatar
Millî Kurultayı
toplanmış ve
referandum
sonucunu
tanımadığını ilan
ederek Kırım Tatar
Milli Meclisinin
kuruluşunu ilan
etmiştir.

3

No: 12 Ağustos 2015

Kırım’ın Rusya’ya
katılmasıyla
hem Rusya
kamuoyunda hem
de Ukrayna’da
Türkiye’nin
anlaşmalardan
doğan hakkı
sebebiyle duruma
müdahale
edebileceğine
dair haberler
yayımlanmıştır.
Buna dayanak
olarak da Osmanlı
İmparatorluğu
ile Rusya
İmparatorluğu
arasında imzalanan
Küçük Kaynarca
Antlaşması şartları
gösterilmiştir.

4

SDE bakış

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Ukrayna hâkimiyetinde kalan Kırım, 2014
yılına gelinceye kadar Rus çoğunluğun
yönetiminde olmuştur. Kırım Tatarları,
Ukrayna hâkimiyetinde bile haklarını
almakta güçlük çekmişlerdir. Ukrayna
Başkanı seçilen Yanukoviç, 26 Ağustos 2010 tarihli bir Cumhurbaşkanlığı
kararı ile daha önce Kırım Tatarları ile
diyalog amaçlı kurulmuş olan Konseyin
yapısını tek taraflı olarak değiştirmiştir.
Kırım Tatarlarının seçimine dair yetkiler
Kurultay ve Kırım Tatarları Meclisi’nden
alınarak Ukrayna Cumhurbaşkanına
devredilmiştir. Kırım Tatarları Meclisi
buna cevaben Konseyi boykot etmeye
başlamıştır. 2011 yılının Kasım ayında
Tatar karşıtı duruşuyla tanınan Kırım
Emniyet eski müdürü Anatoli Mogilev,
Kırım hükümetinin başına getirilmiştir.
Mogilev Tatar Meclisini yasadışı ilan
etmiş ve Tatar sürgünü anma törenlerine katılmayı reddetmiştir.
Ukrayna’da son 5 yılda önemli değişiklikler olmuştur. Bu dönemde Ukrayna Parlamentosu neredeyse iki parçaya bölünmüştür. Parlamentoda bazıları
Rusya ile sağlıklı diyalogu savunurken,
bir taraf da Ukrayna’nın AB üyeliğini
ve Batılılaşmasını savunmuştur. Bu iki
taraf arasındaki mücadele aslında günümüz Ukrayna’sının parçalanmış halinin sebeplerindendir. Kırım Tatarları,
Ukrayna içerisinde iki taraf arasındaki
mücadelede AB yanlısı Ukraynalı çevrelerle birlikte hareket etmiştir. Çünkü
Kırım Tatar yöneticileri AB’ye kabul
edilecek bir Ukrayna’da Tatarların

daha çok hak kazanacaklarına inanmışlardır. Fakat Kırım’ın bağımsızlığını
ilan ederek Rusya’ya bağlanması ve
Rusya’nın da bu süreci dolaylı olarak
destekleyerek Kırım’ı kendi topraklarına katmasıyla süreç Kırım Tatarları
aleyhine değişmiştir.

KIRIM, RUSYA’YA BAĞLANDI
Kırım’ın Rusya’ya ilhakı çoğu insanı hazırlıksız yakalamıştır. Aslında
Cemiloğlu bu konuda daha önceden uyarılarda bulunmuştur. 17 Mart
2010 tarihinde Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada Cemiloğlu,
Rusya’nın yurtdışındaki Rusların çıkarlarını koruma doktrininin olası sonuçlarından bahsetmiştir. Rus ilhakı iddiaya
göre hem Moskova’dan Kırım’a giren
Rus askerler hem de Ukrayna’daki etnik Ruslar tarafından desteklenmiştir.
Kırım Tatar toplumu için Rus işgali kadim düşmanların Kırım’a geri dönüşünü simgelemektedir.
16 Mart 2014 tarihinde Kırım’ın bağımsızlığı ve Rusya’ya ilhakına dair
referandum Kırım Tatarları tarafından
boykot edilmiştir. Tatarlar, Kırım’da çoğunluğun Ruslarda olması sebebiyle
sonucun şimdiden belli olduğuna dair
açıklamalar yapmışlardır. Kırım Tatarları, Rusların kendilerini temsil etmediğini ilan ederek self-determinasyon
hakkında bir referandum düzenleme
niyetlerini açıklamışlardır. Bunun üzerine Kırım’da kurulan yeni hükümet,
Kırım Tatarlarına dair tedbirler almaya
başlamıştır. İlk olarak Kırım Tatarlarının
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gösteri yapması yasaklanmıştır. Bu yasaklar içerisine sürgün yıldönümünde
yapılan etkinlikler de dâhildir. Ayrıca
Kırım Tatarlarının liderleri olarak kabul
edilen Mustafa Cemiloğlu ve Rıfat Çubarov vd. nin Kırım’a girmesi 5 yıllığına
yasaklanmıştır. Yeni Kırım hükümeti,
Kırım Tatar Kültür Merkezlerine el koymuştur.
Ukrayna hükümeti Kırım’ın Rusya’ya
ilhakı ve temsilcilerinin Kırım’a giriş yasağı koyulmasından sonra Kırım Tatar
milli temsilcileri Mustafa Cemiloğlu ve
Rıfat Çubarov’un Ukrayna Verkhovna
Rada milletvekilleri yapıldığını açıklamıştır. Ukrayna bu tavrıyla Kırım Tatarlarının Ukrayna sınırları içerisinde
temsilini eskiden olduğu gibi sağlayacağını da ilan etmiştir.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım’ın
Rusya’ya ilhakından sonra Rus olmayan etnik toplulukların çıkarlarını gözeteceğini açıklamıştır. Putin’in Kırım’da
Rus olmayan etnik toplulukların haklarını koruyacağına dair yaptığı konuşmada Kırım Tatarlarını Kırım’ın asli unsuru olarak değerlendirmeyip Ermeni,
Rum, Çerkes vb. diğer topluluklarla
birlikte ifade etmesi Tatar toplumu
tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Fakat bu açıklamalara rağmen KTMM
Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz tutuklanmış, Kırım Haber Ajansı (QHA)
ve Kırım Tatar TV ATR’in yayınları iptal
edilmiştir. Kırım Tatar Milli Meclisine ait
bina ve varlıklar hükümete devredilmiştir. Kırım Tatar TV’si ATR şu anda
Ukrayna’dan yayın yapmaktadır.

