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Qırımtatar sürgünü belgeselnin tanıtımında konuşgan ETY Yolbaşçısı Dots. Dr. Kudret Bulbul: 

Ecnebiy memleketlerniñ Türkler ve aqraba cemietlerniñ kvartirası yolbaşçısı 
Dots. Dr. Kudret Bulbul, “Qırım içün tetqiq eser yapmak kerek. 1944 sene 
yaşanğan sürgünu dünyağa añlatmaq içün bu filmi azırladık” dedi. 
Qırımtatar sürgünunıñ 71-i 
yılında Türkiye, Ecnebiy 
memleketlerniñ türkler ve 
aqraba cemietlerniñ  yol-
başçılıgı (ETY) sürgün olğan 
insanlarnen körüştu ve 
“1944s. Qırımtatar sürgünu 
sözlu tarih işi” meydana 
ketırdı.
Sürgün olğanlarnen eki sene 
ypılğan körüşmelernen regis-
tre olgan ve sürgünun tarihını 
canlı tutacak bir işe imza 
atqan ETYnıñ filmin tanıtımı 
İstanbul Haliç kongress 
merkezinde yapıldı.
Tedbirde nutuq söylegen Ec-
nebiy memleketlerniñ türkler 
ve aqraba cemietlerniñ 
kvartirası yolbaşçısı Dots. Dr. 
Kudret Bulbul ‘Qırım işğal 
altında. Qırımnıñ Rusiege 
qoşulması böylece tanılmaz. 

Qırımtatarlarnıñ lideri Mus-
tafa Abdulcemil Qırımoğlu 
ve KTMM Yolbaşçısı Refat 
Çubar Vatan Qırım içün çoq 
mucadele eteler ve qarşılıq 
köstereler. Büyük mucadele 
adamlarnıñ mından selâm-
layım. Qırımtatarlar Ukrain-
ağa Ukrainlerden daa çok 
saip çıqalar. Biz Qırımğa er 
erde saip çıkamız, Qırımta-
tarlarneñ birliktemız. Qırım 
içün tetqiq eser yapmak 
kerek. 1944 sene yaşanğan 
sürgünu dünyağa añlatmaq 
içün bu filmi azırladık. 
Bundan başqa, ‘Qırım tarih 
ve medeniy mirası levazim-
leri’ adlı bir kitabı Hakan 
Kırımlı ocamıznen azırladıq. 
Qırımnen alâqalı er şey qayd 
altına alındı’ dedi. 

Qırımtatar 
Milliy Meclis 
azası Eskend-
er Bariyev, 
“Qırım Tatar-
ları Olmadan 
Qırım Mesele-
si Çözülmez” 
dep ayttı. 2’de

Haberi 5’te

“Qırım Tatarları Olmadan 
Qırım Meselesi Çözülmez”

“Qırımnın işgalini 
tanimayacakmız”
Ukraina 
prezidenti 
Petro Poroşenko, 
halqara toplulıq 
Qırımnıñ rusiye-
li işğalini iç bir 
vaqıt tanimay-
cağına eminligi-
ni bildirdi. 3’te

Qırımtatarlarnıñ 
bayrağı
Qırımtatarlarnıñ bayrağı – mavı bas-
madan ve onıñ yuqarıdaki sol köşesinde 
yerleşken sarı timsalden – tamğadan 
(tamğa, taraq-tamğa) ibarettir. 4’de
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Eskender Bariyev: “Qırım Tatarları 
Olmadan Qırım Meselesi Çözülmez”

Qırımtatar Milliy Meclis azası Eskender Bariyev, “Qırım 
Tatarları Olmadan Qırım Meselesi Çözülmez” dep ayttı.

Çanakkale’15 Ruhu ve Kırım
Çanakkale Zaferi, Kurtuluş 
Savaşı’nın şüphesiz en unutulmaz 
zaferidir. 1915’ten bugüne tam 
100 yıl geçti. Bizler bu gururu en 
az ilk günkü gibi hissediyoruz. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı, geçtiğimiz hafta 
Çanakkale Zaferi ruhunu yansıtan 
bir projeye imza attı. Bu anlam-
lı projeyle Kırım’da yaşayan öz 
halkımızdan 45 kişilik bir topluluk 
da geldi. Kırım Mühendislik ve 
Pedagoji Üniversitesi öğretim üye 
ve öğrencileri, Kırım Qardaşlık 
Teşkilatı başkan ve üyeleri, Kırım 
Medeni Cemiyeti temsilcileri, Kırım 
İslami Hayriye Cemiyeti temsilcil-
eri gelen toplulukta olan gruplardı. 
Kırımlı misafirlerimizi Sakarya 
Kırım Türkleri Derneği karşıladı 
ve ağırladı. Sakarya Orhan Gazi 

Kültür Merkezi’nde yapılan kon-
feransın konukları olarak Prof. Dr. 
Ebubekir Sofuoğlu, Doç. Dr. Kutluk 
Kağan Sümer, Kırım Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Bekir 
Mamutov, Kırım Tatar Türk Dili 
Başkanı Doç. Dr. Zekiya Mamutova 
ve TRT’de yapımcı- yönetmen ve 
Emel Kırım Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Zafer Karatay katıldılar. 
Çanakkale ruhu slayt gösterimi 
ile Kırım Mühendislik ve Pedagoji 
Üniversitesi tanıtım filmlerinin 
ardından Zafer Karatay, birlik ve 
beraberliğin önemine değinerek 
Kırım mücadelesinin de Çanakkale 
ruhu taşıdığını ifade etti. Karatay’ın 
ardından konuşma yapan Kutluk 
Kağan Sümer, Osmanlı Devleti 
ve İstanbul’un fethi için Kırım’ın 
öneminden bahsetti. Konferansın 

devamında Bekir Mamutov kendi 
yazdığı şiiri okudu ve büyük alkış 
aldı. Zekiya Mamutova da Kırım 
ile Kırım Mühendislik ve Pedagoji 
Üniversitesi hakkında bilgi verdi. 
Ertesi sabah, kahvaltıyla başlayan 
gün programı Sakarya Üniversitesi 
Rektörü’nü ziyaretle devam etti. 
Bu ziyarette Sakarya Üniversitesi 
ile Kırım Mühendislik ve Peda-
goji Üniversitesi arasında eğitim 
işbirlikçiliği ve staj imkânı kararları 
alındı ve imzalandı. Sonrasında 
Kültür ve Turizm Bakanımız Yalçın 
Topçu, Kırımlı misafirlerimizi 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
ağırladı, sohbet etti.
Bir sonraki gün Çanakkale pro-
gramı için yola çıkan topluluğumuz, 
Çatalca Kırım Türkleri Derneğimizi 
de ziyaret etti. İstanbul şube 
başkanımız Celal İçten ve Çatalca 
şube başkanımız Erol Taylan ile 
görüşen misafirlerimiz, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 
Çatalca meydanında yaşadı. Çanak-
kale’ye ulaştıktan sonra Çanakkale 
valisi Hamza Erkal’ı makamında 
ziyaret ederek Kırım ve Türkiye 
arasındaki dostluğu pekiştirdiler. 1 
Kasım sabahı Kırım’a dönmek için 
İstanbul’a geldiler ve Vatan Kırım’a 
döndüler.
Bu yoğun program arasında 
soydaşlarımızla birbirimizi yakın-
dan tanıma imkânı bulduk. Güzel 
sohbetler ettik, yakın arkadaş olduk. 
İlk kez karşılaşma soğukluğu yerine 

