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Mustafa CEMİLEV
Qırımtatar halqı lideri

Oquyıcığa bir söz

Aziz oquyıcı!
Seniñ ögünde Qırım tarihından birinci bala dersligi. 
Bu pek yahşı ve kerekli teşebbüs, çünki yazıq ki, ukrain cemiyetin-

de bu mevzuda alâ daa malümat azdır ve qırımtatarlar aqqında Şura-
lar ükümeti tarafından qoyulğan stereotipler mevcuttır.

Akimiyet qırımtatarlarnıñ sürgün etilmesi vaziyetinde Qırımnıñ 
medeniyetini ve tarihını aselet deñiştire edi ve qırımtatar halqınıñ Qı-
rımğa mensüpligini silip taşlamağa tırıştı. Yarımadanıñ aman-aman 
bütün toponimleri deñiştirildi, Qırımğa qaytuv yasaq etildi, qırımta-
tar tilini ögrenmek, medeniyetni ve milliy ananelerni inkişaf ettirmek 
mümkün degil edi.

Niayet, Ukrainada qırımtatar halqınıñ tarihından balalar içün birin-
ci mevzulı derslik peyda oldı. 

Ümüt etem ki, bu birinci adımdır ve bu kibi teşebbüsler daa ziyade 
olur. Amma aynı zamanda, bunıñ arqasında ne qadar qıyın ve zamet-
li iş olğanını da añlayım.  Şunıñ içün, Qırım ve qırımtatarlarnıñ tari-
hından bala dersliginiñ neşir etilmesi ile alâqadar olğan er kesni ha-
yırlayım! İnanam ki, böyle teşebbüsler sayesinde qırımtatar halqınıñ 
tarihı ile bağlı malümatnıñ az oluv meselesi çezilecek.

Eminim ki, oquv pek meraqlı olacaq ve tamır halq – qırımtatarlarnıñ 
tarihı, medeniyeti ve sanatı aqqında er istegen çoq yañı ve faydalı 
malümat ögrenir. 

Er keske can-yüretken muvafaqiyetler tileyim!
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Refat ÇUBAROV
Qırımtatar Milliy Meclis reisi, 

Bütündünya qırımtatar kongressiniñ 
prezidenti

Kiriş söz

Qırımtatarlar, üç buçuq asırdır öz devletine saip olğan Qırımnıñ 
tamır halqıdır – Qırım yarımadasından, Dnister ve Don arasındaki 
Şimaliy Qara deñiz yanı çöllerinden ve Şimaliy Kuban topraqlarından 
ibaret olğan Qırım Hanlığı. 

Qırım Hanlığı keç Orta asırlar – Yañı zaman devrinde bar olıp, iq-
tisadiy inkişaf ve arbiy qudret, ilim, tasil ve medeniyetniñ çiçeklenme 
devirlerini körip keçirdi. 

Aynı zamanda, Qırım Hanlığınıñ, elbette Qırım yarımadası da onıñ 
terkibinde,  qocaman geosiyasiy emiyeti bar edi, şunıñ içün asırlar de-
vamında qomşularınıñ diqqatını özüne celp etti. İlk-evelâ bu Moskva 
devleti, Lehistan ve Ulu Litvaniya kinazlığı Qırallığı, Osmanlı Devleti. 

Qırım ve onıñ yerli sakinleri Qara ve Azaq deñizlerine öz içün yol 
açmağa ıntılğan Rusiye imperiyasınıñ devamlı maqsatlı cayıluv tış 
siyasetiniñ nişanı oldı. 

1783 senesi Qırım Rusiye imperiyası tarafından ilhaq etildi. Bu, Qı-
rım Hanlığına qarşı bir çoq rus arbiy kampaniyalar neticesinde oldı. 

Qırımtatarlarnıñ devleti – Qırım Hanlığı yoq etilgen ve Qırım Rusi-
ye İmperiyası tarafından ilhaq etilgen soñ  qırımtatar halqınıñ tarihın-
da facialı devir başlandı, maiyeti Qırımnıñ tamır halqınıñ öz toprağın-
da aqlarınıñ mutlaq olmamsı edi.

Rusiye İmperiyası ve daa soñra Şuralar Birligi tarafından qabul 
etilgen paranoya imperiya ğayesi «Qırım – qırımtatarlarsız» Qırım 
tamır halqınıñ ilerideki facialarınıñ sebebi oldı, şu cümleden, 1944 
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senesi vatanından sürgün etilmesi ve yarım asırdan ziyade quvğunlıq 
yerlerinde tutulması. 

Ağır quvğunlıq şaraitinde olğan qırımtatarlar tarihiy vatanına qayt-
maq içün bir kün bile küreşlerini toqtatmadılar. Zorbalıqsız küreş usu-
lını qullanğan qırımtatar milliy areketi ŞSCB eñ kütleviy soylarından 
biri edi. 

2015 senesi qasım ayınıñ 12 tarihlı Ukraina Yuqarı Radasınıñ qa-
rarınen 1944 senesi quralaynıñ 18-de ŞSCBniñ kommunistik rejimi 
tarafından qırımtatarlarnıñ sürgün etilmesi qırımtatar halqınıñ genot-
sidi olaraq tanıldı. 

Qırımnıñ ilk ilhaqından ve onıñ devletçiligi yoq etilgen soñ qırım-
tatarlarğa qarşı yapılğan bütün taqipler, cinayetler, Qırımnıñ tamır 
halqınıñ maqsatlı şekilde yoq etilmesini aqlamaq içün azırlanğan bir 
çoq menfi y uydurmalarnıñ yaratılmasınen keçti. 

Qırımtatarlarnıñ vatanlarına kütleviy qaytuvı ŞSCBniñ dağıluvı ve 
Ukrainanıñ mustaqilligi ilân etilüvi ile bir kelgenine baqmadan, qırım-
tatarlar aqqında 200 yıldan berli tarqatılğan bu menfi y uydurmalarnıñ 
bar oluvı ukrain siyasetçileriniñ qırımtatar halqınıñ kollektiv aqlarınıñ 
qanun seviyesinde ğayrıdan tiklemegeniniñ sebeplerinden biri oldı. 

Ve yalıñız 2014 senesi kiçik-saban aylarında olıp keçken vaqilar-
dan soñ er şey tamamınen deñişti. O zaman yarımadada Qırımnıñ 
Rusiye tarafından işğal etilmesine qarşı açıq ve kütleviy tarzda tire-
nüv bildirgen yekâne küç qırımtatarlar oldı. Bundan soñ işançsızlıq 
ve şübe açıq ve dostane munasebetlerge deñişti. 

Ukraina devleti, Ukraina Yuqarı Radasınıñ 2014 senesi saban 
ayınıñ 20 tarihlı qararlarınen qırımtatarlarnıñ tamır halq olaraq etnik, 
medeniy, til ve diniy kimliginiñ saqlap qaluvı ve inkişafı içün  kefalet 
berdi ve onıñ milliy institutları – Meclis ve Qurultaynı tanıdı. 

Bugünde, Rusiyeniñ Ukrainağa tecavuzı ve endi yedi yıldan berli 
devam etken Qırımnıñ vaqtınca işğali şaraitinde nevbetteki adım pek 
müimdir – qırımtatar halqınıñ suveren ve mustaqil Ukraina devletiniñ 
terkibinde öz muqadderatını belgileme aqqınıñ kerçekleştirilmesi içün 
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qanunlar qabul etilmesi. Söz Qırımnıñ Ukrainanıñ ayırılmaz qısmı kibi 
milliy-territorial muhtariyeti statusı aqqında kete. 

Bunıñ içün Ukraina cemiyeti qırımtatarlarnıñ tarihını ve medeni-
yetini teren ögrenmelidir. 

«Qırım ailesi» cemaat teşkilâtınıñ teşebbüsi ve Ukraina mede-
niyet Fondunıñ destegi ile ukrain ve qırımtatar tarihçıları tarafından 
qırımtatarlarnıñ tarihı, medeniyeti ve sanatı aqqında azırlanğan 
derslikniñ emiyeti şunda ki, balalıqtan, daa mektep çağından başlap 
bir-birini bilip, tanımaqtır. 

Böyleliknen, bu derslikniñ yardımınen ukrain talebeleri em yañı 
malümat ögrenip olacaq, em de yekâne Ukrainanıñ çeşit türlü tarihı-
na ait olğanını is etip olacaqlar. 

Ögrenüv yahşı ve güzel olsun!
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Anife KURTSEİTOVA
«Qırım ailesi» 

cemaat teşkilâtınıñ başı 

 
Keçmişni bilmegenniñ kelecegi yoq

«Tarih – amellerimizniñ hazinesidir, keçmişniñ şaatıdır, 
şimdiki zaman içün nümüne ve ibrett ir, 

kelecek içün tenbidir»
(Migel de Servantes Saavedra )

Sevimli dost! 
Bugün «Qırım ailesi» teşkilâtımıznıñ Qırım ve qırımtatarlarnıñ ta-

rihı aqqında balalar içün derslik azırlamağa arzusı niayet kerçekleş-
kenine pek quvanamız. 

Qırımnıñ ilhaqından soñ teşkilâtımız Kyiv ve Ukrainanıñ diger böl-
gelerinde Qırımdan mecburen köçip kelgenlerniñ qorantlarını birleştir-
di. Biz medeniyet ve tasil merkezni meydanğa ketirdik. Merkezmizde 
balalar öz tuvğan tilini, edebiyatını, halq yırı ve oyunnı, milliy nağışnı 
ve sanatnıñ diger türlerini ögreneler. 2018 senesinden başlap Qırım 
tarihından dersler, tarihiy olimpiadalar keçirile. Ve bu ne qadar kerek 
olğanını añlaymız, çünki bizim kerçek tarihımız asırlar devamında 
yoq etildi, yasaq etildi, ğayrıdan yazıldı. Bu sebepten biz Qırım ve 
qırımtatarlarnıñ tarihından birinci derslikni azırlamağa istedik. Ümüt 
etemiz ki, bu kitapnıñ yardımınen balalar meraqlı ve añlayışlı şekilde 
qırımtatar halqınıñ tarihını ögrenip olurlar. Derslikniñ esas maqsadı 
– genç nesilge qırımtatar ve ukrain tillerinde Qırım yarımadasında ilk 
insanlarnıñ peyda oluvı, qırımtatar devletiniñ tiklenilüvi, Qırım Hanlı-
ğında ve onıñ inqirazından soñ qırımtatarlarnıñ yaşayışı, 1783 senesi 
Rusiye imperiyası tarafından qırımnıñ ilhaqı, 1917 senesi qırımtatar 
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inqilâbı, milliy qurtulış areketi, dissidentler areketi ve diger müim va-
qialar  aqqında aqiqatnı  aytıp bermektir. 

Müellifl er kollektivi Ukrananıñ tamır halqı – qırımtatarlarnıñ tarihını 
tafsilâtlı tarif etmek içün bayağı ğayret etti. Bu derslik tek qırımtatarlar 
içün degil, ukrainler ve diger millet vekilleri içün meraqlı olacaq. Can-
yürekten Ukraina medeniyet fonduna, müellifl erge ve bütün taqımğa 
minnetdarlıq bildiremiz.
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Müellifl erden

Qırımtatar halqınıñ keçmişi aqqında malümatnı aydınlatuv Ukrai-
na devleti içün müim vazifelerden biridir. Qırımtatarlar Qırımnıñ tamır 
halqıdır, Qırım ise Anayasağa ve halqara uquqqa köre Ukrainanıñ 
ayırılmaz parçasıdır, şunıñ içün qırımtatarlar Ukraina memleketiniñ 
de tamır halqı ola. Em de şimdiki vaqıtta devletniñ eñ büyük tamır 
halqıdır. Ukraina devletçiliginiñ şimdiki inkişaf devri qırımtatarlarnıñ 
keçmişi aqqında aqiqatnı bildirmek içün qoşma ğayretni talap ete. ХХ 
asırnıñ kommunistik genotsidiniñ aqibetlerini alâ daa yoq etip olama-
ğan qırımtatar halqı, 2014-nci yılda Rusiyeniñ Ukrainağa ücüminden 
soñ, vaqtınca işğal etilgen Qırımda rus işğalci quvetleri tarafından 
diskriminatsiyağa eñ çoq oğratılğan qavmiy azlıqqa çevirildi.