TÜRKİYE’NİN KIRIM TATARLARI POLİTİKASI
Türkiye, Kırım konusunda tavrını açıkça beyan etmiştir. Kırım’ın Rusya’ya
bağlanmasını kabul etmeyeceğini ve
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini her platformda ilan etmiştir.
Kırım’ın
Rusya’ya
katılmasıyla
hem Rusya kamuoyunda hem de
Ukrayna’da Türkiye’nin anlaşmalardan
doğan hakkı sebebiyle duruma müdahale edebileceğine dair haberler yayımlanmıştır. Buna dayanak olarak da
Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında imzalanan Küçük
Kaynarca Antlaşması şartları gösterilmiştir. Rusya Çariçesi II. Ekaterina’nın
19 Nisan 1783 yılında verdiği emir
uyarınca Kırım Yarımadası Rusya’ya
devredilmişti. Antlaşmanın en önemli
maddelerinden biri de Yarımada’nın
bağımsızlık ilan edemeyeceği ve üçüncü tarafa teslim edilemeyeceğiydi. Bu
antlaşmaya aykırı bir adım atılması halinde Kırım’ın otomatik olarak Türklerin
himayesine geri dönmesi gerekiyordu.
Fakat Türk kamuoyunda bu antlaşma
hiç gündeme getirilmemiştir. 1991 yılında SSCB’nin dağılması sonucunda Türkiye’nin bu anlaşmayı bahane
ederek hak iddia etmesi beklenmişken
böyle bir talepte bulunulmamıştır. Her
ne kadar Rusya ve Ukrayna bu antlaşmayı çokça gündeme getirip müdahale
durumundan çekinmişlerse de Türkiye
ilgili antlaşmanın Osmanlıyı bağlaması
gibi sebeplerle müdahaleye olumsuz
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gerekiyordu. Fakat
Türk kamuoyunda
bu antlaşma
hiç gündeme
getirilmemiştir.
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Türkiye Kırım’ın
Ukrayna
hâkimiyetinde
olduğu dönemde
sadece siyasi
anlamda değil
diğer alanlarda da
Kırım Tatarlarının
yanında olmuştur.
1990’lı yılların
başlarında
Türkiye’nin Kırım
üzerindeki etkisiyle
Kırım’da 17 cami
ve 4 medrese
kurulmuştur.
Hastaneler ve
okullar yapılmıştır.
Kırım Tatarlarına ait
kültür merkezleri
onarılmıştır.
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yaklaşmıştır. Hâlbuki İran ile olan sınırımızın Osmanlı döneminde yapılan
antlaşmalarla çizildiği ve hala geçerliliğini koruduğu düşünüldüğünde böyle
bir hakkın doğması da muhtemeldir.
SSCB’nin dağılması sonrasında Turgut
Özal’ın başkanlığında Türkiye, daha
çok Kırım Tatarlarının haklarının verilmesini savunmakla yetinmiştir. Türkiye
hem 1991’de hem de 2014’te Kırım’a
anlaşmalardan kaynaklanan müdahale
hakkını kullanmamıştır.
Kırım’da bağımsızlık için referandum
yapıldığı süreçte Rusya’da medya
kuruluşları ve uzmanlar yarımadanın
Türkiye’ye olası bağlanması konusunu
tartışmışlardır. Bu tartışmalarda 1774
yılında imzalanmış Küçük Kaynarca
Antlaşması değerlendirilmiştir. Fakat
yazılan makalelerde ve TV tartışmalarında Ankara’nın Rusya’nın tepkisini
dikkate alarak böyle bir girişimde bulunmayacağı, iki ülke arasında var olan
enerji, ticaret, turizm, Karadeniz’de
güvenlik alanlarındaki ikili işbirliği ilişkilerini tehlikeye atamayacağı üzerinde
durulmuştur. Kırım’ın, Türkiye’ye ekonomik anlamda bir değer katmayacağı, Kuzey Kıbrıs ve Kürt sorunuyla
uğraşan Ankara’nın Kırım’a ordu göndermek istemeyeceği doktrinleri ağırlık
kazanmıştır. Sonuç olarak yapılan değerlendirmeler haklı çıkmıştır. Rus uzmanların uluslararası siyaset ve tarihi
sınırlar konusunda değerlendirmeleri
Sovyet zamanından kalan alışkanlıklar
sebebiyle hep askeri olmuştur. Türkiye, Kırım meselesinde hiçbir zaman