40 yıllık dostmuşuz gibi sıcacık 
baktık birbirimize. Aluşta’dan Esen 
Yeller romanının gerçekliğinin 
tadına, romanın başkahramanı 
Fatma Menekay’nın torunu Sakine 
İbrahimova ile konuşunca vardık. 
Qardaşlık teşkilatı üyeleri ile 
Qardaşlık Teşkilatı’nın başarıların-
dan konuştuk. Birlik, beraberlik ve 
anadilin önemi adına projelerinde 
diasporadaki Kırım Tatar Türkleri 
olarak her zaman yer almak isteriz.
Her yazımda dile getirdiğim gibi; 
birlik ve beraberliğimiz bizim 
tek dayanağımız. Biz birbirimize, 
halkımıza, dilimize sımsıkı sarılır-
sak bizi kimse yok edemez.
Bu güzel projeye imza atan Sa-
karya Valiliği ve Sakarya Büyükşe-
hir Belediyesi’ne, Sakarya Kırım 
Türkleri Derneği Başkanı Şevket 
Öndüç ve Yönetim Kurulu üyeler-
ine, Kırımlı misafirlerimizi yalnız 
bırakmayan Gebze Kırım Türkleri 
Derneği Başkanı Şerife Orak ve eşi 
Recep Orak’a, Düzce Kırım Türkleri 
Derneği’ne, çektiği fotoğraflarla 
anılarımızı ölümsüzleştiren Nedim 
Ergün Kırımlı’ya, projenin ulaşım 
sorumluluğunu alan Adabaşar 
Turizm’e teşekkürü bir borç bilirim. 
Atalarımız “Birlikten kuvvet doğar!” 
diye söylemişler. Bu sözü tam 
olarak yaşadığımız bir programdı. 
Daha büyük projelerde yine birlik 
ve beraberlik içinde olalım, Kırım’ı 
yaşatalım.

Qırımtatar Milliy Meclis azası, qırımta-
tarlarnıñ aq-uquqlarını qorçalav komite-
tiniñ idarecisi Eskender Bariyev aytqanına 
köre, qırımtatarlar Qara deñiz regionında 
vaziyetniñ tertipleşüvinde büyük rol oynay.
“Qırımtatarlarnıñ vazifelerden biri–  öz 
tecribe, öz faciasına dayanıp, region stabil 
olğanına baqmadan isse qoşmaqtır”Aytqanı 
kibi, işbu ketişat teşebbüsçileri Ukrainanı 
temsil etken qırımtatarlardır. “Qırımta-
tarlarnıñ vazifesi – Ekinci cian cenkinden 
soñ qurulğan halqara uquqiy tertibatnıñ 
işlep kelmesine isse qoşmaq. Region 

devletlerinde yaşağan qırımtatarlarnı celp 
etmege tırışacaqmız” dep qoştı Bariyev.
Qırım Rusiye tarafından işğal etildi. 
Ukraina Yuqarı Radası Rusiyeniñ va-
qtınca Qırım işğaliniñ resmiy başlanğıçı 
olaraq 2014 senesi fevral 20 kününi ilân 
etti. 2015 senesi oktâbr 7-de Ukraina 
prezidenti Petro Poroşenko bunıñnen bağlı 
qanunnı imzaladı. Ğarp memleketleri 
bir sıra iqtisadiy sanktsiyalarnı kirsetti. 
Rusiye yarımada işğalini inkâr etip, onı 
“tarihiy adaletniñ tiklenmesi” dep adlay. 
(Kırımınsesi-Qırım)
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POROŞENKO: “QIRIMNIN İŞGALİNİ 
İÇBİR VAKİT TANİMAYACAKMIZ”

Lilâ’nın torunu 
köteklendi

ATF’den  
Qırımğa 
270 qurban

“QIRIM QORQU 
YARIMADASI OLDI”

Ukraina prezidenti Petro Poroşenko, halqara toplulıq Qırımnıñ 
rusiyeli işğalini iç bir vaqıt tanimaycağına eminligini bildirdi.

Ukraina prezidenti Petro Poroşenko halqara 
toplulıq Qırımnıñ rusiyeli işğalini iç bir va-
qıt tanimaycağına eminligini bildirdi. Qırım 
üzerinde nezaret Ukrainağa qaytarılacaq, 
dedi Poroşenko
Qırım Rusiye tarafından işğal etildi. 
Ukraina Yuqarı Radası Rusiyeniñ vaqtınca 
Qırım işğaliniñ resmiy başlanğıçı olaraq 
2014 senesi fevral 20 kününi ilân etti. 2015 
senesi oktâbr 7-de Ukraina prezidenti 
Petro Poroşenko bunıñnen bağlı qanunnı 
imzaladı. Ğarp memleketleri bir sıra iqti-
sadiy sanktsiyalarnı kirsetti. Rusiye yarıma-
da işğalini inkâr etip, onı «tarihiy adaletniñ 
tiklenmesi» dep adlay.
«Baş egip, tanısaq, havsızlıq tertibatınıñ 
qaba bozuluvı ve dağıluvı olur. 1938 
senesi olğanı kibi olacaq», – dedi Ukraina 
prezidenti ve natsist Almaniya tarafından 
Avstriya işğali aqqında hatırlattı.
Ukraina havfsızlığı içün yekâne kefaletni 
Poroşenko NATO azalağınıda köre. Fikrine 
köre, Kiyev bu maqsatqa bir 6-8 yıldan 
soñra irişe bile. (Kırımınsesi-Kiev)

Ukrainanıñ paytahtı Kiyevde 
bulunğan Rusiye Elçihaneniñ 
ögünde narazılıq aktsiyasi 
keçirildi. Narazılıqqa qırım-
tatarlarnıñ lideri Mustafa 
Abdulcemil Qırımoğlu, Qırım-
tatar Milliy Meclis reisi Refat 
Çubarov ve pek çok qırımtatar-
lar qoşuldı.
Narazılıq aktsiyasında nutuq 
söylegen qırımtatar lideri 
Mustafa Abdulcemil Qırımoğ-
lu ‘Qırım qorqu yarımadası 
oldı. İşgal yolbaşçılığı siyasiy 
mabusları ve reineleri deral 
azat etmeli.
BM İnsan aqları komissiyası bir 
an evelsi Qırımğa gelip insan 
aqlarını incelemeli.
Qırımtatar kütleviy haber vas-
talarğa yapılğan basqını deral 
bitirmeli’ dedi. (Kırımınse-
si-Kiyev)