İşğalci devlet qırımtatarlarnıñ milliy özidare organlarınıñ faaliye-
tini yasaq etti, qırımtatar halqını maqsatlı olaraq taqip ete, şu cüm-
leden qorqutuvlar, kütleviy tintüvler, tevqif etüvler, uydurılğan siyasiy 
davalar, insan qaçıruvları. Bütün bular soñki altı yıl devamındaki işğal 
şaraitinde tamır halqnıñ kederli aqiqatıdır. Rusiye apishanelerinde 
tutulğan Ukraina vatandaşları olğan siyasiy mabüslerniñ çoqsı qı-
rımtatarlardır. Qırımtatar halqınıñ lideri Mustafa Cemilev, Qırımtatar 
Milliy Meclisiniñ reisi Refat Çubarovğa işğalciler yarımadağa kirme-
ge yasaq ettiler. Ekinci cian cenkinden soñ, Avropada suveren bir 
topraqnı qanunsız tarzda ilhaq etmege ıntılıp Rusiye halqara uquqnı 
qaba tarzda bozdı. Endi bir qaç yıldan berli resmiy Moskva halqara 
uquqnıñ bozucısı adını tasdıqlap, BMT Halqara mahkemesiniñ Rusi-
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ye Federatsiyası tarafından Meclis faaliyetiniñ yasaq etilüvi aqqında 
qararınıñ deral lâğu etilmesi ile bağlı qararını yerine ketirmey. Azatlıq-
sever qırımtatar halqı, işğalci memleketniñ Qırımğa qanunsız olaraq 
qabul ettirgen aqiqatqa razı degil. İşğalcilerniñ devamlı tazıyığı astın-
da yaşamaqnıñ çaresi olmağanı sebebinden, sürgünlikten soñ endi-
endi qaytıp yaşap başlağan biñlernen qırımtatar öz tarihiy vatanını 
qaldırıp ketmege mecburlar. Olar Ukraina qıtasına keteler ve anda 
halqınıñ tarihını öz balalarına ögretmek kerekligini is eteler.  

Qırımtatar halqı tarihınıñ obyektiv aydınlatuvı epimiz içün müim-
dir, çünki bu tamır halq asırlar devamında Qırımnıñ  yüzüni belgiledi, 
Avropanıñ bu qısmındaki işlerniñ ketişatına tesir etti. Onıñ ŞSCBde 
aqları oğrunda zorbalıqsız küreşi dünyada insan aqları ve serbest-
ligi oğrunda küreşniñ parlaq saifesidir, bugünde ise o, ukrain siya-
siy milletiniñ müim müellifl erinden biridir. Halqara uquq ceetinden er 
bir avtohton qavim tamır olaraq sayılmay. Bu esasen, devletniñ top-
raqlarında şekillengen, onıñ tışında öz devletçiligi olmağan ve özüni 
tamır olaraq sayğan halqlardır. Büyük Çöl, Aq deñiz ve Şarqiy Av-
ropa medeniyetleriniñ elementlerini, oturaq ve köçebe qabilelerniñ 
ananelerini özünde birleştirip, Qırımda peyda olğan ve öz orta asır 
ve erte modern devletçiligini yaratqan qırımtatar halqınıñ mirası ğa-
yet çeşit ve meraqlıdır. İlk-evelâ o, özüne aittir, amma aynı zaman-
da bütün Ukraina vatandaşlarınıñ umumiy mirasınıñ da bir qısmıdır. 
Qırımtatarlarnıñ tarihını ve medeniyetini bilmeyip, zemaneviy ukrain 
siyasiy milletini tamamınen tasavur etmek mümkün degil.

Özüni daa yahşı añlamaq içün Ukraina cemiyetiniñ bu meselede 
daa çoq yapacaq işi bar. Bunen bağlı belli bir adımlar yapıla – soñki 
yıllarda mekteplerde tarih programmalarında qırımtatarlarnıñ tarihı ile 
bağlı malümatnıñ miqdarı ziyade oldı, devlet organları edebiyatnıñ 
neşir etilüvini destekley, tele ve radio yayınlar bar, qırımtatarlarnıñ 
keçmişi aqqında sergiler ve diger tedbirler keçirile. Amma buña 
baqmadan ukrain cemiyetinde alâ daa bu saada malümat az olğa-
nı duyula. Bugünde alâ daa qırımtatar tarihındaki tek «beyaz» degil, 
amma «qara lekeler» aqqında da ayta bilemiz. Onıñ keçmişinden bir 
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çoq müim mevzu alâ daa az ögrenilgen, alimler içün belli olğanı ise 
şimdilik adiy ukrainler içün gizli qalmaqta. Qırımtatar halqınıñ Qırım-
dan sürgün etilmesinden soñ ŞSCBniñ kommunistik rejimi tarihleriniñ 
obyektiv ögrenilmesine manialar doğurğanı, yıllar devamında «hain 
halq» imicini qabul ettirgeni içün bazıları, hususan yaşlı nesilden ol-
ğanlar bu qara mifniñ taşıyıcısı alâ daa ola bile. Bu stereotipler ze-
maneviy şovinistler ve cailler tarafından inkişaf etile. Bu kibi «qara 
lekelerni» qırımtatarlarnıñ tarihından yoq etmege vaqıttır.

Ukrainler ve qırımtatarlar arasında asırlar devam etken muna-
sebetlerde em müsbet işbirlik misalleri oldı – bu qarşılıqlı iqtisadiy 
işbirlik, medeniyet deñişüvi ve arbiy-siyasiy birlikler, em türlü mese-
leler peyda olğan vaqıtlar da oldı. Evel-ezelden yan-yanaşa yaşağan 
halqlarnıñ arasında türlü-türlü munasebetler mevcuttır. İlim ise olarnı 
er tarafl ama ögrenmelidir. Amma kemalatlı cemiyet keçmişniñ «qı-
yınlıqlarına» da kemalatlı baqmalı ve kelecekke bizni birleştirgen ve 
bizni daa da küçlü etken şeylerni almalı. Misal olaraq, bugünde Dnip-
ro yanı ukranlerniñ arasındaki munasebetlerni ХI asırda Kyiv ve Çer-
nigov kinazları ya da ХVII asırnıñ ekinci yarısında Sol yalı ve Sağ yalı 
getmanları arasındaki çatışmalar belgilemey de. Aynı böyle bugünde 
Ukraina vatandaşları arasındaki munasebetlerni Zaporog qazaqlarnıñ 
orta asırlarda ve erte moder vaqıtta Qırımğa seferleri ve qırımlılarnıñ 
qıtağa seferleri belgilemey. Yuqarıdaki bütün vaqialar alimler içün ta-
lil mevzusıdır. Şunı da qayd etmek kerek ki, ХVІІІ asırnıñ soñundan 
başlap ukrainler ve qırımtatarlarnıñ tarihı bir çoq müim yerlerde aynı 
olıp kete ve bunıñ içün olar bir-birini daa yahşı añlamaq kerekler. 
O zaman Rusiye imperiyası sebebinden eki halqnıñ da devlet struk-
turaları yoq oldı – Getmanşçina ve Zaporijjâ Siç lâğu etildi ve Qı-
rım hanlığı ilhaq etildi. ХІХ asırda milliy ğayrıdan tiklenüv esnasları 
başlana – modern milletlerniñ yaratılması, 1917 senesi qırımtatar ve 
ukrainlerniñ umummilliy strukturaları meydanğa ketirildi, devletçilik 
oğrunda küreş oldı. Ekinci cian cenki vaqtında kommunistik rejim Qı-
rımdan bütünley qırımtatar halqını ve qısmen ukrainlerni sürgün etti.
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2014 senesi Rusiyeniñ Ukrainağa etken tecavuzınıñ birinci qur-
banı Aqmescitniñ merkezine narazılıq bildirip çıqqan Reşat Ametov 
oldı. Onı qaçırıp, öldürdiler…

Dersligimiz em talebeler, em ocalar içün tamır halq – qırım ta tar-
larnıñ tarihı, medeniyeti, sanatı aqqında umumiy bir fi kir elde etmek 
içün yardım etecek. Böyle bir balaban olma ğan ki tap ta bir halqnıñ 
keçmişi ve medeniy zenginligi aqqında er şeyni añ lat ma ğa elbette 
mümkün degil, şunıñ içün oquyıcılarnıñ onıñnen özle ri ta nışmağa 
devam eteceklerine ümüt etemiz.
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§1. Qırımda ilk insanlar
 
Qırımda ilk insanlarnıñ peyda oluv vaqtı tartışmalı mevzulardan 

biridir. Bazı tapılmalar, yarımadada yerleşüv 1 million yıl evelsi baş-
lanğanını köstere. Amma neandertallerniñ mında 150 biñ yıl evelsi ol-
ması isbatlarnen tasdıqlanılğan. 
Olarnıñ umumiy sayısı pek az – 
belki, yüz zattan çoq degil edi.

O devirde Qırım iklimi bayağı 
issi ve dımlı edi. Bu, öz nevbetin-
de ösümliklerniñ ve ayvanlarnıñ 
inkişafına yardım etti. Toqtav 
yerlerinde mamont, tüklü ker-
kedan, qoba ve qoñur ayuvlar, 
arslan, sırtlan, vaşaq, qaşqır, til-
ki, aq tilki, pek büyük, necip ve 
şimaliy sığınlar, at, sayğa, eşek, 
zubr, qaracalarnıñ kemikleri ta-
pıla. Olarnı avlamaq içün nean-
dertaller çeşit aletlerni qullana, 
bularnıñ arasında eki ağızlı pı-
çaqlar da bar edi.

Neandertallerniñ toqtav yer-
leri Qırım dağlarında olğanı 
meraqlıdır. Bunıñ sebebi yahşı 
cografik şarait edi: çoqraqlarnıñ, 

Qırımnıñ qadimiy 
ve orta asır tarihı

Bekir Ablayev, Sergiy Gromenko

Yer ayvanlarnıñ temsilcileri 
Qırımdaki ilk insanlarnıñ avı edi: 
1 - mamont, 2 - tüklü kerkedan, 

3 - dağ tekesi, 4 - bizon, 
5 - antilopa-sayğa,  6 - kiyik at, 

7-9 pek büyük, necip ve şimaliy sığınlar, 
10- qaraca, 11 - hınzır

bö
lü

k I
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çaqmaqtaşnıñ (alet yap-
maq içün) bar olması ve 
sürünen yaşağan tuyaq-
lılarnı avlamaq içün el-
verişli yerler. O devirde 
adamlar Qırım sayğaları 
içün çeşit türlü qapqanlar 
qoya, havuzlarda antilo-
palarğa ücüm ete ya da 
olar içün tuzaqlar qura 
edi. Alimler, bu kibi avnıñ 
mevsimiy olmağanını, yıl 

boyu devam etkenini bildireler.
Neandertallerniñ özüne has 

yerleşme «sisteması» bar edi. 
Adamlarnen ayvanlar yaşağan qıs-
qa müddetli yaşayış yerleri ve so-
yulğan ayvanlarnıñ kevdesini par-
çalağan yerleri bar edi. Sürünen 
yaşayış tarzını keçirgen tuyaqlılar 
bütün vaqıt areket etkenleri ve ye-
rini deñiştirgenleri içün, adamlar da 
olarnıñ peşinden kete ediler. Toqtav 
yerlerinde neandertaller ölülerini de 
defin ete ediler.