askeri seçenekleri masaya yatırmamıştır. Çünkü Kırım’ın askeri güçle huzura kavuşmayacağını, bu bölgede diyalog siyasetinin gündemde tutulması
gerektiğini vurgulamıştır.
Kırım ilk ilhak edildiğinde Kırım Tatar
Milli Meclisi, Küçük Kaynarca Antlaşması ve diğer tarihi antlaşmaları ileri
sürerek Türkiye’den Rusya gemilerine
boğazları kapatmasını ve Türk donanmasını Kırım’a yardım göndermesini talep etmiştir. Fakat Türkiye bu
talepleri uygulanabilir görmediğinden
reddetmiştir. Çünkü Türkiye bu taleplerin uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu bildirmiştir. Donanmanın
Kırım’a gönderilmesi için ise NATO’nun
özel kararının gerektiğine değinilmiştir.
Rusya-Türkiye arasında Karadeniz’de
güvenliğin ve istikrarın sağlanması
anlaşması vardır. Bu anlaşmaya göre
iki taraf, bölgedeki kriz ve sorunların
çözümüyle sadece bu bölgede bulunan devletlerin ilgilenmesi gerektiğine
dair hemfikirdir. Kırım’ın ilhakından
sonra NATO ve ABD deniz kuvvetlerine ait gemilerin Karadeniz’de keşifleri
artmıştır. Batı Bloğu, Kırım’dan sonra
Rusya’nın devam ettirebileceği genişleme hareketlerine karşı önlem almak
istemektedir.
Türkiye’de yaklaşık 50 Kırım Tatar Derneği faaliyet göstermektedir.
Türkiye’de Kırım’ın Rusya’ya ilhakından sonra birçok miting, konferans
düzenlenerek var olan durum protesto
edilmiştir. Türkiye’de Kırım Tatar Milli Meclisinin ilkelerini benimseyen 43
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Tatar teşkilatı bir araya gelerek Kırım
Tatar Teşkilatları Platformunu kurmuştur. Bu teşkilatların da katılımıyla Mustafa Cemiloğlu ve KTMM Başkanı Rıfat
Çubarov’un da iştirak ettiği 4-5 Nisan
2015 tarihinde Ankara’da yapılan
toplantıda Dünya Kırım Tatar Kongresinin toplanması kararlaştırılmıştır.
Türkiye’nin Kırım Tatarlarıyla tarihi
bağları vardır. Bu tarihi bağların da etkisiyle Türkiye’de var olan Kırım teşkilatlarının başvurusu üzerine Ankara’da
toplanacak Tatar kongresine destek
olunmuştur.

Özçelik ve TBMM Başkanvekili Prof.
Dr. Naci Bostancı da birer konuşma ile
Rusya’yı kınamışlardır.

İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresi,
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik desteğiyle toplanmıştır. Rusya, bu kongrenin Ankara’da toplanmasını engellemek için siyasi olarak müracaatlarda
bulunmuştur. Türkiye, Kırım Tatarları
konusunu Türkiye-Rusya ilişkilerinden
ayrı tutarak desteğini sürdürmüştür.

Türkiye, Kırım Tatarlarının durumu hakkında birçok defa Rusya hükümetine
başvurarak açıklama istemiştir. Hatta
Kırım’ın Rusya’ya katılmasından sonra
Tatarlarının durumunun araştırılması
için Prof. Zafer Üskül rehberliğindeki
bir heyeti 27-30 Nisan 2015 tarihinde
Kırım’a göndererek bir rapor hazırlatmıştır. Türkiye heyetinin ziyaret sonrası
hazırladığı “Rusya Federasyonu’nun
Kırım’ı İlhakı Sonrasında Kırım Tatarlarının Durumu” başlıklı raporda, 27
Şubat 2014 tarihinde Kırım’ın işgali,
16 Mart 2014’te yapılan referandum
ve 18 Mart 2014 tarihinde Rusya
Federasyonu’nun ilhakı sonrasında
gündeme gelen Kırım Tatarlarına yönelik insan hakları ihlalleri iddialarıyla
ilgili olarak tespitler yapılmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı
kongreye gönderdikleri mesajda Kırım Tatarlarına desteklerini bildirerek
Kırım’ın Rusya’ya ilhakını tanımadıklarını ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ilan etmişlerdir.
Kongre sırasında hem Başbakan Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kırım heyetini ayrı ayrı kabul etmişlerdir. Bu kongreye sadece hükümet
güçlü destek vermemiş aynı zamanda
muhalefet partileri de desteklemişlerdir. Kongrede MHP Genel Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Ruhsar Demirel,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat

Prof. Dr. Zafer Üskül başkanlığında
Kırım’a giden gayri resmi heyetin raporunda Kırım’da insan haklarının
çeşitli şekilde ihlal edildiği, konuşma
ve basın hürriyetinin çiğnendiği, Kırım
Tatarlarının eğitim, mülkiyet ve konut
edinme haklarının kısıtlandığı vurgulanmıştır. Kırım Tatarlarının Rusya vatandaşı olmaya zorlandıkları, ifade özgürlüğü, dil, adil yargılama, eğitim, mal
ve konut dokunulmazlığı dâhil pek çok
konuda ciddi hak ihlali yaşadıkları iddia edilmiştir. Kırım’ın ilhakından sonra
Kırım Tatarcası’nın resmi dil olarak kabul edilmesine karşın bunun, gündelik
hayata yansıtılmadığı, okullarda Kırım
7
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Günümüzde 2014
sayımlarına göre
Kırım’ın nüfusu
1.967.000’dir. Bu
nüfus içerisinde
vTatarların
oranı 350.000
civarındadır.
1784 yılında
Kırım’da Tatarların
tüm nüfusu
oluşturdukları
düşünüldüğünde
bu tarihten itibaren
başlayan göç ve
1944 yılındaki
sürgün, Kırım’da
Tatarların nüfus
çoğunluğunu
kaybetmelerine
neden olmuştur.
Sonuç olarak
Tatarlar öz
vatanlarında
azınlık durumuna
düşmüştür.
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Tatarcası ders saatlerinin azaltıldığı,
Ukrayna yönetimi döneminde basılmış
kitapların kullanımının yasaklandığı,
Rusçayı ön plana çıkaran eğitim politikası izlendiği belirtilmiştir. Raporda,
Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra toplantı ve gösteri yapma, ifade özgürlüğü
gibi temel hak ve özgürlüklerde ciddi
gerilemelerin görüldüğü, fiili yönetimin
sistematik şekilde baskı ve sindirme
politikası izlediği, faili meçhul cinayetler ve kaybolan kişiler konusunda
açılan soruşturmaların sonuçlandırılmadığı belirtilmiştir. Rusya’nın Kırım’ı
ilhak etmesinden önce meydana gelen olaylarla ilgili geriye dönük davalar
açıldığı ifade edilen raporda, 18 Mart
2014’ten sonra aşırıcılık, ayrılıkçılık ve
terörizmle ilgili yasaların, fiili yönetim
tarafından Kırım’da, başta Kırım Tatarları olmak üzere tüm muhalifleri etkisiz
hale getirmek için araç olarak kullanıldığının görüldüğü kaydedilmiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk heyetinin hazırladığı raporu
13 Haziran 2015’te Azerbaycan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’e vermiştir.
Türkiye, 27 Mart 2014 tarihinde BM
Genel Kurulu’nun Ukrayna’nın toprak
bütünlüğünü savunan kararına destek
olmuştur. Türkiye, BM Genel Kurulunda Kırım’ın işgalinin kabul edilemez olduğunu dile getirerek hem Ukrayna’ya
hem de Tatarlara destek olmuştur.
Türkiye Kırım’ın Ukrayna hâkimiyetinde
olduğu dönemde sadece siyasi anlamda değil diğer alanlarda da Kırım