ATR telekanalınıñ sabıq muarriri Lilâ 
Bucurova, noyabr(Kasım) 2-de, sabadan 
evinde keçirilgen tintüv adqqında tarif 
etti. Lilâ Bucurova aytqanına köre, yüz 
bergen adise oña ukrain sınıfından rus 
sınıfına keçmege istemegen ve bu sebepten 
de koteklengen torun bu menfiy vaziyetke 
oğradı. Noyabr (Kasım)2-de saba Qırımda 
ATR telekanalınıñ sabıq hadimleri Lilâ 
Bucurova, Elzara İslâmova ve telekanal 
saibi Lenur İslâmovnıñ ana-babası yaşağan 
evleri, em de Moskvadaki evinde tintüvler 
yapılmağa başladı. Noyabr(Kasım) 2-de 
saba Rusiyeniñ Merkeziy bankı İslâmovğa 
ait OOO «Cast Bank» müessisesiniñ 
litsenziyasını lâğu etti.
Qırımnıñ Rusiye Federal havfsızlıq 
hızmeti (FSB) idaresiniñ malümatına köre, 
tintüvler ATR saibine qarşı açılğan cinaiy 
iş çerçivesinde keçirile.  (Kırımınse-
si-Kırım)

Almaniya demokratik ülkeci türk teşkilat-
lar federatsiyası (ATF) adetince bu sene da 
Qırımğa qurban yolladı.
1993 yılında merum MAP başı Alparslan 
Türkeşnen Qırım Türklerniñ lideri A.Ce-
mil Qırımoğlunuñ Almaniyanıñ Frank-
furt şeerinde yapılğan Türk Federatsiyası 
Qurultayında körüşmesinden artından 
başlatılğan bu kampaniya bu küne qadar 
vira devam etti.
Almaniyadaki qurbanlık qoy fiyatlarına 
köre toplanğan 270 qurban aqçası 40500 
avro Qırımdaki Qırım türklere dağıtmak 
içün İstanbul Qırım türkler teşkilatnıñ 
yolbaşçisına Celal İçtenge berildi.
Almaniya demokratik ülkeci türk teşkilat-
lar federatsiyası qurban kampaniyasınen 
başqa Türk devletlerde ve cemietlerde 
yaşağan soydaşlarğa da qurbanlar bere.
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Qırımtatarlarnıñ bayrağı

KIRIM TATARI OLMAK

Qırımtatarlarnıñ bayrağı 
– mavı basmadan ve onıñ 
yuqarıdaki sol köşesinde 
yerleşken sarı timsalden 
– tamğadan (tamğa, 
taraq-tamğa) ibarettir..
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Kırım’ın Sesi Gazetesi Basın Meslek ilkeler-

ine uymaya söz vermiştir
Yayımlanan yazılar yazarların kendilerine 
aittir. Haber, foroğraf ve yazılar kaynak 
gösterilmek suretiyle iktibas edilebilir

Ben Alparslan, Jeoloji 
Mühendisiyim, siyasetle 
yakından alakadarım ve de 
en önemlisi Kırım Ta-
tarıyım.
Elazığlıyım deriz buralar-
da ancak dedemin babası 
Iğdır’dan gelmiş Elazığ’a, 
Iğdır’a da güzel vatan 
Kırım’dan gelmişler.
Bizim buralarda öyle ma-
hallece ya da sokakça Kırım 
Tatarlarının oturduğu yer 
yoktur. Topu topu üç aile 
varız bir şehirde. Ancak 
azlığımız varlığımızı devam 
ettirmemize asla engel 
değildir. Allah nasip ederse 
3 aya kadarda Ankara’ya 

taşınmayı düşünüyorum.
4-5 Nisan’da Ankara’da 
yapılan çalıştayın son 
gününe de olsa katılma 
fırsatı bulup soydaşlarımla 
tanışma ve sohbet etme fır-
satım oldu. Bu, Ankara ve 
Eskişehir civarında yaşayan 
siz Tatarlar için sıradan 
bir durum gibi gözükse de 
etrafınızda aynı anane aynı 
kültürden gelmiş insanların 
olmadığı bir yerden böyle 
bir çalıştaya katılmak gurur 
verici bir durumdu benim 
için. Hele ki Mustafa Cemil 
Kırımoğlu ağabeyin elini 
öpüp yaptıklarına istinaden 
helallik almak ayrı bir duy-

gusallıktı.
Bunun dışında 31 Temmuz 
- 2 Ağustos tarihleri arasın-
da Ankara’da geekleşen 
Dünya Kırım Tatar Kon-
gresi(DQTK) milli birlik ve 
beraberliğimizi dünyaya en 
iyi şekilde gösteren güzel 
bir kongre oldu. 
Sosyal medya üzerin-
den takip ettiğim soy-
daşlarımızda gördüğüm 
güzel şeylerden birisi de 
Türkiye’nin dört bir yanına 
dağılmamız ve her siyasi 
parti içerisinde yer al-
mamız oldu.
Bu sesimizi duyurabilmek 
için aslında çok güzel bir 
araç, Kırım Tatarları olarak 
her yerde elimizin kolu-
muzun olması bizleri daha 
da güçlü kılacaktır.
Türkiye’de tamı tamına 
5.000.000 Kırım Tatar 
Türkü yaşıyor. Kongreded e 
belirtildiği gibi aktif olarak 
hala içimize katılmayan-
lar var.(Bu zamana kadar 
bende bu gruba dahildim)
Soydaşlarımızın hepsini tek 
çatı altında tek ses altında 
hep beraber birlik içinde 
bizler toplayacağız.
Devletimizin Kırım politi-
kasını evet Tatarlar olarak 

eleştiriyoruz ama devle-
timizin de Türklerin bekası 
için emin olalım planları 
muhakkak vardır.  
Ukrayna ilhak konusun-
da ne kadar bizlere yakın 
görünse de, acaba Rusya’nın 
gücü Ukrayna’da olsaydı bu 
destekleri gerçekten bize 
verecek miydi?
21. yy.’da bizim tek dostu-
muz Türkiye ve Türki Cum-
huriyetlerdir.
Dünya siyasi politikaları 
gereği şu anda Rusya ile 
restleşmemiz gerekmey-
ebilir ama Türkiye Dün-
ya’da söz sahibi olduğu 
zaman, başta Kırım olmak 
üzere, Doğu Türkistan, 
Kerkük–Musul ve diğer 
soydaşlarımız rahat nefes 
alacaklardır.
Bundan sonraki süreçte 
Kırım Tatarları olarak 
nihai öncelikli kararımız 
sosyal mecralar ve basın 
kanallarımızla Türkiye’de 
ve Dünya’da yaşayan diğer 
soydaşlarımıza ulaşıp da-
vamızı anlatmak olacaktır.
Bizler Kırım Tatarıyız; 
erkekleri yiğit ve yakışıklı, 
kızları kibar ve güzel olan 
bir neslin zürriyetiyiz…

Birinci kere bayraq Rusiyedeki olıp 
keçken Fevral inqılâbından soñ, 1917 
senesinde qırımtatarlarnıñ Qurultayı 
tarafından qabul etilgen edi.
Bu bayraq 1991 senesiniñ iyün 30 
künü yañıdan çağırılğan Qurultay 
tarafından milliy bayraq olaraq qabul 
etildi:
‘Qırımtatar halqınıñ milliy bayraq 
ve milliy gimni aqqında’ Qırımtatar 
Qurultayınıñ qararı:
1917 senesi keçirilgen Qurultayınıñ 
halefi olaraq ve qırımtatar hañlığınıñ 
milliy devletçilik ananelerini devam 
eterek, Qurultay böyle qarar ala:

1. Qırımtatar halqınıñ milliy bayrağı 
olaraq kök tüste tüzköşeli, töpedeki 
köşesinde altın tamğası olgan bas-
manı qabul etmek. Bayraq keñliginiñ 
uzunlığına nisbeti – 1:2
2. Qırımtatar halqınıñ gimni olaraq 
Noman Çelebicihannıñ ‘Ant etken-
men’ eserini qabul etmek
3. Qırımtatar Milliy Meclisine milliy 
bayraq ve gimnniñ qullanuv tertib-
ini işlep çıqarmaq ve tasdıqlamaqnı 
avale etmek.
1991 senesiniñ 30 iyün künü Qırım-
tatar halqınıñ Qurultayında qabul 
etilgen, Aqmescit şeeri.