Neandertaller ve homo sapiens 
(aqıllı insan) 36 ve 31 biñ yıllar evel-
si Qırımda yan-yanaşa yaşağanları-
na inanmaq içün sebepler bar. Misal 
olaraq, Qırımdaki Süren-1 toqtav 
yerinde, bir yerde bu eki gruppanıñ 
çeşit-çeşit aletleri tapılğan. Tahmi-
nen 28 biñ yıl evelsi, neandertallerniñ 
ğayıp oluvından soñ homo sapiens 
Qırımda yekâne adamlar olaraq qal-
dılar.

 

Emine-Bair-Hosar qobasında 
mamontnıñ taqleti

Çoqurça – ilk insanlarnıñ toqtav 
yeri (40-45 biñ yıl evelsi),
Aqmescit şeeri

Qırımda qadimiy insannıñ toqtav yeri
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§2. Kimmerler

Soñraki 25 biñ yıl içinde Qırımda onlarca arheologiya medeniyeti 
bar oldı ve yoq oldı – olarnıñ arasında em yarımadağa ait olğanları, 
em Avropa içün umumiy olğanları da bar edi – amma olarnıñ adları 
belli degil. Olarnı özüne has hususiyetlerge köre belgileyler, misal 
olaraq, misal olaraq, – qoba medeniyeti, ya da tapılğan yerine köre – 
Kiyik-Qoba medeniyeti.

Qırımda adı ile belli olğan ilk halq kimmerlerdir. İhtimal, bu halq 
Altayda peyda olğan ve milâttan evel ІХ asırda Şarqiy Avropağa, şu 
cümleden Qırımğa köçip kelgen. Olarnıñ daimiy oturğan yeri yoq, olar 
soy arasında bile topraq paylaşmay, sürüleri peşinden yüz kilometrlik 
uzaqqa kete ediler.

Köçebe kimmerler demirden nesneler yapuv sanatını ögrendi-
ler (ilk-evelâ silâ). Bu vaqıttan başlap, kimmerler cemiyetinde diger 
«tınç» zenaat saipleri arasında zengin adamlar olğanına baqmadan, 
eñ zengin askerlerniñ mezarları ola.

Bu cenkçi halq Merkeziy Avropağa, soñra ise Yaqın Şarqqa se-
feplerge çıqqan. Kimmerler demir intizamı üküm sürgen atlı müfreze-
lerde cenkleşken. Belki de, şunıñ içün o devirde eñ yahşı arbiy tehni-
kanen temin etilgen kimmerler, Asurya kibi qadimiy dünyanıñ büyük 
devletlerniñ orduları ile bir seviyede olıp, muvafaqiyetnen cenkleşip 
oldı.

Kimmerler özünden soñ nasıl miras qaldırdı? İlk-evelâ, olarnıñ 
faal köçebe yaşayış tarzı sayesinde Qırım ve Şimaliy Qara deñiz ya-
nında yañı aletler tarqaldı. Kimmerler çelik dögülmesiniñ yañı tehno-
logiyalarını icat etmeseler de, halq onı o devirniñ ilk medeniyetlerin-
den alıp, Qırım yarımadasınıñ topraqlarına tarqatıp oldı.

Milâttan evel VII asırda, kimmer qabileleri skitlerniñ tazıyığı al-
tında Şimaliy Qara deñiz topraqlarını ve Qırımnı qaldırıp, Cenübiy 
Kavkazğa köçip başladılar.

 
§3. Tavrlar

Tavrlar – milâttan evel VIII asırda dağ eteklerinde yerli qabileler-
den ve Şimaliy Kavkazdan köçip kelgenlerden şekillengen Qırımnıñ 
ilk tamır halqıdır. «Orta devir tavrları». Gerodotnıñ bildirgenine köre, 
tavrlar Kezlev tarafındaki çölniñ bir qısmında, bütün dağ eteginde, 
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dağda ve cenübiy yalılarda yerleşken. Elbette, yerleşüv meydanı 
deñişe, amma bu deñişmeler emiyetli degil edi.

Tavrlarnıñ yaşayışını ve bu halqnıñ inkişafını daa yahşı añlamaq 
içün, olarnı muayyen devirlerge bölmek kerek: ilk, orta ve soñ devir.

«İlk devir tavrları» esasen ziraatçılıq ve balıqçılıqnen oğraştı. Şu 
devirden qalğan – qancalar, çapalar, boğday erendeleri buña delâ let 
ete. Tavlar ölülerini dolmenlerge beñzegen, amma divarlarınıñ birin de 

klassik tomalaq kirişsiz taş sandıq-
larda defin ete ediler. Bir sandıq qa 
tavrlar ölülerini bir qaç ke re qoya 
bile, bazıda bir sandıqta ekişer ce-
set de ola bile edi (erkek ve qa dın). 
Bundan ğayrı, ilk devirniñ soñunace 
mezarlarda demir mahsulları sıq-
sıq tapıla.

«Orta devir tavrları». Gerodotnıñ 
bildirgenine köre, milâttan evel V 
asırda tavr qabileleriniñ başı «çar-
lar» edi. Atiqiyatçılar, «orta devir 
tavrları» diger halq ve devletlerniñ 

temsilcilerinen, misal olaraq, yunan müstemlekecilerinen alâqlar 
pekittiler, dep tasdıqlaylar. Qazuvlar vaqtında sıq-sıq tunçtan şeyler 
tapıla, yunan savutları, bilezlikleri, yüzükleri, zıncırçıqları, tunç ve at 
taqımlarınıñ demir parçaları, demir qılıçlar rastkele edi.

«İlk devir tavrları» esasen zeminliklerde, sutun qurulışlı, pıtaqlar-
nen örülgen ve kilnen (beyaz topraq) sılanğan evlerde yaşağan olsa, 

«orta devir tavrları» bir ya da eki oda-
lı evlerde yaşadı. Tavrlarnıñ köylerinde 
çölmek sobalarını, suv aqıtuv sistema-
larını sıq körmek mümkün edi. «Orta 
devir tavrları» soñuna yaqınlaşqanda, 
mezarlarda tunç mahsullar yerine de-
mir mahsulları peyda ola. Bundan ğayrı, 
acayip, zarif, tegiz, örneksiz çölmekçilik 
mahsulatı peyda olıp başlay – bu da yu-
nan tesiriniñ delâletidir.

Milâttan evel V asırğa yaqın tavr-
lar başqa yerlerde yerleşip başlaylar. 
Tavrlar çölni qaldırıp ketmesiniñ esas 
sebeplerinden biri – skitlerniñ zıqısıdır. 

Taş qutu. Simeiz köyü, 
Qoş Qaya

Tavr medeniyetiniñ 
tunç mahsulatı 
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Köçebelerniñ sürekli ücümlerinden ken-
dini qorçalamaq içün, millâttan evel III 
asırda tavrlar endi sığanaqlar qura.

Aynı zamanda, tavrlar ve skitler er 
vaqıt bir-birine duşman oldılar demek 
de mümkün degil. Aksine, vaziyetke 
köre tizilgen, amma tam olğan arbiy it-
tifaqlar aqqında malümat tapmaq müm-
kün. Tavrlar skitlernen beraber duşman 
ordularına qarşı cenkleşe ediler.

«Soñ devir tavrlarına» kelgende, 
qayd etmek kerek ki, tavr lar mede-
niyetiniñ parlaq devri şu vaqıt ta baş-
landı. Qırım dağlarında yaşa ğan tavrlar 
esasen tuvarcılar, çöllerde yaşağanlar 
ise ziraatçılıqnen oğraşma ğa devam 
ete edi. Deñiz kenarındaki köy lerde ya-
şağan tavrlar çeber balıqçılar olıp, yu-
nus balıqlarını avlay edi. 

Köpek tavrlarnıñ medeniyetinde ayrı 
bir yer tuta edi. Bugünge qadar kö pek 
kemikleri tavrlarnıñ çeşit yerleşüv yer-
lerinde tapılğan. Bu ayvannıñ emiye ti 
iqtisadiyden daa ziyade siiriy edi, dep 
aytmaq mümkün. Atiqiyatçılar İnker man 
ve Qarasuvbazardaki aşlıq uruların da 
da köpek kemiklerini taptılar. O va qıt 
köpekler bereketni ve tavrlarnıñ yaşayı-
şını qorumaq kerek edi. 

Ne içün tavrlar Qırım toprağından 
yoq oldı? Öz tarihınıñ soñunda tavrlar em skitler, em rumlar, em 
romalılar tarafından zıqı kördi. Diger taraftan, tış duşmanlarnıñ bu 
halqnı tamamınen mahv etkeni aqqında mevam şübelidir. Milâttan 
evel soñki asırlarda antik müellifler tavr-skitler aqqında aytıp baş-
ladılar. Şunıñ içün alimler, tavrlar Qırımda assimilâtsiyağa oğradı, 
dep sayalar.

Elbette tavrlar Qırım halqalarınıñ medeniyetine öz issesini qoştı-
lar. Skitlerniñ, rumlarnıñ köyleri tavr şeerleriniñ ve qaleleriniñ temelin-
de quruldı. Endi bizim devrimizde çoqundırılğan tavrlar rus şeerleriniñ 
cemiyetlerine qoşuldı. 

Tavrlarnıñ çölmekçilik 
mahsulatı 
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 §4. Skitler

Yarımadağa skitler milâttan evel VII asırda kirip başladılar. Etnik 
olaraq bu, esasen İranda peyda olğan bir qaç farqlı tilde laf etken 
gruppalar ve qabileler edi. Çoq vaqıt devam etken yerleşüv devrinde 
endi «köçebe skitler» ve «çar skitler» bar edi; ekincileri Qırımda ya-
şadı.

Zemaneviy Ukraina topraqlarındaki köçebe skitler birleşmesi o 
qadar küçlü edi ki, milâttan evel VI asırda Fars çarı Daryüsnıñ ordu-
sını toqtatıp oldı. 

Milâttan evel III asırda Büyük Skit devletinde nasıldır felâket oldı. 
Bunıñ neticesinde büyük topraqlar ufaqlaştı, eki-üç bölük qaldı. Olar-
dan birisi de Qırım edi. Bu yerde keç skitler qısmen ziraatçılıqnen ve 
şeerler quruvnen oğraşıp başladı. Medeniyetleri pek tez inkişaf etti.

Qırım Skitiniñ yañı paytahtı Qırımnıñ «yüreginde», zemaneviy 
Aqmescitniñ yerinde bir qasaba oldı. Yunanlar tarafından Neapol 
dep adlandırılğan yañı paytaht (yazıq ki, skit adı saqlanıp qalmadı), 

Salğır vadiysinde tesadüfen qurul-
madı. Aq taşlı yaylalarnıñ çıqıntı-
ları qale inşaatlarını ucümlerden 
qorçalay edi, demek mümkün. Ya-
qınlarda temiz suv çoqraqları bar 
edi. Ve eñ müimi, şeer Qırımnıñ 
esas ticaret yollarınıñ çaprazında 
edi: Ordan Hersoneskece, Kefe 
ve Pantikapeyden Kerkinitida ve 
Kalos-Limengece.

Skitlerniñ yaşayışı nasıl edi? 
Qayd etmek kerek ki, qabile başları 
(olarğa daa çar dey ediler), adiy kö-
çebeler (olarnıñ sayısı eñ çoq edi) 
ve qullar bar edi. Amma ne Gerodot 
devrinde, ne de soñraki devirlerde 

qulluq inkişaf etmedi. İqtisatta ve umumen köçebe cemiyetlerde ol-
ğanı kibi emiyeti esas degil edi. Köçebe iqtisadı ise esasen geografik 
yaşayış yerleri ile belgilendi. 