Tatarlarının yanında olmuştur. 1990’lı
yılların başlarında Türkiye’nin Kırım
üzerindeki etkisiyle Kırım’da 17 cami
ve 4 medrese kurulmuştur. Hastaneler
ve okullar yapılmıştır. Kırım Tatarlarına
ait kültür merkezleri onarılmıştır.
Türklerin Kırım Tatarlarıyla etnik,
dil, tarihsel ve dinsel bağları olması
Türkiye’nin kendini Kırım Tatarlarının
kaderinden sorumlu hissetmesine neden olmaktadır. Türkiye’de 1-2 milyon
Kırım Tatarının yaşadığı düşünülmektedir. Bu diasporanın istekleri Türkiye’nin
Kırım siyasetini de etkileyecektir. Kırım
Tatarlarının Rusya ile sağlıklı ilişkiler
kurması kendi lehlerine kullanabilecekleri bir ortam doğurabilir. Kırım’da
Tatarlar ile varılacak bir uzlaşma TürkRus ilişkilerini ve Karadeniz’de oluşacak büyük bir askeri, siyasi, ekonomik
alışverişi de ortaya çıkarabilecektir.
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edilerek, kongrenin Kırım Tatarlarının
meclisi olduğu da tescillenmiştir. Kırım
Tatar Diasporası, Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisine ek
olarak Dünyadaki tüm Tatarların temsil
edildiği “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni
kurmuştur. Kongrenin adının Dünya
Kırım Tatar Kongresi olarak belirlenmesinin nedeni olarak da günümüzde
Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının en
az 15 katının diğer ülkelerde yaşaması
gösterilmektedir.

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ ve
SONUÇLARI

Birinci Dünya Kırım Tatar Kongresi 1922 Mayıs 2009 tarihinde Kırım Akmescit (Simferopol)’te 18 Mayıs 1944 Kırım
Tatarları Sürgününün 65. yılı anısına 12
ülkeden 450 delegenin katılımıyla toplanmıştır. Bu kongrede Kırım Tatarlarının devam eden problemlerine dair
çözümler tartışılmıştır. Özellikle vatana
dönen Tatarların yerleşim, iş, aş, eğitim, sağlık, sosyal-kültürel meseleleri,
ana dilde eğitim ve temsil sorunlarının
çözümü için Ukrayna hükümetine başvuru konusu ele alınmıştır.

Kırım Tatarları 1783 tarihinden beri
devam ettirdikleri bağımsız Kırım mücadelesini bir sistem etrafında birleştirmek için Tatarları, Dünya Kırım Tatar
Kongresi adıyla organize etmişlerdir.
Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla bu
mücadelenin dünyanın her tarafında
yaşayan Kırım Tatarlarının mücadelesi haline gelmesi için teşkilatlanan
kongre, bir bakıma meclis niteliğine
de bürünmüştür. Bu kongrede seçilen
yönetimin bundan sonra Kırım Tatarları adına karar alma ve uygulama yetkisine sahip olduğu tüm dünyaya ilan

İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresi, 1-2
Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da
düzenlendi. 12 farklı ülkeden 184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu ve 480
delegenin katıldığı kongrede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin,
Rusya’ya girişleri yasaklanan Ukrayna
milletvekilleri Mustafa Cemiloğlu ile
Rıfat Çubarov, Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Prof. Dr.
Naci Bostancı, YTB Başkanı Doç. Dr.
Kudret Bülbül, MHP Genel Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Ruhsar Demirel,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat
Özçelik protokol konuşması yaptı.
İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresinde Ukrayna’yı Dışişleri Bakanı Klimkin
temsil etmiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanı
Pavel Klimkin kongrede yaptığı konuşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Petro
Poroşenko’nun kongreye gönderdiği
mektubu okuyarak başladı. Bu konuşmanın en önemli mesajı Proşenko’nun
Ukrayna’ya bağlı Kırım Tatar Özerk
Cumhuriyeti kurulacağına dair ifadeleriydi. Klimkin ayrıca konuşmasında
Türkiye’nin güçlü desteğine teşekkürlerini bildirdikten sonra Kırım’ın Ukrayna hâkimiyetinde olduğu dönemde
Tatarlara gerekli özeni göstermedikleri için özürlerini dile getirdi. Klimkin,
Kırım’a Ukrayna devletinin yapısı içinde milli ve toprak özerkliği verilmesini
öngören bir yol haritası oluşturmayı
planladıklarını açıkladı. Ayrıca, Avrupa
Birliği’ne Rusya’ya yönelik yaptırımları
sürdürme çağrısında bulundu.
Kongrede Türkiye’yi temsilen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuşma yaptı. Bu konuşmada
Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını, Rusya’nın
Kırım’ı işgaline BM’nin gerekli tepkiyi
veremediğini belirtti. BM’nin kuruluşundan kaynaklı sorunların Kırım başta
olmak üzere diğer sorunlu bölgelerde
Rusya’ya gerekli tepkilerin verilememesine neden olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin “Dünya beşten büyüktür”
politikasının Kırım sorunuyla bir kez
daha anlaşıldığını söyledi.
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Ukrayna Dışişleri
Bakanı Klimkin’in
Kırım’a Ukrayna
devletinin yapısı
içinde milli ve
toprak özerkliği
verilmesini
öngören yol
haritası üzerine
çalışmayı
planladıklarını
açıklaması bir
bakıma Tatarları
Rusya’ya karşı
teşkilatlandırmak
için yapılmıştır.
Bu plana göre
Ukrayna lideri
Poroşenko’nun
kendi elinde
olmayan bir toprak
parçasını Tatarlara
vaat etmesi bir
açmazı da ortaya
koymaktadır.
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Kongrenin protokolde son konuşmasını ise Mustafa Cemiloğlu yaptı.
Cemiloğlu konuşmasında Rusya’nın
Kırım’ı ilhakı öncesindeki gelişen olayları anlattıktan sonra bu kongrede Rus
propagandalarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. İslam
Dünyasının Kırım meselesine ilgisiz
kaldığından bahisle İslam Konferansı
Örgütünün Kırım’a dair açıklamalarda ve müdahalelerde bulunmamasına değindi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Tatar İlişkilerinden Sorumlu
Yetkilisi de olan Mustafa Cemiloğlu,
Ukrayna yönetiminin Müslüman askerlerden oluşan bir tabur kurma kararı aldığını açıkladı. Ukrayna’nın Kırım
sınırındaki Herson bölgesinde konuşlandırılacak taburda Tatarların kendi
ordularına sahip olmasının önünün
açıldığını belirtti.
Ankara’da düzenlenen İkinci Dünya
Kırım Tatar Kongresinde tüzük, kongre beyannamesi, yönetim organları
belirlenmiştir. Kongrenin başkanlığına
KTMM Başkanı Rıfat Çubarov seçilmiştir. Mustafa Cemiloğlu da kongrenin onursal başkanı ilan edilmiştir.
Kongre sonucunda alınan belli başlı
ana kararlar özetle şöyledir:
1. Tarihî ve yegâne vatan Kırım’ın ve
milletimizin kaderini tayin hakkı yalnızca Kırım Tatar halkına aittir. Kırım’ın
kaderi konusunda, onun tarihi, asli ve
yerel halkı Kırım Tatarlarının iradesine
aykırı hiçbir eylem ve karar Kırım Tatar
halkı tarafından kabul edilemez.