2010 senesinden başlap 26 iyün künü 
qırımtatarlar tarafından qırımtatar 
bayraq künü olaraq qayd etile.
2012 senesiniñ 22 iyül kününde 
qırımtatar halqınıñ Qurultayınıñ V 
toplantısı qırımtatar halqınıñ milliy 
bayraq haq-huquqlarını qorçalağan 
ve qullanuv tertibini, tasvirlev sualini 
nizamğa qoyğan ‘Qırımtatar halqınıñ 
milliy bayrağı aqqında’ qararlarını 
qırımtatar halqınıñ Meclisine avale 
etmege ve tasdiqlav içün qırımtatar 
halqınıñ Qurultayınıñ VI toplantısı-
na taqdim etmege qarar aldı.
Kök tüs – bu temiz kök ve serbest-

likni temsil etken türkiy halqlarınıñ 
ananeviy renkidir. (Kazahstan 
bayrağınen qıyaslañız). Tarihiy cehet-
ten bu tüs tengrilikniñ temsillerinden 
biri edi. Bu renk Qırım hanlığınıñ 
bayraqlarında da qullanılğan edi.
Taraq-tamğa – bayraqta kösterilgen 
timsal Qırımda ükümdarlıq yapqan 
Geraylar sülâlesiniñ soyluq işaretidir. 
Birinci olaraq bu timsalni Qırım han-
lığınıñ temsilcisi Hacı I Geray qullan-
mağa başlağan edi. O zamanlardan 
berli bu işaret hanlıq iqtidarınıñ 
timsali olaraq işletile.
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“KIRIM KAYIT ALTINDA”
Kırım’dan 18 Mayıs 1944’te sürgün edilen Kırım Ta-
tar Türklerinin sürgünde yaşadıkları anlatan belgesel 
filmin tanımında konuşan YTB Başkanı Kudret Bülbül, 
“Kırım bu belgeselde kayıt altına alındı” dedi.

“Qırım ansambli”
25 yaşını toldurdı

Bağçasaray’da muzey açılacaq

Qırımtatar halqınıñ 
“Qırım” folklor ansam-
bli 25 yaşını toldurdı. 
Bu münasebetnen 
oktabr (ekim) 29 künü 
Aqmescit şeerinde İs-
mail Gasprinskiy adına  
cumhuriyet kütüpha-
nesinde yubiley tedbiri 
ötkerildi.
Şu künü kütüphane 
müdüri Gülnar 
Yağyayeva ve hadimler, 
Qırımtatar Yazıcıları 
Birliginin reisi Riza 
Fazıl, «Maarif» 
birliginin reisi Safure 
Kadjametova, bu birli-
kniñ azası olğan namlı 
oca Seyran Useinov 
hem de milliy sanat 
muhlisleri «Qırım» 
ansambliniñ kollek-
tivini ve onıñ bediiy 

rehberi, Ukrainada ve 
Tataristan Cumhuri-
yetinde nam qazanğan 
sanat erbabı Server Ka-
kuranı can-gönülden 
tebriklediler. Olar 
«Qırım» ansambliniñ 
yapqan işlerine yüksek 
qıymet kesip ve oña 
icadiy muvafaqiyetler 
tilep,  Server Kakurağa 
güldesteler ve kitaplar 
taqdim ettiler.
Halqımıznıñ folklor 
ananelerini saqlap 
qalmaq, milliy muzıka 
sanatımıznı dünyağa 
tanıtmaq içün 25 
yıldan berli sadıqane 
hızmet etip kelgen 
Qırım ansamlini biz de 
hayırlaymız. Yaşasın 
Qırım! (Kırımınse-
si-Kırım)

Yaqın vaqıtta Bağçasaray 
şeerinde Qırımtatar Ev müzeyi 
açılmağa planlaştırıla. Bu 
müzeyde  Ekinci Cian cenkin-
den evel olğan qırımtatarlarnıñ 
yaşam tarzı işlerde kösterilecek.
Müzeyniñ müdiri Rustem bey 
Derviş, universitete oquğan 
vaqıtta, 10 yıl evel ,böyle 
müzeyni açmağa planlaştıra 
edi. Niayet yaqın kelecekte 
bu müzey  ziyaretçiler içün 
açıq olacaq. Bu güzel fikir-

ni, amelge kerçeleşmek içün, 
Rustem bey,belli qavehaneniñ 
evini satın aldı. Meraqlısı şu ki 
,bu Ev tipik qırımtatar evidir. 
Rustem odalarnı birleştirip 
,büyük musaferhaneni qurdı. 
Müzeyni,güzel eşyalarnen 
toldurmaq, çölmikçilik işiñ 
ustası Eldar Güseynov  yardım 
etti . Daa bir çoq eşyalarnı , 
müzeyniñ  müdiri Aqmescitte 
yerleşken bazarında satın aldı. 
Rustem Derviş, qayd etilgenine 

köre: “ Qırım tarzı” proyektine  
büyük ğaye ve isseni Mam-
ut Çurlu  da qoştı. Şimdi de, 
müzeyde tamir işleri keçkenine 
baqmadan, ziyaretçiler içün , er 
vaqıt qapılarını aça.  Eñ esası, 
bu yerde fotolarnı yapmaq mot 
oldı. Kelin ve kiyevler bu yerge 
kelip toylıq fotolarnı yapmağa 
areket eteler .
Aynı u yerde birinci qırımtatar 
“Haytarma”  filmniñ  çekimleri 
olıpkeçti. (Kırımınsesi-Kırım)

Kısa adı YTB olan T.C. Baş-
bakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, 
projeyle Kırım’da yaşananların 
kayıt altına alınarak birçok 
dile çevrilmesini ve dünya-
daki araştırmacılara, film 
yapımcılarına ve diğer medya 
kuruluşlarına servis edilmesini 
amaçladıklarını anlattı.
“Anadolu Ajansı aracılığıyla bu 
çalışma henüz öngörülmeyen 
pek çok noktaya ulaştırılacak, 
ulusal ve uluslararası araştırma-
larda değerlendirilecek” diyen 
Bülbül, çalışmanın bir neslin 
yaşadıklarını kayıt altına al-
dığını kaydetti. Bülbül, Kırım’ın 
kültürel tarihine ilişkin yeni bir 
çalışma yürüttüklerinin altını 
çizerek, böylelikle tükenmekte 
olan eserleri kayıt altına almak 
istediklerini belirtti.
Bülbül, “Bütün Kırım’ı tarayarak 
tarihi eserleri, han, hamam, ker-
vansaray, medrese ve çeşmeleri 
kayıt altına aldık. Umarız bir 
gün Kırım tekrar normalleşir, 
oradaki hayat olağan akışına de-
vam eder, o eserler gün yüzüne 
çıkarılır ve tekrar yeşertilir” 
dedi.