Qırım skitleri Qırımnıñ iklimi ve topraqları bereketli olğanını tez 
añladılar. At baqıcılıq ananelerini saqlap, qoy, çoçqa, balqurt asrap 

Skit Neapoli, töpeden körüniş, 
Aqmescit şeeri
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başladılar. Ziraatçılıq yahşı inkişaf et-
keni sayesinde, mahsullar halqara ti-
caret obyektine çevirildi. Skitler aşlıq, 
yün, bal, balavuz, keten sattı. Neapol 
tuccarları Şimaliy Qara deñiz yanı ve 
Yunanistan arasında alış-veriş etti. 
Qırımdan ötmekni atta Marmara ve 
Aq deñizleriniñ limanlarına sattılar. 
Evelki köçebeler o qadar usta deñiz 
yolcuları oldılar ki, kimerde yunanlar 
ile reqabet ettiler. Belki de şu sebep-
ten, bu devirde Qara deñizge Skit 
deñizi dey ediler.

Ticaret inkişafı sayesinde, skit ce-
miyetinde zengin tuccarlar ve topraq 
magnatları ve çoqtan-çoq faqır köy-
lüler peyda olıp başladı. Eñ töpede 
ise, evel olğanı kibi, skit çarları edi. 

Qırım skiti medeniyeti esasen 
yunan medeniyetiniñ büyük tesiri sayesinde inkişaf etti. Evelleri kö-
çebe skitler çöl seyaatlarını yapsalar, biraz soñra yerleştiler ve kele-
cekte skitlerniñ medeniy paytahtları olğan bir çoq şeer qurdılar. Tarih-
çılar milâttan evel VI asırda bir «medeniy» inqilâpnı qayd eteler. Skit 
çarlarınıñ defin yerleri yunan ve iran sanat eserleriniñ, Asiyanıñ qıymetli 
silâlarınıñ, qadimiy medeniyet ve turmuş eşyalarınıñ zengin toplamına 
çevirile. Elbette ki, bu yunan-skit munasebetleriniñ ve maneviy qarşı-
lıqlı zenginleşmeniñ neticesi edi.

Ket-kete alınma degil de, 
skitlerniñ öz medeniyeti şekillenip 
başlandı. Skit medeniyetine has ol-
ğan ne edi? Qırımda, misal olaraq, 
asıllı yunan quyumcılar çalıştı, amma 
mahsullarınıñ üslübiy hususiyeti 
sırf skit edi. Mında daa ince iş usu-
lı, parçalarnıñ işlenmesi pullarda bile 
körüne. Başqa bir din özü ile bütün 
süjet janrlarını ve eñ esası yañı tim-
saller ketirdi.

Skitler altını. Kül-Oba. 
Ermitaj müzeyi

Skitlerniñ petroglifleri. 
Aqmeçit köyüniñ müzeyi
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Qırım Skit devleti o qadar küçlü oldı ki, yarımadanıñ ğarbiy yalısın-
daki bütün yunan topraqlarını zapt etip oldı. Hersonesni ise milâttan 
evel 110-107 seneleri qudretli Pantikapey imperiyasınıñ kirişmesi qur-
tardı. Soñra skitler Bospor çarlığına bağlı oldı. Şimalden olarnı sar-
matlar sıqıştırıp başladı. ІІІ asırnıñ başında Neapol köçebe alanlarnıñ 
darbeleri altında yoq oldı, sağ qalğan skitler ise halqlarnıñ büyük kö-
çüvi dalğalarında yoq oldı, assimilâtsiyağa oğradı. 

 
§5. Qadimiy yunanlar. Sarmatlar, romalılar, gotlar
 
Yunan seyaatçılarınıñ (balıqçılar ya da tuccarlar) Qırım topraq-

larında ilk defa ne vaqıt peyda olğanlarını aytmağa qıyındır. Amma 
yarımadadaki eñ eski yerleşüv (ve üçünci bütün Şimaliy Qara deñiz 
yanındaki) tahminen milâttan evel 610 senesi peyda oldı. Bu, bugün-
ge qadar Şarqiy Avropanıñ saqlanıp qalğan eñ eski şeeri – Pantika-
peydir. Yüz yıl içinde özen ağızlarında, suv yollarında başqa yunan 
şeerleri peyda olıp başlay, şu cümleden Kefe ve Hersones. Mından 

deñiz yollarınen ziraatçılıq ve tuvarcılıq 
mahsulları yollanıla edi, bu yaqqa ise 
şarap ve ilvanlar.

Yunan müstemlekecilerniñ yer-
li Qırım ealisinen munasebetleri ayrı 
diqqatqa lâyıq. Bu tınç ve iş alâqaları 
edi, bazı vaqıtları açıq arbiy çatışma-
lar da ola edi (misal olaraq, skitlernen). 
Hersonesniñ tavrlarnen kiçik meseleleri 
olğanı içün, o, demokratik cumhuriyet 
olaraq qaldı. Faqat milâttan evel 480 se-
nesi köçebelerniñ yerleşüvi sebebin den 
Keriç yarımadasındaki şeerler Bospor 
çarlığına birleşti.

Qırımda yunan şeerleriniñ iqtisadı 
çoq taraflı ve universal olğanını eminliknen aytmaq mümkün. Ziraat-
çılıqnen beraber balıqçılıq da müim edi. Endi bizim devrimizniñ ba-
şında, kettikçe daa çoq emiyetni teri ve kürk ihracatı qazana.

İlk Roma askerleri Qırım toprağına milâttan evel 45 senesi şimdiki 
Keriçniñ bir yerinde tüştiler.  Bu vaqıtta Romanıñ elçileri Qara deñiz 
yalılarını yaşanacaq alğa ketirip inkişaf ettirdiler. Romalılar kelgeni-

Aqyar şeeri 
Tavrik Hersones 



25

Bölük

nen, yunan yaşayış yerleriniñ köçebe halqları (sarmatlar, skitler) ta-
rafından mahv etüv telükesi eksildi.

Soñra romalılar ket-kete bütün Qırım cenübini elge keçirdi. Anda 
qaleler ve diger mudafaa inşaatları quruldı. Asılında, resmiy olaraq 
yalıñız Harakas esas qalenen bir burun olarnıñ edi. Bospor çarlığı 
Romanıñ vassal devleti edi, Hersones ise öz mustaqilligini saqlap 
qaldı.

Qayd etmek kerek ki, romalılarnıñ kelmesi ile ticaret yolları kor-
sanlardan mudafaa etildi, Qırım şeerleriniñ yañı inkişafı başlandı. 
Evelleri berbat olunğan viranelerden ğay-
rıdan yañı şeerler qurulıp başlanğanını, ti-
caret ve ünerler inkişaf etkenini eminliknen 
aytmaq mümkün. 

Artıq II asırda mında tek Yunanistan ve 
Romadan degil, uzaq Roma eyaletlerinden 
de, misal olaraq Galiyadan, mallar körmek 
mümkün edi. Ve III-V asırlarda satın alıcılar 
yalıñız Hersones sakinleri degil de, dağ sa-
kinleri, gotlar ve tavrlar edi.

Romalılar Qırımda uzun müddet yaşadı 
– IV asırğace, ve elbette yerli medeniyetniñ 
tesirini is etti. Tezden Roma imperatorlığınıñ 
inqirazı ile bütün legionerler ve adiy roma-
lılar Qırımnı terk etmege istemedi. Bu yerlerge, iklimge ve yaşayışqa 
alışıp, bir çoq romalı yarımadada qaldı.

Roma İmperiyası Ğarbiy ve Şarqiy imperiyalarğa bölüngen soñ, 
Qara deñiz boyuna tesirini bir tez tarqat-
tı, şu cümleden Qırımğa da. Şunıñ içün, 
devrimizniñ 520 yıllarında Hersones Bi-
zans İmperiyasına tabi edi. Qırımnıñ yunan 
şeerleri yunanlarnıñ Qırım halqları ile me-
deniy alâqalarınıñ merkezi oldı. Aqiqaten, 
Qırımnıñ yunan müstemleke şeerleriniñ 
emiyeti bütün Avropa tsivilizatsiyasınıñ 
medeniy tarihında büyük oldı. 

Romalılarnen beraber yarımadada sar-
matlar da peyda olıp başlay. Bu köçebe, 
esasen iran tilli halq Şimaliy Qara deñiz 

Kalos Limen şeerniñ 
qadimiy viraneleri, 

Aqmeçit köyü

Qırımda qazmalar vaqtında 
tapılğan amforalar 



26

Bölük

boyunda milâttan evel soñki asırlarda kirdi. Qırım yarımadasında çöl-
lerde yaşağan skitlernen rastkelişip, sarmatlar olarnen cenkleşe ve 
yerli ealini sıqıştırıp, cenüpke ve şarqqa çıqara. Cenklerge baqma-
dan, sarmatlar ve skitler arasında ittifaqlar da tizilgen edi. 

Böylece, devrimizniñ I asırınıñ ekinci yarısında sarmatlar skitler-
nen beraberlikte Hersones sakinlerinen qattı küreşni başlaylar. Şeer 
skit-sarmat ordusı tarafından sarımğa alındı ve yunanlarnıñ vaziyeti 
fena oldı. Amma duşman deñizni bilmegeninden faydalanıp, roma-
lılardan yardım istediler. Çoq keçmeden, duşman ordusını basqan 
Roma ordusı kelip çıqtı. Ağır uruşlardan soñ skit-sarmat ordusı keri 
çekildi.

II-IV asırlarda Qırımnıñ dağ ve dağ etegi bölgelerinde sarmatlar-
nıñ tınç ücümi devam ete. Bu halq boş topraqlarda yerleşip başlay, 
sıq-sıq eski qasabalarğa kire ve yerli halqnen qarışıp kete. Buña esas-
lanıp, o devirde Qırımda yaşağan kiçik ve büyük qabile ve halqlarnıñ 
taqdiri sarmatlarnıñ da başına kelgenini körmek mümkün. Olar yerli 
ealinen beñzeşip ketti ve bizim zamanda mezarlarında tapılğan şey-
lerden ğayrı, iç bir abide qaldırmadılar. 

ІІІ asırda yarımadanıñ haritasını tamamınen deñiştirgen Halqlar-
nıñ büyük köçüvi başlana. Bunı gotlarnıñ başlığında german qabi-
leleri başladı.

Qırım gotları ecdatlarınıñ Vatanı Skandinav yarımadası edi. An-
dan olar devrimizniñ başlarında köçip başladı. Tahminen 100-200 se-
neleri bazı got qabileleri cenüpke yol aldı ve 251 senesi Qara deñiz 
yalılarına barıp yetti.

Skandinav kelmeşekleri ilk-evelâ şimaliy-ğarbiy Qırımnı zapt etti. 
III asırnıñ ortasında anda yunanlar ve diger yerli sakinler qalmay, de-
sek olur. Soñra got qabileleri Bospor çarlığını tabi etti ve olarnıñ ge-
milerini qullanıp, Romağa qarşı cenknen kettiler. Skandinav ilâhlarına 
tabınğan gotlar arasında hristianlıq tarqala.

Qırımda Bizans İmperiyası temelleşken soñ, gotlar onıñ ittifaq-
daşı oldı. İmperator Yustinian І zamanında, gotlarnıñ yaşaması içün 
yarımadanıñ bir çoq «qoba şeerleri» ve «uzun divarları» qurulğan 
edi. Gotlar ise Hersonesni mudafaa etmek kerek edi. Dağlardaki bu 
bölge, «Dori bölgesi», birazdan bir çoq halqnıñ yaşağan yeri oldı. 
Paytaht viraneleri – Doros, Feodoro, Manğup – alâ daa ayrette qaldı-
ra. Got tilini Qırımda XVIII asırğace eşitmek mümkün edi.
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 §6. Qırımda hunlar, peçenekler ve qıpçaqlar

376 senesi Qırım top-
rağına yerli halq evel bil-
megen türkiy qabilelerniñ 
askerleri keldiler. Mında 
olar Orta Asiyadan keldi, 
adları – hunlar edi. 