2. Dünya’daki bütün Kırım Tatarları,
vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve
demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet,
din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü
ayrımcılığa karşı olma ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir.
3. Tarih boyunca Kırım Tatarlarını yok
etme kastıyla hareket eden zihniyetin vatanımız Kırım’daki işgalinin derhal sona erdirilmesi gereklidir. Rusya
Federasyonu’nun 2014 yılında milletlerarası hukukun ve insan haklarının
bütün normlarını ayaklar altına alarak,
vatanımız Kırım’ı işgal etmesi, dahası
onu tek taraflı olarak ilhak ettiğini ilan
etmesi asla ve hiç bir şart altında kabul
edilemez. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesi konusunda gerekli bütün tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.
4. Kırım Tatarlarının yok olma tehlikesi
altında bulunan dilleriyle millî, manevî
ve kültürel varlıklarının korunması ve
gelecek nesillere aktarılması için mutlak kararlılık içinde hareket edilecektir.
Kırım’da Rusya işgali altında yaşamak
zorunda bırakılan Kırım Tatarlarının can
ve mal güvenlikleri, fikir, inanç, vicdan,
ibadet, toplanma ve seyahat hürriyetleri milletlerarası toplum kurumlarının
gözlemi altında tutularak garanti altına
alınmalı, bu konuda süregelen ihlallere
en seri ve kesin şekilde milletlerarası
müdahalelerde bulunulmalıdır.
5. Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer
yerlerinde Rusya Federasyonu tara-
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fından gerçekleştirilmiş olan fiili işgal
durumu devam ettiği sürece, bu ülke
yönetimi ile yürütülen her türlü milletlerarası görüşme ve müzakerelerde Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi
hususu hiçbir şekilde gündem dışı tutulmamalıdır.
6. 2,5 asır boyunca maruz kalınan
insanlık suçları sonucunda yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış bulunan Kırım Tatar dili, kültürü, sosyal ve
ekonomik varlığın hem vatanda hem
de diasporada yaşatılmasına başta
Ukrayna devleti ile Kırım Tatar diasporalarının bulunduğu devletler, en büyük
Kırım Tatar diasporasının mevcut olduğu Türkiye Cumhuriyeti ciddi ve sistematik surette destek olmalıdır.
7. Gereken şartların teminiyle dünyadaki bütün Kırım Tatarlarının yegâne ve
tarihî vatanları Kırım’a dönerek yerleşmeleri için bütün tedbir ve imkânların
seferber edilmesi sağlanmalıdır.
8. Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla hareket edenlerin milletlerarası
mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmaları ve Kırım Tatar halkının zararlarının tazmin edilerek adaletin sağlanması için çalışılacaktır.
9. İşgal altındaki vatanımız Kırım’da
yaşayan Kırım Tatarlarının can ve mal
güvenliklerinin sağlanması için hiçbir
taviz verilmeyecektir. Kırım’ı işgali altında tutan Rusya, Kırım’ın yerli halkı
olan Kırım Tatarlarının güvenliklerinden, iktisadi ve sosyal hayatlarından,
işgal dolayısıyla maruz kaldıkları her
türlü zarardan sorumludur.

10. Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarına
maddi, manevi yardım yapılması için
çalışılacaktır.
11. Ukrayna’nın yeni anayasasında Kırım
Tatarlarının Kırım’daki özyönetim, milli
muhtariyet ve kendi kaderini tayin hakkını tanıyan maddelere yer verilmelidir.
12. Kırım Tatar diasporasının yürürlükte bulunan Ukrayna Diaspora Kimliği
Kanunu’ndan faydalanabilmesi için
kanunda yer alan şartlar Kırım Tatar
diasporasının hak kazanabileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Bu Ant doğrultusunda, Dünya Kırım
Tatar Kongresi;
1- Dünya’nın neresinde yaşarsa yaşasın bütün Kırım Tatarlarını, Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi ve
yegâne vatan Kırım’da kendi kaderini
tayin hakkı için mücadele etmeye,
2- Bütün Kırım Tatar halkını, meşru millî temsil organlarımız olan hür
şartlar altında seçilmiş bulunan Kırım Tatar Millî Kurultayı’nı, Kırım Tatar
Millî Meclisi’ni ve Dünya Kırım Tatar
Kongresi’ni desteklemeye, bu organların ilke ve kararları doğrultusunda
hareket ve faaliyet yürütmeye,
3- Bu ilke ve prensipleri kabul eden
bütün Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarını, siyasî, sosyal kurumları, basın yayın organlarını Kırım Tatar millî
mücadelesine destek vermek isteyen
diğer kurum ve kuruluşları Dünya Kırım Tatar Kongresi çatısında bir araya
gelmeye ve birleşmeye,
11
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Rusya’nın
Türkiye’nin Kırım
hassasiyetlerini
anlaması kendi
çıkarına olacaktır.
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gücünü artırması ve
saldırgan bir tutum
izlemesi Türkiye’nin
de Rusya’ya karşı
askeri önlemler
almasına veya
NATO ile askeri
işbirliğini
artırmasına
neden olacaktır.
Rusya’nın Kırım’da
Tatarların haklarını
güvence altına
alarak uygulamada
da bir rahatlama
sağlaması iki
ülkenin Karadeniz
politikasına yön
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4- Milletimizi ortadan kaldırmak maksadında olan güçlerin yok olmasını
öncelikle arzu ettikleri öz dilimiz olan
Kırım Tatarca’yı ve millî benliğimizi
canlı tutmak için her şeyi yapmaya, dil
ve kültürümüz için zarurî olan bütün
çağdaş müesseseleri teşkil etmeye,
tedbirleri almaya, kendi aramızda ve
ailemiz içinde mutlaka öz dilimizde konuşmaya,
5- Bütün Kırım Tatar halkı olarak, her
fırsatta Vatan Kırım’a dönerek yaşamaya,
6- İşgal altındaki vatanımız Kırım’da
yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri, selâmetleri ve hürriyetleri için bütün
imkânları seferber etmeye, davet eder.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde 2014 sayımlarına göre
Kırım’ın nüfusu 1.967.000’dir. Bu nüfus içerisinde Tatarların oranı 350.000
civarındadır. 1784 yılında Kırım’da
Tatarların tüm nüfusu oluşturdukları
düşünüldüğünde bu tarihten itibaren
başlayan göç ve 1944 yılındaki sürgün,
Kırım’da Tatarların nüfus çoğunluğunu kaybetmelerine neden olmuştur.
Sonuç olarak Tatarlar öz vatanlarında azınlık durumuna düşmüştür. Bu
kongre Tatarların Kırım’da azınlık durumuna düşmesine neden olan sebepleri tartışmak için de bir araç olmuştur.
Bu kongrenin en büyük özelliği Kırım
Tatarlarının büyük bir kısmını tek çatı
altında birleştirerek yeni bir mücadele
gücü oluşturmasıdır. Kırım diasporası-
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nın büyük çoğunluğunun yer aldığı bu
kongrede Rusya’nın Kırım’da işgalci
olduğuna ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılmıştır.
Bu kongrenin tartışma yaratan konularından birisi Avrupa’da Kurulu bulunan
Kırım Tatar derneklerinin bir kısmının
kongreye kabul edilmemesidir. İstanbul Nogay Türkleri Derneği, Yaglıbayat
Köyü Derneği, Kırım Kültür ve Eğitim
Derneği, Kocaeli Kırım Tatarları Derneği, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ile Avrupa’daki bazı Kırım
Tatar derneklerinin kongre başvuruları
kabul edilmemiştir. Özellikle Avrupa’da
temsil edilen dernekler bu karara tepki
göstermişlerdir.
Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanlığına Ukrayna Kırım Tatar Milli Meclisi
Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Rıfat
Çubarov’un seçilmesi Kırım Tatar davasında Ukrayna ile birlikte hareket
edileceği yönünde bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Kırım Tatar Kongresine
katılanların büyük çoğunluğu ise Rıfat
Çubarov’un başkan seçilememesi durumunda Kırım Tatar Milli Meclisi’nin
gücünün zayıflayabileceği ihtimalini
öne sürmüşlerdir. Kongreye başkanlık edecek kişinin Kırım bağlantılarının
olmasına özellikle dikkat edilmiştir.
Kongrede 24 kişilik icra komitesi de
seçimle belirlenmiştir. Fakat bu komitede Kırım’dan sadece 2 kişi vardır.
Kırım’ın ana gündem olduğu komitede Kırım’dan 2 üyenin olması tartışma
yaratacak bir sonuçtur. Ukrayna’dan
seçilen 4 üyenin de Kırım’ı doğrudan
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temsil ettiği kabul edilecek olursa icra
komitesinde Kırım % 25 oranında temsil edilmektedir.
Bu kongrenin en ilgi çeken ifadesi ise
Ukrayna’nın Kırım’da özerk bir Tatar
devletinin kurulmasına dair çalışmalar
yapacağıdır. Ukrayna Dışişleri Bakanı
Klimkin’in Kırım’a Ukrayna devletinin
yapısı içinde milli ve toprak özerkliği
verilmesini öngören yol haritası üzerine çalışmayı planladıklarını açıklaması
bir bakıma Tatarları Rusya’ya karşı teşkilatlandırmak için yapılmıştır. Bu plana göre Ukrayna lideri Poroşenko’nun
kendi elinde olmayan bir toprak parçasını Tatarlara vaat etmesi bir açmazı
da ortaya koymaktadır. Ukrayna’nın
kongrede Kırım’da özerk bir Tatar
Cumhuriyeti kurulmasına izin vereceğine dair sözlerin şu an için geçerliği bulunmamaktadır. Kırım, Ukrayna
hâkimiyetinde olmadığı sürece böyle
bir vaat ancak Tatarları kendi tarafında
tutma gayreti olarak değerlendirilebilir.
Mustafa Cemiloğlu’nun Kırım sınırındaki Herson’da Tatar Taburu kurulacağına dair sözleri de kongrenin en
çok konuşulan konularından olmuştur. Ukrayna, Rusya ile olan mücadelesinde Tatarlarla birlikte hareket
ederek bu davayı meşrulaştırmak
istemektedir. Ukrayna’nın Kırım sınırındaki Herson’da kurulacak Tatar
Taburunun zamanla Tatar ordusuna
dönüştürülmesi beklenmektedir. Bu
askeri birliğin, 2014’te kendisi de Kırım Tatarı olan İsa Akayev tarafından
kurulan askeri birlik ile birleştirilmesi