SÜRGÜN’ÜN 246 TANIĞIY-
LA GÖRÜŞÜLDÜ
18 Mayıs 1944’te Sovyetler 
Birliği lideri Stalin’in kararıyla 
Kırım’da bir gecede evlerinden 
toplanarak farklı ülkelere sürgün 

edilen yüz binlerce Tatar’dan 
bazı tanıklarla yapılan röporta-
jlardan oluşan belgeselin çekim-
leri iki yıl sürdü.
 YTB’nin 2013’te başlattığı 
projede, sürgün edilen ailelerin 
çocuklarının, 1990’ların başında 
ana yurtlarına dönüş için ver-
dikleri mücadele de kayıt altına 
alındı.
 Sürgünün 246 tanığıyla doğru-
dan mülakatlarla elde edilen 
görüntülerden oluşan çalışma 
sayesinde Kırım Tatarlarının 
milli davasının dünya kamuoyu-
na bizzat trajedinin mağdurları 
tarafından objektif biçimde 
anlatılması amaçlanıyor.
 Çalışma, tarihçilerin ve diğer 
bilim adamlarının da istifade 
edebileceği bir içerik sunuyor.

200 BİN TATAR HAYATINI 
KAYBETTİ
1944’teki trajedi, İkinci Dün-
ya Savaşı’nda Nazi Almanyası 
ordularının Kırım’a girmesiyle 
başladı. Bu dönemde Kırım 
Tatarlarının bir kısmı Alman 
ordusuna esir düşerek orduya 
katılmak zorunda kaldı. Bir 
kısmı da Alman savaş sanay-
isinde iş gücü olarak kullanıl-
mak üzere zorla Almanya’ya 
götürüldü. Ancak Kırım‘da 
süren savaşlar sırasında Sovyet 
Kızıl Ordusu, Almanlara yardım 
ettiğini öne sürerek hain ilan 
ettiği Kırım Tatarlarına yöne-
lik öldürme, tecavüz ve yağma 

hareketlerini başlattı.
Sovyetler Birliği Lideri Stalin, 11 
Mayıs 1944’te Kırım Tatarlarının 
son ferdine kadar Kırım’dan 
sürülmesi kararını verdi. 
Böylece Tatarlar için asıl büyük 
felaket başlamış, 17 Mayıs’ı 18 
Mayıs’a bağlayan gece, Kırım’ın 
her yerinde aynı anda evler 
basılmıştı. Hazırlanmaları için 
15-20 dakika zaman verilen 
Kırım Tatarlarına, yalnızca 
ellerinde taşıyabilecekleri kadar 
eşya almalarına izin verildi. 
Böylece yüz binlerce Tatar’ın 
sürgünü başladı. Hayvan vagon-
larına yüklenen, Orta Asya, 
Urallar ve Sibirya’ya gönderilen 
Tatarlar, toplama kamplarında, 
ağır şartlar altında yaşamak 
zorunda kaldı.
Kırım Tatar toplumunun kay-
naklarına göre, sürgün yolcu-
luğu ve takip eden yıllardaki 
sefalet nedeniyle ölüm yolcu-
luğuna çıkan yaklaşık 430 bin 
Tatarın yarıya yakını hayatını 
kaybetti.
 Sürgün sonrasında Kırım’da 
Kırım Tatarlarından kalan 
tüm mallar yağmalandı, Kırım 
Türk-İslam geçmişine ait nere-
deyse tüm bina, abide ve eserler 
yerle bir edildi. Kırım’da Türkçe 
isim taşıyan yüzlerce şehir, ka-
saba ve köyün adları değiştirildi. 
Kırım Tatarlarından boşalan 
bölgelere ise 1944’ten itibaren 
Rus ve Ukraynalılar yerleştirildi. 
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“Qırımda elektrik 
energiya toqtatılacaq”

“Türkvizyon 2015” yarışında 
Qırım temsilcisi iştirak etecek

KIRIM TATARLARININ İLK TÜRKÇE 
GAZETESİ “TERCÜMAN” HAKKINDA
Geçen yazımda tarihi olaylara fazla 
girdiğim için bu yazımda sizlere 
İsmail Bey Gaspıralı’nın gazetesi 
olan Tercüman Gazetesi hakkında 
bilgi vermek ve onu daha yakından 
tanımak için gazetenin amacını 
yazmak istedim.
Tercüman’dan önce İsmail Bey 
Gaspıralı hakkında bir ön bilgi 
vermek gerekli fakat İsmail Bey 
Gaspıralı için bir ön bilgi yet-
mez onun yaptıklarını fikirlerini 
öğrenebilmek için hayatını deta-
ylıca günlerce haftalarca senel-
erce okumak gerekli. İsmail Bey 
Gaspıralı bildiğiniz gibi 1815 
yılında Kırım Hanlığı’nın payitahtı 
olan Bahçesaray yakınlarında-
ki Avcıköy’de dünyaya gelmiştir. 
Annesi Fatma Hanım tarafından 
köklü bir mirza soyuna mensup 
olan Gaspıralı bir zadegan’dır. Ba-
bası ise Mustafa Alioğlu’dur. Babası 
Çarlık ordusundan emekli olan bir 
teğmendir. İsmail Gaspıralı’nın ha-
yatında ki dört dönüm noktaların-

dan birisi babasının da öngörüsü 
ile Moskova’ya harp okuluna 
gitmesidir. Burada Rus aydınları 
ile tanışmış ve o dönemde Ruslar 
içinde yaygın olan Panslavizm 
düşüncesini tanıma fırsatı kazan-
mıştır. Bu da haliyle onda ters tesir 
yaratmış ve Rusya içindeki Türkleri 
uyandırma düşüncesini kazan-
mıştır. Bunu ne şekilde yapacağı ise 
1883 yılında Tercüman gazetesinin 
çıkması ile netlik kazanacaktır. İkin-
ci dönüm noktası ise 1868 yılında 
bu okuldan yurda dönünce meşhur 
Zincirli Medrese’sinde Rusça öğret-
menliğine başlayınca olmuştur. 
Burada ki eğitimin geriliğini gören 
Gaspıralı’ya mollalar ve muallimler 
ona kızmış bu olaylar onda eğitimin 
geriliğini göstermiştir. Bir diğer 
dönüm noktası ise hiç şüphesiz 
Viyana, Münih ve Stuttgart yolu 
ile gittiği Fransa seyahati olmuştur. 
Bu seyahatte Avrupa’da ki durumu 
yerinden görmüş ve ülkesinde yap-
acağı reformların temelini oluştur-