Hunlar – köçebe-qabi-
leler, Qırım şeerlerine 
yer leşmege aşıqmadılar, 
olar yarımadanıñ kenişlik-
lerinde dolaşqanlar. Hun-
lar yerli Qırım ealisiniñ kervanlarını sıra-sıra çaypağanlar. Asiyalı 
kelmeşeklerniñ sayısı ve cenkâverligi sebebinden olarğa qarşı çıq-
mağa qıyın edi. Qırım ealisi imayesini, hunlar içün keçilmez mania ol-
ğan dağlarda tapa ediler. Böyleliknen, köçebelerniñ darbeleri altında 
Kefe teslim oldı, Hersones ise qurtuldı.

Birinci kere peyda olğan soñ, hunlar Keriç boğazında yerleşken 
antik devlet – Bospor çarlığını da zapt etti. Şu vaqıtqa köre, hunlarnıñ 
Avropadaki büyük imperiyası yavaş-yavaş dağılıp başladı. Hunlar 
ket-kete ğarpta zapt etilgen topraqlardan 
şarqqa, şu cümleden Qırım yarımada-
sına ketip başladılar. 460 senelerinden 
530 senelerinece hun sülâlesi Pantika-
peyde üküm sürdi. Bospornıñ bir parça-
sı Bizansqa qoşulğan soñ, hunlarnıñ ço-
qusı Kavkazğa ketti. Ebet, köçebelerniñ 
belli bir sayısı Qırım çöllerinde qaldı, 
amma olarnıñ sayısı şimdilik belli degil.

Hunlarnıñ yerli eali medeniyetine te-
sir etüv suali bugüngece tafsilâtlı tetqiq 
etilmedi. Böyle tesir olsa da, o pek az 
vaqıt içinde olğan. Tarihçılarnıñ çoqusı 
ayta ki, şu vaqıtta yaşağan Qırım eali-
sine baqqanda, hunlar alçaq medeniy 
derecede ediler. 

Hunlar imperiyası. Milâttan soñ 450 sene

Tavrida Merkeziy müzeyde 
«Taş eykeller», 
Aqmescit şeeri
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Birazdan Qırımnıñ çöllerinden köçebelerniñ daa bir qaç dalğası 
keçip ketti: 576-581 ss. eski türkler, 670-870 ss. – hazarlar, 860-
880 ss. – macarlar. Deñiz boyu ise Bizansnıñ edi.

Asiyadan kelgen musafirlerniñ yañı dalğası 880-nci senelerde 
başlandı. Şarqiy Avropanıñ topraqlarında peçenekler peyda oldılar. 
Olar bir halq degil de, çeşit medeniyet hususiyeti ve tilleri olğan qabi-
leler birligi edi. Umumiy adını bu birlik peçenek qabilelerinden (sekiz 
edi) aldı. Bu qabileler türkiy tilli aqımnıñ başında kete ve onıñ sayısınıñ 
yarısından ziyadesi ediler. Hunlarğa baqqanda peçeneklerniñ mede-

niyeti köçebelerge köre 
yüksek edi… Meraqlı-
sı şu ki, misal olaraq, 
peçeneklerniñ eger taqı-
mı (at taqımı) şimdikin-
den farqı pek az. O qattı 
qarmaqsap, eger tapqır 
ve zengiden ibarettir. 
Olar egerden tüşmeyip 
yaydan atmağa imkân 
bere edi. 

Bu qabileler evel Ha-
zar haqanlığına kire edi ve bu devlet zayıflaşqanda andan kettiler. 
Birazdan olar ğarp ve cenübiy taraflarğa yol aldı ve 10-ncı asırnıñ 
başında Qırım toprağına ayaq bastılar. Peçenek qabileleriniñ çoqu-
sı Qırım avasından memnün edi, şunıñ içün köçebelerniñ bayağısı 
Qırım çöllerinde qalmağa qarar aldı. Bazıları şeerlerde de yerleşti. 
Şu vaqıtta olar Bizans ve Rusnen ittifaq añlaşmalarını tizdiler. Bi-
zans imperiyası öz tarafından Qırım peçeneklerini bütünley «mem-
nün etmege» tırışa, olarğa em iqtisadiy, em siyasiy taraftan yardım 
ete edi. Böyle munasebetler özara elverişli edi. Rus ordusı peçenek 
topraqlarına kirmemesi içün canlı «sed»i bar edi. Misal olaraq, knâz 
Svâtoslav Bizans topraqlarına seferinden qaytqanda peçeneklerniñ 
tuzağına tüşti ve öldürildi, onıñ qafasından ise Kurâ hanı özüne ritual 
kasa yapqan.

XI asırnıñ ortasında Qara deñiz boyu çöllerinde köçip yürgen 
peçeneklerniñ dört ordusı dağıldı, amma kene de birleşmek ıntıluv-
lardan vazgeçmediler. 1091 senesi peçenekler birlik olıp Bizansqa 
kettiler, amma bu olarnıñ soñki büyük seferi edi. Bizans imperatorı bu 

Qıpçaqlar çölü. Qıpçaqlarnıñ Avrasiya 
topraqları,  ХІ asırnıñ soñu – ХІІ asırnıñ başı 
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sefer aqqında bilip, qıpçaqlarnı öz tarafına çekti, peçeneklerni sarıp 
aldı ve qıyır-çıyır etti. Bazı esaplarğa köre, bu uruşta 30 biñden zi-
yade peçenek ölgen. Bu – koçebelerge soñki darbe edi, bundan soñ 
olar kene de köterilip olamadılar.

Hunlar kibi, peçeneklerniñ de yerli Qırım ealisiñ medeniyetine 
tesiri büyük olmadı. Bu, em köçebelerniñ Qırımda az vaqıt olğanla-
rından, em de büyük medeniy tsivilizatsiyalarnen (Bizans) reqabet 
olmağanınen bağlı. Bundan da ğayrı, pe-
çenekler şu vaqıttaki yerli Qırım ealisin-
den özlerine çoq şey aldılar. Peçenekler 
köçebeler kibi Qırımğa kelgenler, amma 
bazı vaqıttan soñ, yañı şaraite uyğunla-
şıp, bazıları daima bir yerde yaşap başla-
dı. Peçeneklerniñ bazıları liman şeerleri-
ne ketip, özünde tuvarcılıq şeylerni ticaret 
etüv istidatını açtılar. Bizans, Eski Rus ve 
diger devletlernen ticaret etken peçenek 
tuccarları aqqında çoqtan-çoq malümat 
bar. Bazı malümatqa köre, peçenekler ta-
mır hersonesitlilerni olarnıñ eñ istiqballi 
meraq saasından – şarqiy devletlernen ti-
caret – sıqıştırıp çıqardılar.

XI asırnıñ ekinci qısımında Qırım çöllerini qıpçaqlar, yani polov-
lar zapt etti. Peçenekler kibi olar da köçebe edi ve bunıñnen olarğa 
bazı yerlerde pek oşay edi. Em olar, em bular türkiy halqlarğa ait edi. 
Qıpçaqlar tomalaq başlı Avropalılar, bazıları – moğol çizgilerinen. Bu 
köçebeler esasen sarı saçlı ve kök közlü 
edi, bunen olar qara saçlı peçeneklerge 
beñzemey edi. XI asırda ise qıpçaqlarnıñ 
çoqusı islâm dinini qabul etti.

Ğaliba, Qırımda yaşağan bütün köçe-
be halqlarnıñ farqlayıcı çizgisi, başında 
epsi Qırım çöllerini seyaat etkeni ve yerli 
ealige, qomşularğa (birinciden Rus ve Bi-
zans aqqında söz kete) basqıncı seferler 
yapqanı edi.

Seferlerinde qıpçaqlar büyük netice-
lerge irişti. Bizans imperiyasınıñ padişası 

«Beybars Camisi»niñ 
viraneleri (1287–1288 ss.), 

Eski Qırım şeeri

Padişa-Cami, 
(1222 s. başı Ceneviz 

qalesiniñ kompleksi, 
Sudaq şeeri
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bu halqnen cenkleşmek degil de, dost 
olmaq kerek olğanını añladı. Qıpçaq-
bizans siyasiy munasebetlerniñ çoqusı 
Hersones vastasınen yapıla edi, Sudaq 
(Sugdeya) ise bütünley qıpçaqlarnen 
tolu edi ve olar bu yerde ticaret yapa 
ediler.

Qıpçaq ordusı Qırımda peçenek-
lerden çoq – XIII asırğace yaşadı. 
Qıpçaqlarnıñ bir qısmı Kalka özeniniñ 
yanında olğan uruştan soñ ğarpqa ketti, 
amma, meraqlısı şu ki, tuccarlar ve zira-
atçılıq yapqan qıpçaqlarnıñ çoqusı yerli 
ealinen qarışıp, Qırımda qaldı. Bundan 
da ğayrı, orta asır müellifleriniñ aytqan-
larına köre, yarımadanı zapt etken mo-
ğollar mında olğan «qıpçaq deñizinde» 
siñdiler.

Qırım yarımadasında bugüngece 
qıpçaqlarnıñ maddiy medeniyeti izleri 
qaldı. Misal olaraq, şimaliy-ğarbiy Qı-
rımda alâ daa balaban taş eykeller tapa-
lar. Bu sanatnıñ pek güzel janrı, qadimiy 

qıpçaq ustaları öz icadını üslüpleşti-
rip yapa ediler, olarnı umumiy örnek-
ke köre yapqanlar (doğru endam eki 
qolnen qursaqqa basılğan bardaq-
nen), amma kanonlarğa baqmadan, 
portret kibi yapa bile ediler. Bu eykel-
lerde qıpçaq halqınıñ canlı tarihı qal-
dı. Qıpçaqlarnıñ maneviy mirasından 
biz, Qırım toprağına ketirilgen, islâm 
dünyasına umumiy arap folklorınıñ 
örneklerini: «Leylâ ve Mecnun», 
«Yusuf ve Zuleyha», «Aşıq Ğarib» 
destanları, Hoca Nasreddin aqqında 
lâtifeler ve ilâhre misallerni ketirmek 
mümkün. Olar Qırım milliy medeni-
yet ananesini zenginleştirdi.

Mahmud Qırımlınıñ «Yusuf ve 
Zuleyha» poeması – ХІІІ  asırnıñ 
soñunda yazılğan qırımtatar 
edebiyatınıñ eñ qadimiy yazma 
abidesi. Ressam Z. Trasinova

«Kodeks Kumanikus»tan 
papağannen saife. 
Kodeks Qırımda peyda oldı 
(1294–1295 ss.).  
Qırımtatar tiliniñ eñ qadimiy 
abidesi olaraq sayıla. 
Qıpçaq ve oğuz lehçeleriniñ 
tarihı içün emiyeti pek müim
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§7. Venedikliler ve cenevizler Qırım yarımadasında

Qıpçaq devirini Qırımda tınç, dep tasvirlemek mümkün. Tınçlıq, 
ebet, nisbiy edi, amma o içki vaziyetni normal şaraitke ketirmege yar-
dım etti, bu ise yarımada sakinleriniñ hocalıq faaliyetini inkişaf et-
mege yardım etti. Qırımda yaşağan sakinlerniñ sayısı bu vaqıtta tez 
çoqlaşa.

XIII asırnıñ birinci çeriginde Qırım şeer-
leri moğol ordusınıñ birinci darbesini duydı. 
Bu 1223 senesi Sudaqta oldı, 1238 senesi 
ise yarımada bütünley zapt etildi ve Altın 
Ordunıñ terkibine kirdi. Qırım şeerleri öz 
tabiligini tanıdılar ve mında hannıñ baş va-
lilerini oturtıp, olarğa bergi tölemege baş-
ladılar.