düşünülmektedir. Mustafa Cemiloğlu
her ne kadar bu taburun Kırım ile Ukrayna arasında insan ve yük geçişini
kontrol etmek amacıyla kurulacağını
söylediyse de böyle bir askeri birliğin
zamanla çatışmalara müdahil olması
beklenebilir. Kırım’dan göç eden çoğu
Tatarın, Herson bölgesine yerleştikleri
bilinmektedir. Rusya’nın Kırım ile yetinmeyip Ukrayna’nın içlerine doğru
ilerlemesi durumunda bu bölgede yaşayan Tatarların kendilerini ve ailelerini
koruyabilmesi için böyle bir ordunun
kurulmasının zorunlu olduğuna dair
değerlendirmeler yapılmaktadır. Fakat
kurulacak Kırım Tatar Taburunun Ukraynalı yetkililerin belirttiği gibi Müslüman Taburu olacağına dair açıklamaları Kırım Tatar mücadelesinin seyrini de
değiştirebilir. Kafkasya’dan ve diğer
Müslüman topluluklardan Ruslar ile
savaşmak amacıyla tabura katılacak
gönüllülerin zamanla Kırım Tatarların
haklı davalarına farklı bir boyut kazandırmaları mümkündür. Böyle bir sonuç
hem Avrupa’da hem de Müslüman olmayan diğer bölgelerde Kırım Tatarlarının davasına olan inancı azaltacaktır.
Kırım Tatarlarının vatan mücadelesi
Müslüman-Hristiyan çekişmesine de
dönüştürülebilir.

Türkiye, Kırım’ı
Ukrayna’nın
toprak bütünlüğü
çerçevesinde
değerlendirerek
Karadeniz’de
egemenliği
tartışmalı birçok
bölgenin olduğunu
savunmaktadır.
Türkiye’ye göre
Kırım, Osetya
ve Abhazya’nın
bağımsızlıklarını
ilan etmeleri veya
Rusya’ya ilhakları
Karadeniz’de yeni
istikrarsızlık alanları
yaratmaktadır.
Kırım’da var olduğu
bilinen sorun
zamanla Tatar-Rus
mücadelesinden
Türk-Rus krizine

Kongrede yapılan tüm konuşmalarda dönüşebilir.
Rusya ve Kırım yönetimi ile yapılan diyalogların bir sonuç vermediği üzerinde durulmuştur. Kırım Tatarlarının bundan sonraki süreçte Rusya ve Kırım
yönetimiyle diyalogu bütünüyle reddetmesi çözümü çıkmaza sokacaktır.
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Kırım Tatarları muhatap olarak sadece Ukrayna yönetimini görmektedir.
Fakat bu politikanın, Kırım Tatarlarına
neler kazandıracağı tartışmalıdır. Kırım
Tatarlarıyla Kırım yönetimi arasında var
olan sorunların çözümü için masaya
oturup diyalog kurulması yeniden denenmelidir. Bu diyalogun kurulması
için Türkiye “rehberlik etme” görevini
yapmalıdır. Kırım yönetimi ve Kırım Tatarları vakit geçirmeden bir araya gelip
sorunları konuşmalıdır. İki tarafın karşılıklı reddettiği müzakereler, sorunları
zamanla genişleterek içinden çıkılmaz
bir hale sokabilir. Böyle bir durum hem
Türkiye’yi hem de Rusya’yı zor durumda bırakacaktır. Çünkü iki ülkenin
de kamuoyunun bu sorundan etkilenme olasılığı vardır. Kaldı ki kongrenin
Rusya’daki gazete ve televizyonlarda
ilanından sonra Türkiye’de tatil yapılmamasına yönelik çağrılar yapılmıştır.
Aynı şekilde Kırım Tatarlarına yönelik
insan hakları ihlallerinin Türkiye’deki
gazetelerde haber yapılmasıyla Rusya
ile yapılacak Türk Akımı, nükleer enerji
vd. projelere dair Türkiye kamuoyunda
tartışmalar yaşanmaktadır.
Rusya’nın Türkiye’nin Kırım hassasiyetlerini anlaması kendi çıkarına
olacaktır. Çünkü Rusya’nın Kırım’da
askeri gücünü artırması ve saldırgan bir tutum izlemesi Türkiye’nin de
Rusya’ya karşı askeri önlemler almasına veya NATO ile askeri işbirliğini
artırmasına neden olacaktır. Rusya’nın
Kırım’da Tatarların haklarını güvence
altına alarak uygulamada da bir rahat14