muştur. Son olarak ise 1883 yılında 
sayısız defa başvuru yaptığı gazete-
sini Rusya hükümeti tarafından 
onaylanmasıdır. 1883 yılında Rus 
hükümeti tarafından verilen izin 
Gaspıralı’yı Tercüman gazetesini 
çıkarmasını sağlamıştır. Bazı aydın-
lar ki bu aydınların başında Cafer 
Seydahmet Kırımer gelmektedir 
bu aydınlar Tercüman Gazetesi’nin 
Rusya hükümeti tarafından izin ver-
ilmesinin nedenini 1783 Rusya’nın 
Kırım’ı ilhakının 100. senesi olması 
ile bağdaştırmıştır. Bu aydınlara 
göre gazete Kırım’ın ilhakının 100. 
yılı münasebetiyle Kırım Tatar-
larına verilen bir hediyedir. Fakat 
Rusya hükümetinin bir şartı vardı 
oda gazetenin aynı şekilde Rusça’da 
yayınlanmasını istemeleriydi. İsmail 
Bey Tercüman Gazetesi’nin ilk 
basımını 22 Nisan 1883’te yapmıştır. 
Bu gazete haftada bir gün yayın-
lanıyordu. Ekim 1903’ten itibaren 
haftada iki gün ve 1912 yılından 
itibaren ise günlük yayınlanmıştır. 
İsmail Bey bu gazeteyi tamamen 
kendi bütçesi ile çıkarmıştır. Baskı 
makineleri, çalışan işçiler ve gazete 
ile alakalı aklınıza ne gelirse hep-
sinin ücreti İsmail Bey tarafından 
karşılanmıştır.1884 yılında açtığı 
okulun da propagandasını İsmail 
Bey Tercüman Gazetesi ile yap-
mıştır. Gazete kısa zamanda büyük 
bir kitleye hitap etmeye başladı. 
Tercüman Kırım’dan başlayarak, 
Rusya’nın Kafkasya, Kazan, Sibirya, 
Orta Asya bölgeleri, Çin Türkistan’ı, 
Osmanlı toprakları, Mısır ve İran’da 
okunmaktaydı. Bunun nedeni ise 
tabiki de Gaspıralı’nın kullandığı 
anlaşılır dil olmuştur. İsmail Bey’ 
in ünlü şiarı olan ‘’Dilde, fikirde 

ve işte birlik’’ in ilk kısmı böylece 
oluşmaya başlamıştır. Gazetenin 
dili ise Osmanlıca,Kırım Tatarcası, 
Çağatayca ve Azerbaycan dilinin 
ortak bir karışımıdır.
Gazetenin bu şekilde okunmasını 
sağlayan nedenlerden birisi de 
gazetenin milli fikirleri ve haberleri 
barındırmasıydı. Gelişi güzel roman 
ve başka yazılarla doldurulma-
masıydı. İsmail Bey Türk ve İslam 
âlemini alakadar eden bütün haber 
ve yazıları gazetesinde topluyordu. 
Ayrıca diğer Türk illerinden gelen 
yazıları ve haberleri de yayınlanarak 
Türk illeri arasında ki iletişimi de 
sağlıyordu. Gazete epey bir süre 
yayın hayatına devam etti bunun 
nedeni ise İsmail Bey’in Rus 
hükümetini tenkit edecek hiçbir 
yazıyı gazetesinde barındırma-
masıydı. Gazete 1883 yılından 1918 
yılına kadar yayın hayatına devam 
etmiştir. İsmail Bey genellikle 
kendi yazılarında eski sistem eğitim 
ile kendisinin savunduğu eğitim 
usulünü anlatmaktaydı. Bütün Türk 
illerine dağıtılan ve okunan gazete 
ile fikirlerini de halka tesir ettirm-
eye çalışıyordu.
Bu gazetenin Rusça ismi ise 
Perevotçik’tir. Gazetenin bu şekilde 
bir coğrafyada okunması Türkler 
arasında tek bir dilin oluşturulması 
fikrini ortaya çıkarmıştır. Ünlü fikir 
adamımız İsmail Bey Gaspıralı’nın 
Tercüman’ı Rusya içindeki Türkler 
arasında büyük bir tesir bırakmış 
ve onların eğitimde bir üst seviy-
eye çıkmasına yardımcı olmuştur. 
İleride ortaya çıkacak olan fikir 
adamları içinde beslenilecek bir 
kaynak teşkil etmiştir.

Belli ki, “Türkvizyon 2015” yır yarışı bu yıl 
dekabr (aralık) ayında İstanbulda ötkeri-
lecek. Bu sefer yarışnıñ finalında 12 ülkeniñ 
temsilcisiiştirak etecektir. 
TÜRKSOY ve Türk Dünyası Kültür Başkenti 
tarafından teşkil olunğan yarışnıñ ğalibi altın 
heykelçiknen taqdirlenecek. Bu yıl Türkvi-
zyon 2015’ten ğayrı  “Bala Türkvizyon 2015” 
yır yarışı da olacaq. Bu yarışta Qırımnı Aliye 
Bekirova temsil etecek.
“Türkvizyon 2015”  ve  “Bala Türkvizyon 
2015” yarışlarını Türkiyede “TMB TV” 
ile “Kral TV” telekanalları, Qırımda ise 
“Millet” telekanalı canlı efirde kösterecekler. 
(Kırımınsesi-Kırım)

Qırımtatar Milliy Meclisiniñ 
reisi, Ukraina halq deputatı Refat 
Çubarov Ukraina ükümetindеn  
yaqın vaqıtta Qırımğa elektrik 
energiyasınıñ berilmesini toqtat-
mağa haber verdi.
Onıñ sözlerine köre, soñki 
künleri yarımadada Ukraina 
vatandaşları – qırımtatarlarğa 
qarşı ayırımlar faalleşti. Refat 
Çubarov Ukrainanı Qırımda 
vatandaşlarınıñ aqlarını qoru-

mağa çağırdı.«Ükümet ileride 
de uzatsa, böyle vaziyette özüni, 
qorantalarını qorçalamağa 
mecbur olğan insanlar Ukraina 
qanuniyetine köre, Ukraina to-
praq bütünliginiñ ve yaşayışınıñ 
qoruvı.
Ukraina Baş prokuraturası yanın-
daki QMC prokuraturasında da 
işbu vaqialar boyunca cinaiy iş 
açıldı. (Kırımınsesi-Ukrayna)
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“Qırım-Dobruca-Kocaeli 
Köçerde Qırımtatarlar”

Qırımnı ebediyleştirgen 
ressam Carlo Bossoli

Adnan Süyen Camisi 
Hızmete Başladı

Sungurlu Qırım Teşkilâtı Ankarada 
Qırımtatar Medeniyetine Tanıştırdılar

 “Qırım-Dobruca-Kocaeli Köçerde Qırımtatarlar” adlı kitapnın yazarnı Ferit Top-
lu, “4 yıl sürgen işim zarfında 150 qadar qorantanın ikayesini yazdım” dep ayttı.