Qırım toprağına tek Asiya köçebe qabi-
leleri kelip turmadı, Avropa tsivilizatsiyasınıñ 
vekilleri de keldi. 1204 senesi Dörtünci 
Haçlılar seferinden soñ, Qırımda venedik-
ler peyda oldı. Olarnıñ baş faktoriyası Sol-
daya (Sudaq) oldı – bu qıpçaq devirinden başlap, Qırımnıñ eñ bay 
şeeri edi, Hersones ondan artta qalğan.

Çoq vaqıt keçmedi, italyan tuccarlarınıñ keliri öyle arttı ki, olarnıñ 
tarihiy Vatanlarında öz vekilleriniñ imayesi aqqında tüşünip başladılar. 
Böyleliknen, 1287 senesi Sudaqta Venedik konsulı vazifesi resmiy te-
sis etildi. Onıñ maiyetinde garnizon asker-
leri, memurlar, Venedikten kelgen para edi. 
Böyle vazifege em siyasiy, em iqtisadiy ce-
etten tecribeli olğan, Venedik tesiriniñ arttı-
rıluvı ve onıñ inkişaf etüvi içün çalışmağa 
bilgen adamlarnı tayin ete ediler.

1266 senesi, venediklilerden soñ Qı-
rımda Cenovadan (Genuya) tuccarlar da 
peyda olıp başlay. Qararnen 70-nci yıllar-
da olar evelki Feodosiya yerinde öz fak-
toriyası Kaffanı qurıp başlaylar. O ise ke-
lecekte Qırımnıñ eñ büyük şeerinden biri 

Ceneviz qalesi. 
Sudaq şeeri

Çembalo qalesi 
(Balıqlava)
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olacaq. Yarımadada Cenova ve Venedik 
arasında kerçek «ticaret raqipligi» başla-
na. Tek iqtisadiy degil de, siyasiy ve arbiy 
quvetleriniñ qullanuvınen ağır ticaret küre-
şi Cenovanıñ ğalebesinen bitti – onıñ ve-
killeri yavaş-yavaş venediklerni Qırımdan 
sıqıp çıqardılar. 

XIV asırnıñ birinci yarısında Avropa-
dan Asiyağa ketken ticaret yolları Qara ve 
Azaq deñizleriniñ yalısına avuşqan edi. 
Qırım müim ticaret-deñizcilik yollarnıñ 
arasında turdı, Qara deñiz boyunda yaşa-
ğan milletlerniñ iqtisadiy ömründe merke-
ziy yerni aldı ve emiyeti dünya ticaretinde 
müim oldı.

Qırımğa Mısırdan, Ğarbiy Avropadan, 
Asiyadan sıra-sıra tuccar kervanları kelip 
başladı. Mında, başqa taraftan, Altın Or-
dudan ve onlarnen Asiya devletlerinden 
kelgen biñ kilometrlik qara yolları bite edi. 
Şarqiy Qırım ve onıñ eski ve yañı şeerleri 
iqtisadiy ceetten yarımadanıñ eñ istiqballi 
bölgesi olaraq sayılıp başlay.

Şekliy olaraq şeer sakinleri İtaliya qa-
nunlarına riayet etseler de, binalar turğan 
yerler ise hannıñ mülkü edi, şunıñ içün ve-
nedikler cenevizlernen Orduğa bergini töley 
ediler. Buña baqmadan, XIII asırda Ordu 
quvetleri bu şeerlerge bayağı ücüm etti ve 
olarnı çaypadı. Amma alış-verişten ve yerli 
zenaatlardan kelgen kâr bergi tölengen soñ 
da büyük edi.

Venedikler ve cenevizler Qırım yarıma-
dasında olğan öz ticaret yollarını mudafaa 
etmek kerek olğanını añlay ediler. XIV asır-
da Qırım topraqlarında büyük, zapt olun-
maz divarlarnen qaleler quruldı. Venedikler 

Manğup-Qaleniñ viraneleri. 
Bağçasaray rayonı

Ceneviz qalesi. 
Kefe şeeri

Kalamita qalesiniñ 
viraneleri, İnkerman
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ve cenevizlerniñ qalelerini konsullarnıñ alemleri yaraştırdılar. Vaqıt 
keçken soñ, Qırımğa kelip yaşağan venediklerniñ ve cenevizlerniñ 
sayısı ep çoqlaşa edi.

Hersones ise, Dörtünci haçlılar seferinden soñ Trabzon imperiya-
sı tarafından idare etilip başlandı. Mında da iqtisadiyat gürültili inkişaf 
ete edi.

Nasıl etip venedikler ve cenevizler Qırımda ticaret ete edi?  Kefe 
yanında yerleşken qasabalar ötmek, teri ve diger köy sanayı nes-
nelerini ketirgenler. Kefeniñ çevre-çetleri ve Qırımnıñ başqa yerleri 
satmağa tuz ketirgenler. Onı rus ve leh tuc-
carları satın alğan. Bundan ğayrı, Kefege 
Ğarbiy Avropadan mallarnı ketirgen Peri ve 
Konstantinopol gemileri kelgen. Tan gemi-
leri ise tuzlı balıq, qıymetli taşlar, Levanta 
ve İndistandan yipek ketirgen. Şarqiy Avro-
padan, Dnepr ve Dnestr özenleri boyunca 
boğday, demir, keten ketirilgen; rus tuccar-
ları Kyiv, Taman ve Perekoptan keçken ker-
vanlarnen kürkler ketirgenler.

Çeşit renkte, esasen erılğan ve qırmızı 
tüslerde çuhalar, quşaqlar, gerdanlıq, yü-
zükler ve diger qadın bezekleri, leopard terileri, ketenler, yipek ve yün 
toqumaları, demirden ve baqırdan yapılğan çeşit mahsullar, ihtişam 
eşyaları Asiyağa kete edi, andan ise, olarnıñ yerine inci, elmaz, baha-
rat, farfor, afion, safran, sandal teregi, tarçın, buhur ve filtiş kele edi. 
Qırımdaki boğday Konstantinopolge yollanıla edi, tuz ve şarap – Rus 
ya da Kavkazğa. Trabzon, Tebriz, Acemistanda Kefege tabi olğan ce-
neviz konsullıqları bar edi; o Qırım müstemlekelerini idare ete edi.

Kefe eñ ticariy inkişaf etken şeerlerden biri edi. Mında urba tikile, 
demir dögüle, quyumcılıq mahsulatları, eger ve çızmalar yapıla edi.

XIV asırnıñ ekinci qısımından başlap, Kefeniñ uzaq bağları ya-
vaştan üzüle, Bospor boğazı ğarpqa ketken yol olaraq, öz emiyetini 
coya; malnıñ çoqusı Merkeziy ve Cenübiy-Şarqiy Avropa şeerlerin-
den, Ğarbiy Qara deñiz boyu limanlarından, Rusten ketip başlay.

XV asırnıñ başında Kefe ve Sudaqnıñ italyan ticariy sisteması 
tınıp qala. İtalyan bazırgânlarınıñ ticareti (esasen ecnebiy tarafta) 
eksile.

Covanni di Skaffa 
qullesiniñ taşı
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Bu vaqıtta, gotlar, alanlar ve yunanlarnen meskün olğan Manğup 
(Feodoro) büyük siyasiy qudretnen ve iqtisat inkişafınen belli ola. İtal-
yanlar bu yañı teşkil etilgen knâzlıqnen sıq ticariy bağlar qurmağa 
pek istey edi. 

1270-nci senelerden 1470-nci senelergece – eki yüz yıl Qırım-
da üç tsivilizatsiya: Hersones ve Feodoronıñ yunan-got pravoslav, 
Kefeniñ italyan-ermeni katolik ve Solhat (Eski Qırımnıñ) qıpçaq-moğol 
islâm medeniyetleri yan-yanaşa yaşap işbirlik yaptı. Olarnıñ arasında 
cenkler de oldı, amma qızğın ticaret de bar edi.

Bütün bu vaqıt yahşı yaşağan ceneviz müstemlekeleri 1475 
senesiniñ yazında, Qırım yalısına Türkiye askerleri kelgen vaqıtta ğa-
yıp olıp kettiler. Türkler ceneviz qalelerini bir-biri artından zapt ettiler. 
Feodoro şeeri aralıq ayınace özüni mudafaa etti, amma o da ğayıp 
oldı. Dağlar ve Qırımnıñ cenübiy yalısı Türkiyeniñ mülküne çevirildi.

İtalyanlarnıñ büyük qısmı dağlarğa yaşamağa ketip, sağ qaldı. 
Bazı toplulıqlar hristianlıqnı ve tilini de saqladılar, amma çoqusı, esa-
sen yalı boyundakiler, islâm dinini qabul etti ve biraz vaqıttan soñ 
qırımtatar halqınıñ parçası oldı.

Neticeler
Qırım evel-ezelden çeşit qabile ve halqlarnıñ diqqatını 

celp etken topraqlardan biridir. Elverişli yerleşmesi ve tabiat 
hususiyetleri sebebinden, o, türlü halqlar ve tsivilizatsiyalarnı 
daima meraqlandırdı. Qırım yarımadasında yaşağan er bir 
etnos ya da halq öz aqqında bir şeyler qaldırdı. Maddiy abi-
deler, skitler ve tavrlardan venedikliler ve cnevizlerge qadar 
devirlerniñ «yanqısı» sayesinde alimler bu halqlarnıñ yaşa-
yışını araştırıp ola. Qırımnıñ farqlı medeniyetleriniñ bir-birine 
qarşılıqlı tesiri mında unikal milliy ve devlet birleşmelerniñ 
peyda olmasına sebep oldı.

Bölük içüN sualler
1. Neadertallerniñ yerleşüv sisteması nasıl edi? 
2. Qırım Skiti paytahtınıñ adı ne edi?
3. Qıpçaqlar özünden soñ nasıl maddiy medeniyet qaldırdı? 
4. Venedikliler ve cenevizler Qırımda nasıl ticaret etti. 
5. Türkiye ve Cenova arasındaki munasebetlerni tarif etiñiz.
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Qırım hanlığı
Bekir Ablayev, Sergiy Gromenko

§ 1. Qırım yarımadasında qırımtatar milletiniñ şekillenüvi

Uzun müddet em tarihiy edebiyatta, em de içtimaiy şuurda olğan 
eñ keniş tarqalğan stereotiplerden biri – qırımtatarlarnıñ XIII asırda 
Ukraina topraqlarını istilâ etken «moğol-tatar ordusı» ile yarımadağa 
kelmesi edi. Böyle bir mif, Qırımnıñ 1783 senesi Rusiye imperiyası 
tarafından ilhaqından soñ birden ortağa çıqtı, imperiyanıñ çeşit tarih-
çıları tarafından medeniyleştirildi ve aqiqat kibi kösterildi.

Aslında, daa XI asırda – qıpçaqlarnıñ Qırım çöllerini inkişaf ettir-
mesi ile – yerli ealiniñ, esasen türkiy, yañı saipler ile beñzeşüv esnası 
başlandı. Qırım qıpçaqlarınıñ ayırılmasına yarımadanıñ Dnipro bölge-
sindeki diger büyük köçebelerden cografiy tecrit etilmesi imkân yarattı. 
XIII asırnıñ ortasında moğollarnıñ istilâsı Qırım türkleri içün tek üküm-
ran sülâlesini – Çingizhannıñ evlâtlarını ketirdi (aynı böyle esnaslar 
büyük Avrasiyada keçe edi). Arap müellifi Al-Omari yazğanı kibi, «Qa-
dimiy zamanlarda bu devlet 
qıpçaqlarnıñ memleketi edi, 
amma onı tatarlar zapt etken 
soñ, qıpçaqlar olarnıñ tebaa-
ları oldı. Soñ olarnen qarıştı-
lar ve soy-aqraba oldılar, ve 
topraq olarnıñ tabiiy ve ırq 
hususiyetlerinden üstün kel-
di ve olar aqiqaten qıpçaqlar 
oldı». Yarım asır içinde Al-
tın Ordunıñ Qırım ulusında 
İslâm devlet dini oldı ve onıñ 
ealisini hristian ve putperest Or-Qapu qalesiniñ qalımtıları 

bö
lü

k I I
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Qırq-Or qalesi 
(Çufut-Qale)

qomşulardan kesen-kes ayırdı. Böyleliknen, yañı milletniñ özegi dün-
yanı kördi. Birazdan bu millet qırımtatarlar adını alacaq.