lama sağlaması iki ülkenin Karadeniz
politikasına yön verecektir. Rusya’nın
sadece Kırım’da değil Türkiye’nin PKK
ve Suriye’de var olan mücadelesine
de destek olması gerekir. Rusya’nın
bunun tam tersi bir politika izlemesi
Kırım’ı elinde tutsa bile Karadeniz’de
hapsolmasına neden olacaktır. Bununla beraber Rusya’nın Karadeniz’de jeostratejik ve askeri gücünü artırmasının Türkiye’yi korkutup ABD ve Avrupa
müttefiklerinin kollarına atmaması için
Rusya’nın ölçülü ve dikkatli davranması lazımdır. Bunun için Moskova,
Ankara ile sürekli olarak kapsamlı diyalog içinde bulunmalı, onun jeopolitik
endişelerini ciddiye almalı ve şimdiki
Türk yetkililerinin ülke içinde istikrar
ve güvenliğin sağlanmasına yönelik
çabalarını desteklemelidir. Eğer Rusya
bunu yapmazsa Kırım’ın sınırları içinde
bulunması bile Karadeniz bölgesinde
kendisini rahat hissetmesine yardım
etmeyecektir.
Stratejik açıdan değerlendirdiğimizde
Kırım’ın Rusya hâkimiyetinde yer alması Rusya’nın Kuzey Karadeniz’de
kendi askeri ve jeopolitik hâkimiyetini
yeniden kurması anlamına gelmektedir. Bu oldubitti Türkiye’yi de olumsuz etkilemektedir. Çünkü Türkiye’nin
Karadeniz’de konumu zayıflayacak
ve etkili bölgesel lider statüsünü kaybedecektir. Rusya, Kırım sayesinde
Karadeniz’de jeostratejik ve askeri
varlığını önemli ölçüde güçlendirecektir. Rusya’nın tarihi sıcak denizlere
ulaşma politikasının başlangıç nokta-
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sını Kırım oluşturmaktadır. Ayrıca Kırım
son dönemde Avrupa’ya ulaştırılmak
istenen enerji hatları ile denizden ticaret açısından da önemlidir.
Türkiye, Kırım’ı Ukrayna’nın toprak
bütünlüğü çerçevesinde değerlendirerek Karadeniz’de egemenliği tartışmalı birçok bölgenin olduğunu savunmaktadır. Türkiye’ye göre Kırım,
Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlıklarını ilan etmeleri veya Rusya’ya ilhakları Karadeniz’de yeni istikrarsızlık
alanları yaratmaktadır. Kırım’da var
olduğu bilinen sorun zamanla TatarRus mücadelesinden Türk-Rus krizine dönüşebilir. Bugünkü haliyle Kırım,
öncelikle Ukrayna’nın sorunu haline
dönüştürülmüştür. Fakat bu süreç zamanla Kırım’ın bir dünya sorunu haline
geleceği yönündedir. Tatar-Rus krizi
hem Türk Dünyasının hem de İslam
ülkelerinin hiç de arzu etmeyeceği bir
süreçtir. Tatar-Rus krizinin devamı Tatarların Kırım’da hayatlarını zorlaştıracağı gibi tatarların Kırım’a geri dönüşlerini de güçleştirecektir.
Türkiye’nin Kırım konusundaki ve
özellikle Kırım Tatarlarına dair açıklamaları Rusya tarafından doğal karşılanmaktadır. Çünkü Türkiye’nin Kırım
Tatarlarının koruyucusu ve hamisi
olması, NATO üyeliği, Karadeniz’deki hâkimiyetinin tehlikede olması bu
açıklamalara hafifletici neden olarak
düşünülmektedir. Rusya, Türkiye’nin
saydığımız konularda somut adımlar
atmaması nedeniyle sert açıklamalarından rahatsızlık duymamaktadır.

Türkiye, Kırım’daki olayların Rusya ile
ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini istememektedir. Türkiye iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkileri bu tür
sorunlardan ayrı değerlendirmektedir.
Aslında iki ülke de Kırım yüzünden
ilişkilerini tehlikeye atmak niyetinde
değildir. Kırım ve Ukrayna krizi dolayısıyla AB ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara Türkiye’nin
riayet etmemesi buna bir delildir. Fakat
Türkiye’nin bu tutumu hem AB ülkeleri
hem de ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştır. AB ile üyelik müzakereleri
yapan bir NATO ülkesinin Rusya’ya
karşı aynı fikirde olmaması eleştirilere
neden olmuştur. Türkiye bu eleştirilere
kendi milli çıkarlarını ön planda tutacağını belirterek karşılık vermiştir.
Kırım’ın Rusya’ya ilhakından sonra
Türkiye-Rusya arasındaki ticaret işbirliğinde bir değişim olmamıştır. Türkiye
ekonomisine 5 milyon turistle en büyük katkı Rusya’dan gelmektedir. Türkiye, Rusya ile olan ilişkilerinde enerji,
ticari-ekonomik ve turizm alanlarındaki
işbirliklerini dikkate almaktadır. Çünkü
Türkiye hem enerji hem de turizm açısından Rusya’ya bağımlı haldedir. Rusya, Almanya’dan sonra Türkiye’nin en
büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmi 50
milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye’nin
Rusya ile ekonomik anlamda güçlü işbirlikleri mevcuttur. Reel politik anlamda düşünüldüğünde Türkiye bir taraftan ekonomik anlamda işbirliği halinde
bulunduğu Rusya ile diğer taraftan da
tarihi bağları olan Kırım Tatarlarıyla iliş-

Türkiye, Kırım’daki
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kilerini sıcak tutmak mecburiyetindedir. Ayrıca Türkiye’de tarihte Kırım’dan
göç etmiş önemli oranda Tatarın yaşadığı düşünüldüğünde politik tavırların dikkatle seçilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin Kırım Tatarlarıyla olan tarihi
bağları bu sorundan kendisini izole etmesine engeldir. Türkiye’nin Kırım Tatarları politikasını sadece Ukrayna yönetimine teslim etmesi gelecekte önü
alınamayacak problemlere de neden
olabilir. Kiev’in Kırım Tatarlarını Rusya ile yaşadığı problemlerinde kendi
siyasi emelleri uğruna kullanması şu
an için Kırım Tatarları açısından faydalı gibi gözükse de ileride bu desteğin
süreceğine kimse garanti veremez.
Kırım sorunu bundan sonraki süreçte
uluslararası problem haline gelebilir.
Kırım Tatar diasporasının tüm dünyada
teşkilatlanıp bu davayı sahiplenmesi
halinde yıllarca sürecek bir sorunun
Rusya’yı meşgul etmesi kaçınılmazdır.

Kırım Tatarlarının davalarını Türk Dünyası ve İslam ülkelerine iyi anlatmaları
halinde Rusya açısından uzun yıllar
sürecek bir sorun var olabilir. Rusya,
Kırım Tatarları krizini salt biçimde sadece toprak olarak düşünürse Türk ve
İslam ülkelerinde kendisine yönelecek
siyasi nefreti önleyemeyecektir. Bu nedenle Kırım Tatarlarına çözüm odaklı
yaklaşması Rus politikası açısından en
uygulanabilir politika olacaktır.
Türkiye, Kırım krizini Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması, Kırım
meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi, Kırım bağımsızlık referandumu ve
onun sonuçlarının tanınmaması, Kırım
Tatarları’nın güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması ölçüsünde
değerlendirmektedir. Fakat bu değerlendirme kamuoyu baskısıyla Rusya
açısından istenilmeyecek bir seviyeye
de gelebilir.
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