Ferit Toplu, 4 yıl sürgen işlemeden soñra 
“Qırım-Dobruca-Kocaeli Köçerde Qırımtatarlar” 
adlı kitapnı yazuvnı bitirdi. Kitap 2015s. avgust 
ayinda matbaadan çıqtı.
Ferit Toplu ‘Kırımınsesine’ añlatqanına köre ‘4 yıl 
sürgen işim zarfında 150 qadar qoranta (aile) ile 

yüz yüzge körüşmelerim oldu. Olardan alğanım 
600-e qadar fotoresim ve vesiqaları kitabımnı içine 
tasvir ettim. Bu kitapnı derc etmesinde eñ büyük 
pay olarğa aittir. Olarğa çoktan çok teşekkür etem. 
Eñ büyük destek ise kitapnı derc etmesinde maddiy 
ve maneviy destegi soñuna qadar qullanğanım 
Kocaeli qırımtatarlar derneginiñ reisi sayğılı Vefa 
İbrahim Aracıdan keldi. Ona da büyükten büyük 
teşekkür borçluyum.. Ayrıca teşviq, destek ve güzel 
sözler içün Feyzullah Yavuz Ulugan ve Hüseyin 
Erolğa da teşekkürlerimi yollayım.” dedi.

Kitabıñ içinde neler var? 
150 qadar qorantanıñ Qırım ve Dobrucadan 
Kocaelige köç ikâyeleri var. Acı ve tatlı yanları ile. 
İzmit, Yenidoğan (Manastır), Derince, Tütünçiftlik, 
Körfez, Arifiye (Kalaycı), Fındıklı, Elmalı, Kandıra, 
Azaklı, Hediyeli, Tatar İhsaniye, Tatarahmet, 
Üğümceli, Gebze, Subaşı, Karamürsel, Emiryakup, 
Orhaniye, Servetiyecamii, Döngel, Kullar, Arslan-
bey, Sarımeşe, Akmeşede şimdiki zamana qadar 
yaşamları devam etken qırımtatar qorantalarnıñ 
ikâyeleri var.. 
1890s. Qırım-1928s. Qırımdan Sibirge sürgün-
lik-Qırımğa qaytuv-Qırımdan Almaniya çalışma 
lagerge-Mittenwald çalışma lageri. Napoliden 
Marmara Ereğlisi.. İzmitte Cumhuriyetni 10 yıl 
bayram etmesinde angi İzmitni timsali semet-
deşimiz Qalpaq inqilâpını temsil etkendi? Daa bir 
çok İkâye... İsmet Genç, Nihat Durak, İzzet Yuksel 
Başer, Nuriye Kazaner, Refik Yalçın, Vefa İbrahim 
Aracı, Memduh Aytugar, Sitare Çevirn, Bülent 
Atasayan, Haldun Alagaş, Hüseyin Avni Duysak ve 
digerleriniñ ikâyeleri.

Karlo Bossoli (Carlo Bossoli) İsveçre asıllı res-
samdır. 1815 senesi Lugano şeerinde dünyağa 
kelgen Karlo zamannen Odessağa köçip, bu 
yerde ressamlık meslegini menimsey.  1839 se-
nesi İstanbulğa ve İtaliyağa seyahat yapa. 1840 
senesi Qırımğa kelip, Alupka şeerinde yerleşe.
Ressam yarımadanı qarış-qarış dolaşıp, oña 
ömürlik sevda ola ve artıq aman-aman bütün 
eserlerinde Qırım manzaralarını, qırımta-
tarlarnıñ yaşayışını aks ettire. Bugünde onıñ 
yüzge yaqın unikal resimi ve başta bir litografi-
yaları vastasınen qadimiy Qırım ile tanış ola 
bilemiz.
Bundan tamam 200 yıl evelsi doğğan ve öz 
devriniñ büyük ressamı olğan Karlo Bossoli 
1884 senesi İtaliyanıñ Turin şeerinde vefat 
etken. Onıñ mearetle tasvirledigi Qırımımız 
eski resimlerinde bugün de canlı kibi tura. 
(Kırımınsesi-Qırım)

Vatan Qırımnıñ Kuleç Köyünde Merum Adnan 
Süyen tarafından başlatılğan ve Qırım türkler 
medeniy ve işbirlik teşkilâtı Bursa şübesi 
tarafından minaresı da yapılğan Adnan Süyen 
Camisı inşaatı bittı.
Bursa Qırım teşkilâtnıñ yolbaşçisi Yunus 
Güneri ve muavinı Haluk Yaşayanlar yapqan 
añlatmağa ‘Rametli Adnan Süyenın adını 
taşığan Eski Qırımın Kuleç Köyundeki 
camimıznıñ minaresı yapıldı.
Alla qısmet etse Bursadan büyük taqımnen 
camimıznıñ açılışına bararmız. Camimıznıñ 
yapılması içun maddiy ve ruhiy yardım 
yapqanlarından Alla razı olsun. İşanayıq bizim 
bu yapqan ihsanımız Türkiyedeki teşkilâtlara 
örnek olacaq’ dediler.

Qırım türkler medeniy ve işbirlik 
teşkilâtı Sungurlu şübesi 15-18 
iyün 2015 s. künlerde Ankarada 
Qırımtatar medeniyetini tanış 
ettiler. Ankarada ilk kere olğan 
tedbiri 40 bin civarında kişi ziyaret 
etti.
Qırım teşkilâtnıñ reisi Adil Uzar 
yapqan añlatmağa ‘Ayrıca 17 qadın 
dostıma minnetdarlıq bildirem. 
Olar bu tedbiri qaramanları.
Ankara Atatürk merkezinde 3 
Çorum tanışma künlerine Kırım 
türkler teşkilâtı olaraq yerimizi 
aldıq. Bizge maddiy ve maneviy 
er türlü destek köstergenler 
Valimiz Ahmet Kara beyge, 

Rayon  memurietniñ reisimiz 
Mitat Gözen beyge, Belediye 
reisiımiz Abdülkadir Şahiner 
beyge, Ukraina Elçihanege, Qırım 
türkler teşkilâtıniñ esas merkezge, 
Türk Ocaklarğa, Prof. Dr.Enver 
Aydoğan ocamıza, bizge telefon et-
ken desteklerini köstergen  teşkilât 
reislerimize, Ankarada oturğan ve 
bizni ğururlatqan vatandaşlarim-
izğa ve asıl Qırımlı semetdeşlerge, 
idare azalarımızğa ve küçlü Millet 
Vatan Qırım duyğunen çalışqan 
ayrıca qadınlarımızğa ür – ser-
best Qırım tilek ile minnetdarlıq 
bilderem’.



Zıncırlı Medrese, İslâm 
İlimleri Oquv Yurtu Olacaq
Zıncırlı medresesi Qırım 
hanı Birinci Mengli Geray 
tarafından 1500 yılın-
da quruldı. Bu medrese 
şuralar zamanında Kırım-
da ayaqta qalğan yekâne 
İslâm müessise edi.