Qırım Hanlığı meydanğa kelgen soñ, yarımadanıñ diger halqlarınıñ 
bazıları islâm dinini qabul etti ve qomşularından qırımtatar tilini ve 
ananelerini ögrendi: yunanlar, gotlar, alanlar ve digerleri yañı halqnıñ 
parçası oldılar. Cenübiy yalı boyunda Avropa ve Kavkazdan yaşama-
ğa kelgenlerniñ çoqusı bu yoldan keçti.

Qırımtatar halqı şekillenüviniñ böyle uzun ve qolaysız yolu, onıñ 
içinde eñ azında üç büyük subetnos meydanğa kelmesiniñ sebebi 
oldı – çöl noğayları, dağ ve dağ etegi tatlar, ve yalıboylular.

§ 2. Qırımtatar devletçiliginiñ tiklenüvi
 
XV asırnıñ başında Altın Ordu artıq qaviy merkezleştirilgen 

devlet degil de, az-çoq derecede mustaqil vilâyetlerniñ konglome-
ratı edi (şu cümleden, Qırım). Bunıñ sebeplerinden birincisi – pay-
tahttaki ükümranlarnıñ şahsiy küçüniñ zayıflaşuvıdır. Ekinci sebep 
imperiyanıñ uzaqlarda yerleşken bölgelerini idare etmek qıyınlığı 
edi. Üçüncisi, bölgelerde ükümni özüne almağa tırışqan öz ükümran 
elitaları meydanğa kele edi. Buña, taht iddiası olğanlarnıñ arasında 
küreşler sebebinden olğan siyasiy buhranlarnı da qoşmaq mümkün. 
Episi, imperiya üzerinde tam akimiyetniñ timsali olğan Saraynı elge 
keçirmege istey, şunıñ içün de bu şeerde sıq-sıq ükümranlar deñişe 
edi.

Endi bu vaqıtta Qırımnıñ nisbiy «mus-
taqilligini», Altın Ordu imperiyasından ay-
rılıqlığını körmek mümkün. Altın Ordunıñ 
İdil boyundaki halqlar içün musulman 
medeniyetiniñ merkezi Orta Asiyadaki Bu-
hara olsa, yarımada içün böyle merkez 
Anatoliya edi (Şarqiy Türkiye).

Qırımnıñ yerleşmesiniñ unikalligini de 
qayd etmek kerek. Mında Qıtaydan Ceno-
va ve Venedikkece eñ müim ticaret yolla-
rından biri – Ulu Yipek yolu keçe edi.

Bu vaziyetler Qırım ulusınıñ iqtisadiy in-
kişafına tesir etti. Altın Ordu tahtına iddiası 
olğanlar paytahtta muvafaqiyetsizlikke oğ-
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rasalar, maddiy, insan resurslarını toplamaq içün sıq-sıq Qırımğa yol 
ala ediler. Bundan soñ, yañı küçlernen, kene de Sarayda akimiyetni 
elge keçirmege tırışa ediler. Böyle esnalar Qırım ealisine ağır yük kibi 
edi. Bazı vaqıtları Qırım toprağı han tahtı oğrundaki uruşlarnıñ merke-
zi ola edi. Böyleliknen, misal olaraq, eger daa XIV asırda Qırım şeeri 
güzellik ve qudretliginen Kair ve Damasknen teñeştirilse, XV asırnıñ 
başında ise mında olğan seyaatçılarnıñ 
episi şeerniñ inqirazı aqqında yaza edi. 
Bu, Ordudaki devamlı özara qavğalarnıñ 
neticesi edi. 

Böyleliknen, Saray oğrundaki küreş-
lerden çıqmağa ve ticaret yolunen top-
lanğan baylıqnı saqlap qalmağa istek 
Qırım elitasınıñ bir qısmını qatiy ve ce-
sür areketke itedi – Altın Ordudan ayı-
rılmaq. Elita Qırım yarımadasında ya-
şağan zadekân sülâleler, eñ itibarlı ve 
sayğılı adamlardan ibaret edi. Manğıt ve 
Qıyat eski ordu soyları bar olğan tertipni 
saqlap qalmağa istey, Şirin ve Barın yañı 
Qırım soyları ise mustaqillikke qoltuta 
edi. 

Qırım ulusınıñ baş vali-emirleri han 
akimiyetiniñ ve yarımadadaki Saray 
idaresiniñ temsilcileri edi. ХІІІ asırnıñ 
soñundan ulustaki akimiyet mirasçılıq 
alına keldi. Qırımnı Altın Ordudan ayır-
maq içün birinci ıntıluvnı Çingizhannıñ 
evlâdı Taş-Timur yaptı, dep aytıla. 1395 
senesi o, özüni Qırım hanı olaraq ilân 
etti, amma onıñ mustaqil idaresi tek bir 
qaç yıl devam etti. Altın Ordudan mus-
taqillikke irişmek içün bir qaç oğursız 
ıntıluvdan soñ, Taş-Timur Litvaniya Ulu 
knâzlığına yol aldı. İhtimal ki, omüriniñ 
soñunace anda yaşadı. 

Birinci ıntıluv oğursız olğanına baq-
madan, Taş-Timurnıñ balaları Devlet 

özbek han camisi, 
1314 s.

Temelini İncibek-hatun 
qoyğan pek eski Qırım 

medresesiniñ viraneleri, 
1332 s.
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Berdi ve Giyas-ad-din babasınıñ 
işini devam ettiler. Taş-Timurnıñ 
oğullarına qarşı Altın Ordunıñ han-
larından biri Ulu Muhammed çıqtı. 
Bu uzun ve qanlı cenklerde Giyas-
ad-din elâk oldı, Devlet Berdi ise 
buña baqmadan, Qırımnıñ üküm-
ranı oldı.

Ğaliba, Devlet Berdi öz küçleri-
ne ziyade qıymet kesip, bütün dev-
letni zapt etmek içün Sarayğa yol 
alıp, büyük hata yaptı. O, paytahtnı 
biraz vaqıtqa zapt etti, amma bun-
dan soñ öldürildi. Yarımada kene 
de Saraydan idare etilip başladı. 

 
§ 3. Hacı Geray – Qırım hanlığınıñ birinci hanı

Qırımtatar devleti yaratılmasınıñ tarihında eñ büyük şahıslardan  
biri – Hacı Geraydır. Qırımnıñ olacaq hanı Litvaniyanıñ toprağında 
dünyağa keldi. Şu vaqıtta Litvaniya Ulu knâzlığınıñ (şimdiki Ukraina, 
Aqrusiyeniñ topraqları) Qırım ve ordunıñ zadekân sınıflarınıñ büyük 
diasporası yaşay edi. Bu, çeşit amillerge bağlı, eñ esası – Altın Or-
dudaki taht içün özara qavğalarnı aytmaq mümkün. İddiası olğan ço-
qusı bu cenklerniñ qurbanları olmamaq içün, Altın Ordu topraqların-
dan çıqıp ketmege mecbur olğanlar. Böyle «köçip ketmege mecbur 

olğanlar»dan biri Hacı Geraynıñ 
babası Giyas-ad-dinniñ qorantası 
edi.

Bugüngece kelecek ükümrannıñ 
balalığı ve yaşlığı aqqında ikâye 
etken yazma menbaları çoq de-
gil. Bayağı malümat tek ağza-
ki ikâyelerden qaldı. Hacı Geray 
1397-ci senelerde Trakay şeerin-
de doğdı, deyler. Babası keçingen 
soñ, knâzlıqta çoq dolaşqan ve 
ölmemek içün, sufiyniñ hızmetçisi 
olıp çalışqan.Trakay qalesi. 

Zemaneviy Litvaniya

Eski-Saray camisiniñ viraneleri 
(XIV a.), Colman köyü 
(Aqmescit rayonı)
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Belki de, 1427 senesi onıñ emcesi Devlet 
Berdi Qırımnı zapt etken soñ, Hacı Geray ya-
rımadağa yaşamağa qayttı.  Anda, o soyunıñ 
ölüminden soñ, Ulu Muhammed hannıñ ida-
resinde de yaşadı. Amma 1436 senesi Taş-
Timurnıñ bütün evlâtları yoq etmege emir 
bergen II Said Ahmat ükümdar oldı. Hacı ve 
doğmuş qardaşı Canay oqlarnıñ altında qaç-
mağa mecbur oldı. Sağ qalıp, o, Litvaniyağa 
qayta, anda Lid şeerçiginiñ büyügi ola.

Şu vaqıtta Qırım saibi beylernen qavğa-
laştı ve olar, 1441 senesiniñ küzünde, han 
olaraq Hacı Geraynı saylamağa qarar alıp, 
ona Litvaniyağa elçilikni yolladılar. Mına bu 
vaqia aqqında leh Strıykovskiyniñ hronika-
sında böyle yazıla: «… or, barın ve şirin ta-
tarları… Litvaniya ulu knâzı Kazimirge olarğa 
han olmaq içün Hacı Geraynı yollamağa rica 
ettiler… Şunıñ içün Kazimir belgilengen künü Vilnoda, azır olunğan 
kermende Litvaniya beylerinen beraber Hacı Geraynı tatar çarlığına 
tayin etti ve Qırım Ordusına onı yolladı».

1442 senesiniñ baarinde, endi Qırımda yerli zadekân sınıfları yañı 
hanğa ant-yemin eteler. O, ise öz raqibini yeñdi ve tahtta kesen-kes 
tasdıqlandı.

Yarımadada Qırım Hanlığından ğayrı daa eki devlet qurumı bar 
edi – Feodoro yunan-got-alan knâzlığı, paytahtı qoba şeerinde edi 
(bugünde Manğup) ve ceneviz müstemlekeleri, paytahtları Kefe edi. 
Knâzlıqnıñ ükümranları yañı qurulğan devletke, çoq yıllıq raqipleri ce-
nevizlernen Qırımnıñ cenübiy yalısında tesir etüv içün qattı küreşte 
ittifaqdaş kibi baqa edi.

Cenevizlerniñ, usta deñiz seyaatçıları ve istidatlı tuccarlarnıñ, bü-
yük ticaret flotları bar edi. Onıñ yardımınen Qırım italyanları öz mal-
larını bütün Qara deñiz boyuna alıp bara ediler. Böyle faaliyet em 
Kefeniñ qaznasına, em de alım olaraq hanlıqnıñ qaznasına büyük kâr 
ketire edi. Qırım hanı, Ordu hanlarınıñ mirasçısı olaraq, cenevizlerniñ 
şeerleri qurulğan topraqnıñ da yuqarı saibi edi. Yañı ükümran ve ce-
nevizler arasında olğan munasebetlerge dostane demege qıyın. Hacı 
Geray olarğa qarşı iç arbiy areketler yapmadı, amma Kefeni «nezaret 
astında» tutqanını bütün usullarnen köstermege tırışa edi. Bundan 
ğayrı, Qırım hanı öz ticaret flotunı qurmağa istey edi. Mesele şunda 

Hacı Geray 
(1397–1466). 