ZINCIRLI MEDRESE:
Bağçasaray Salacıktaki 
Qırımtatarlarnıñ müim 
mimariy yadikârlıqlardan 
biridir. Şarqiy Avropadaki 
eñ eski tasil müessisele-
rden biri olğan Zıncırlı 
medrese birden bir kiriş 
yeri olğan tar bir kapı 
üzerindeki yazığa köre I 
Mengli Geray Han tarafın-
dan 1500 yılında yaptırıldı. 
Avropanıñ Orta devri 
taassup içerisinde insanları 
tiriley yaqtığı asırlarda 
bilgi, ikmet ögrenilsin dep 
yapılğan bir qurulış.

Medrese qısqa aralıklarla 
şuralar iqtidarnıñ Qırı-
ma yerleşmesine qadar 
faaliyetini devam etti. 
Bina bugüne qadar ayaqta 
kalmağa ete bildi. Qırım 
Hanı I Mengli Geray Han, 
medreseniñ quruluşında 
özü qum taşıp çalışti ve 
inşaat bitkenden soñra 
da “ilminiñ ögünde er 
kim olsa olsun egilmek 
kerek” söylep medreseniñ 
tek bir kiriş yerine zıncır 
çektirdi. Qırım hanlarnıñ 
ilime vergen müimlik 
ve sayğınıñ kösterici bu 
zıncır, medreseniñ ismi 
olaraq qalğan ve büyük 
bir İslâm universiteti 
sıfatında Zıncırlı medrese, 
Qırım sıñırlarnıñ tıştaki 
musulman memleketlerde 
de büyük nam kazanğan. 
Medrese qapısında asılı bu 

zıncır, keçmişte olğan kibi 
bugün de ilminiñ ögünde 
egilmek kerekligini hatırla-
ta. Zıncırlı medresede arap 
filologiyasi, mantıq, felsefe, 
belâğat, uquq, matematika, 
astronomiya ve diger il-
imler ögrene ediler. Qırım 
Hanlığnıñ medeniy ayatın-
da ve alimlerniñ terbiyele-
vinde müim bir rolü olğan 
medresede İsmail Bey 
Gaspıralı da ocalıq yapqan 
ve medreseniñ yahşılaşuvı 
içün çalışqan. 
Binanıñ planı kare şek-
linde. 30 kiçik odası var. 
Anadolu medreselerniñ bir 
beñzevi olmaqnen birlikte 
farqlı tarafları da var. Pek 
çoq ufaq olğan ve ekige 
bölüngen azbar revaklar 
ile sarılı. Anadolu medre-
selerde ise qubbeli revak 
körünmez. 10 dane revak 
qubbesinden biri kirişniñ 
aman ögünde olıp bunın 
altından geçip azbarğa ki-
rilir. Diger bir farq da me-
dresede eyvan oluvı. Revak 
qubbelerniñ arqasında üç 
tarafta beşik çatı ile örtülü 
medrese odalar ve sınıflar 
sıralanğan. Kiriş tarafında-
ki üç revak ögdeki divarına 
tayanğan. Revak qubbel-
eri basıq olıp, tıştan az 
belgilene. Azbarnıñ arqa 
bölükınde revak qubbes-
iniñ quşağınıñ altında bir 
quyu ile bağı olğan kiçik 
bir şardıvan var. Bunen 
beraber revaklı azbar özü 
içinde raat, tınç, yatışma 
vergen bir çalışma atmos-
feri yarata.

Zıncırlı medrese 1917 
yılındaki Bolşevik in-
qilâpından soñra tibbiy 
okuv yurtu olğan. 1939s. 

ise komunistler tarafından 
qabul olunğan bir qararla, 
Mengli Geray Handan 
soñra kelgen hanlar ve 
İsmail Bey Gaspıralı va-
qıtında Medresege qoşma 
yaptırılğan binalar aqıl 
hastahanesi yapılğan, Me-
dresege ait olğan binalar 
ise mağaz olğan.  1995 
yılında Medrese tekrar 
qırımtatarlara qaytarıp 
berilgen. 1997 yılında 
Zıncırlı medreseniñ 
restavratsiya ve tarihiy tasil 
vazifesiniñ yañıdan qazan-
maq maqsatınen Zıncırlı 
medrese fondı qurulğan. 
Lâkin Qırım Muhtar Cum-
huriyeti Meclisniñ kereksiz 
alğan “Zıncırlı medreseni 
Qırım Kilseler Şurası-
na tahsis etme” qararı, 
Qırımda umumen çoq 
büyük kerginlik yaratqan 
ve qırımtatarlarnıñ sert 
reaktsiyasınıñ qarşısında 
Qırım Meclisi bu aqsız 
qararından vazgeçmege 
mecburdı.  Lâkin kelecekte 
böyle problemlerniñ olma-
cağını söylemek al-azır-
da çoq qıyın. Keçken 
asırlarnıñ hususan Zıncırlı 
medreseni ve Hacı Geray 
Han dürbesini yoq etmesi 
ciddiy telükege kelgen. Bu 
eki tarihiy yadikârlıqnıñ 
restavratsiysi Qırım-
tatar Milliy Meclisniñ 
teşebbüsinen başlatılğan 
“Zıncırlı medreseni birlik-
te qurtarayıq kampaniyası” 
ise, teessüf ki istegenimiz 
kibi bitmedi.

   Zıncırlı medrese tasil 
vazifesini bugünki künde 
qırımtatarlarnıñ Qırımda 
bar olmağa mücadelesiniñ 
timsalinden biridir.

Qırımnıñ Bağçasaray şeerinde klassik medrese usulnen 
tasil yapacaq bir İslâm universiteti açılacaqı bildirildi.

HER BALA DÜNYADIR

Akmescit’te Kırım 
Müftülüğü’ne bağlı olarak 
çocukları İslam kültürünün 
en iyi gelenekleri üzerine 
terbiye etme kursları açılıyor. 
Program, 3-6 yaşlarındaki 
çocukları kapsayacak.
Kırım Müftülüğü’nden 
yapılan açıklamada, Kırım’da 
daha önce benzer kursların 
hiç düzenlenmediği belir-
tildi. Kurslar çerçevesinde 
yapılacak dersler, çocukların 
oyun formatında İslam’ın 
şartlarını öğrenmesi, Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) yaşamı 
ile tanışması, diğer peygam-
berlerin tarihlerini, Kur’an-ı 
Kerim’i, İslam ışığında doğa 
bilimlerini öğrenmesini 
öngören “Mültibem” çocuk-
ları geliştirme ve yetiştirme 

sistemine göre gerçekleştiri-
lecek. Her çocuğun kişiliğinin 
özelliklerine dikkat edileceği 
belirtilen proje hazırlayıcıları, 
“Bizim için her bir çocuk eşsiz 
bir dünyadır ve bu dünyanın 
anahtarı elimize emanet 
edilmiştir. Biz ise Allah’ın her 
çocuğa verdiği potansiyeli 
görmeye ve onu geliştirmeye 
çalışacağız” diye kaydetti. 
Açılış töreninin 19 Kasım saat 
12.00’da yapılacağı kurslar, 
“Faydalı İlim” eğitim projesi 
çerçevesinde Akmescit, Pobe-
da anacaddesi 128 adresinde 
bulunan Eğitim Merkezi’nde 
düzenlenecek.
Derslerin, Pazartesi ve 
Perşembe günleri 12.00-14.00 
arasında yapılması plan-
lanıyor. (QHA)