Ressam Yu. Nikitin
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edi ki, tek qurulğan devletniñ deñiz seya-
atları içün teren suv limanları yoq edi, olar 
çoqtan berli cenevizlerge ait edi. Vaqıt keç-
ken soñ, Hacı Geray cenevizlerniñ saipli-
ginden tış limannı taptı – Kalamita (şimdi 
İnkerman). Got knâzlığına ait olğan qolay 
bir yer edi. Aynı bu yerde Qırım Hanlığınıñ 
birinci ve, aslında, yekâne fl otunıñ quruluvı 
başlandı. Ticaret faaliyeti başlanğanınen, 
devlet hazinesi büyük kâr alıp başladı. Bi-
rincide, Qara deñiz yanında olğan devlet-
lernen ticaret munasebetleri tizildi. Türk 
deñiz seyaatçı-tuccarları han limanına ke-
lip, alış-verişni başladılar. Ekincide, han li-
manında tuccarlar, ceneviz limanlarındaki 
zenaatdaşlarına baqqanda, şöyle büyük 
bergilerni tölemey ediler. Muvafıq iqtisadiy 
iklimi Qırım Hanlığınıñ tuccarlarına dönüm-
de raqiplerine yetmege imkân berdi. 

Qırım hanı italyanlardan bergi töleme-
ge talap etse de, arbiy telükeler vaqtında 
Kefe ealisiniñ imayesine çıqa edi. Böyle-
liknen, 1454 senesi yazda cenevizlerniñ 
paytahtına türk arbiy gemileri keldi. Türkler 
şeerni zapt etmege ve sultannıñ akimiye-
tini anda qoymağa planlaştıra ediler. Olar 
yalığa tüştiler ve vaqialarnıñ böyle inkişa-
fına Kaffanıñ azır olmağan mudafaa inşa-
atlarını ücüm etmege azırlanıp başladılar. 
Amma aynı şu vaqıtta bu yerge Hacı Geray 
keldi ve Türkiye küçleriniñ komandanınen 
muzakere etip başladı. Neticede, türkler 
Qırımdan kettiler.

Diger nümüneviy fakt, Hacı Geraynıñ 
qomşu devletlernen – Litvaniya Ulu knâzlığı 
ve Ordu ile munasebetler qurğanıdır. Me-
raqlısı şu ki, II Said Ahmat şu vaqıtta Qırım-
nı zapt etmek ve Geraynı tahttan tüşürmek 
içün çareler qıdıra edi. Ğayelerini ömürge 
keçirmek içün, o, ordu toplap, Litvaniyanıñ 

Akçe. (1436–1466). 
Oñ tarafı: 
«As Sultan/ 
yuqarı/Hacı Geray/ han». 
Qarşı tarafı: Pulnıñ 
ortasında – Geraylarnıñ 
tamğası. 
Tamğa etrafında yazı: 
«Qırımda darp 
etilgen» ve tarihı 

Kalamita. Qaleniñ sıfatı, 
P. Grinental resmi, 1783 s.

İnkerman vadiysi,
В.Петров resmi, 1790 s.
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Hacı Geray devrinde Qırım Hanlığı 

ukrain topraqlarına yağma ücümler yapa edi. Qırım Hanlığı ve Litva-
niya Ulu knâzlığı içün umumiy duşman olğanı fayda ketirdi ve qomşu-
larnı birleştirdi. Leh menbalarında Hacı Gerayğa ukrain topraqlarınıñ 
bekçisi dey ediler. Qırım hanı böyle itibarnı Said Ahmatqa qarşı çıq-
qan soñ aldı, çünki o, tek öz topraqlarını degil de, ukrain topraqlarnı 
da imaye ete edi. 1452 senesi Qırım hanı Said Ahmatnıñ ordusını 
yeñdi ve eski çingiz ananelerine köre, raqipniñ unvanlarını özüne 
aldı. Böyleliknen, o, (nominal şekilde olsa da) evel qudretli olğan Altın 
Ordunıñ ükümdarı oldı.

Öz ömür yolunı birinci Qırım hanı 1466 senesi bitirdi. Aytalar ki, 
Hacı Geray özü ölmegen (sanki duşmanlar tarafından zeerlengen 
edi), amma şimdilik bu fikirni isbatlaycaq deliller yoqtır. 

Hacı Geray halq arasında «Melek» lağabını qazandı. Bu ise orta 
asırlardaki ükümranlarnıñ eyi tasvir etilüvi edi. Meraqlısı şu ki, Hacı 
Geraynı müsbet şekilde tek tebaalar degil, bu hannıñ ükümranlığı 
vaqtında Qırım devletine musafirlikke kelgen avropalı seyaatçılar da 
böyle yaza ediler. Leh tarihiy hronikalarında Hacı Geray alicenap, em 
öz halqına, em de ecnebiylerge ürmetnen baqqan, paralarnı tek cami-
lerge degil de, hristian ibadethanelerine de bağışlağan adam olaraq 
kösterile. Hacı Geray öz devriniñ munasip ükümdarı edi ve qırımtatar 
devleti inkişafınıñ yañı devriniñ timsali oldı.
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§ 4. Qırımtatarlar yañı qurulğan devlette. 
   Turmuş, medeniyet, din

Qırım yarımadasında olğan siyasiy 
deñişmeler qırımtatarlarnıñ yaşayış tarzına 
da tesir etti. Şu vaqıtnıñ cemiyeti alâ daa 
tabaqalaştırılğan edi, qabile alâmetlerine 
köre bölüne, başlığında aqsaqallar edi. Aq-
saqallar mırzalar kibi sayıla ediler. Soñ ise 
bu unvan asabalıqqa qala edi. Mırzalarnıñ 
üstünde beyler – qabilelerniñ başları, tura 
ediler. Bu aristokratiya hannıñ mesleatçı-
ları dep, sayıla edi, olar arbiy seferlerden 
ketirilgen ğanimetniñ birden üçünci payını 
ala edi. Mırzalar, ekseriyette, hannıñ te-
şebbüslerine qoltuta edi.

Soylar tez içtimaiy deñişüvler ile dağıl-
sa da, bularğa mensüp olmaq ve bağlılıq 
qırımtatarlar arasında daa bir qaç yüz yıl 
aktual edi. Böyle soy qurulışlarnıñ saqlap 
qalmasınıñ sebeplerinden biri – töre – mu-
sulmanlıqqa qadar olğan qanunlarnıñ tesiri 
ve keniş qullanuvıdır. Qırımğa islâm dini 
kelgen soñ da (hususan Altın Orduda Öz-
bek han olğan vaqıtta) bazı, törege kirgen, 
soy qaideleri ve ananeleri qırımtatar cemi-
yetinde saqlanıp qaldı.

Zamandaşlar qırımtatarlarnıñ musafir-
çenligi aqqında ayta edi. Böyleliknen, şu 
vaqıttaki seyaatçılarnıñ yazmalarına köre, 
fuqareler ve tilenciler qırımtatarlarnıñ ev-
lerine serbest kire bile ediler. Anda olarnı 
keregi kibi qabul etip, aşatar ediler.

Qomşularnıñ devletlerinde (misal 
olaraq, Moskva çarlığında) meşur olğan 
dindaşlarnıñ topraq qulluğı Qırım hanlı-
ğında yoq edi ve Qırım yarımadasında tek 

Bağçasaray sarayınıñ 
(1503) demir qapusı 
(Aleviza portal)

Aşıq Ümerge abide. 
Kezlev şeeri. 
Eykelci A.Şmakov
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1783 senesi, ilhaqtan soñ peyda oldı. Qırım hanlığınıñ köylü ealisi 
mırza, bey ya da hannıñ yerini sürse – oña yılda bir-eki afta çalışmaq 
kerek edi. Böyle mecburiyet «talaqa», dep adlandırıla ve ortaq yardı-
mı kibi ola edi. Daa bir mecburiyet – desâtina (aşur). Bu mecburiyet 
alımlarnıñ yerine edi, devlet ihtiyaclarına kete ve er bir eali içün mec-
buriy edi.

Qırım köylüleriniñ, qomşu devletlerdeki «zenaatdaşlarına» baq-
qanda bayağı imtiyazları bar edi. Feodal devletlerde topraq saipleriniñ 
dağ arazilerini bedava qullanuv istisna edi. Qırım Hanlığında ise böy-
le, formal şekilde büyük feodallarğa ait olğan topraqlar köylüler içün 
(tuvar otlatuvı, terek kesilüvi) açıq edi. Bunıñ sebebi devlette musul-
man dini olğanı edi, çünki topraqta olğan er şey Alla Taalânıñ istegi-
nen ola ve iç bir kimseniñ müstesna mülki yapmağa aqqı yoq.

Qırım Hanlığınen bağlı eñ keniş tarqal-
ğan stereotiplerden biri, qırımtatar devlet 
iqtisadiyatınıñ «lokomotiv»i olğan qulculıq 
qurumınıñ büyük inkişafıdır. Belli ki, qulcu-
lıq Qırım toprağında qırımtatar devletçiligin-
den evel meydanğa keldi. Qırım Hanlığında 
ise, o, zornen körüngen içtimaiy-iqtisadiy 
yerni ala edi. Şübesiz, Qırım şeerlerinden 
büyük insan resursları keçe edi, ve şu va-
qıtta, belki de, Qırım Hanlığında yaşağan 
er orta statistik qorantada bir vaqıtta qullar 
bar edi. Qayd etmek kerek ki, qullar – ih-
racat malları kibi sayılıp, Qırım yarımada-
sında çoq vaqıtqa qalmay ediler. Şübe-
siz, hanlıqta bay adamlarnıñ qul tutmağa 
imkânları bar edi, amma iqtisadiyatta onıñ 
emiyeti küçük edi. Qırımda bir anane bar 
edi, oña köre, qullarnı yedi yıldan soñ esir-
likten azat ete ediler. Bundan ğayrı, esirlikte 
dinni deñiştirgen adamlar birden azat etile 
edi – şariatqa köre, musulmanğa dindaşını 
esirlikte tutmaq yasaq.

Qırım hanlığınıñ medeniy yaşayı-
şı aqqında söz çıqsa, Qırımda medeniy 
obyektlerniñ qurulıvında hanlarnıñ büyük 

Bağçasaray sarayı 
(1532 s.)

Zıncırlı medrese, 
temelini 1500 senesi  
Meñli І Geray qoydı
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merağını qayd etmek kerek. XVI asırnıñ 
devamında eñ büyük medeniy inşaatlar 
qurulğan edi, olardan çoqusı bugünge-
ce saqlandı. Olardan eñ büyügi – 1532 
senesi Sahib Geray devrinde qurulıp 
başlanğan Bağçasaraydaki Hanlar sa-
rayı sayıla.

Öz devletiniñ meydanğa ketirilüvin-
den başlap Qırım Hanlığında esnaflar 
pek tez inkişaf etip başlay. Hususan bü-
yük şeerlerde esnafçılar öz mahsulat-
larını yapıp, merkeziy bazarlarda sata 
ediler ve em Qırım istimalcısını, em 
de ecnebiylerni qandıra edi. Qırımtatar 
devletinde teri ve kürk işlenüvi mot edi. 
Bunıñnen oğraşqan esnafçılarnıñ mah-
sulatı tek Qırım çarşısında degil, Avro-
pada da meşur edi. Bundan ğayrı, han-
lıqta tökmecilik ve demircilik işleri inkişaf 
ete edi. Mahsulatnı yapmaq içün kerek 
olğan demir külçesini Çatırdağdan ala 

ediler, esnafçılar yapqan mahsulat ise qazanlar ve diger savutlar edi. 
Qırım esnafçıları yapqan balta, saban ve seneklerniñ keyfiyetinen 
şan-şüret qazandılar.

§ 5. Qırım ve Türkiye: saltıq tabilik ya da musaviy aqlı birlikmi?

Qırım hanlığı Osmanlı Devletine saltıq tabi olğanı aqqındaki fi-
kirler siyrek degil. Qırımtatar devletini Osmanlı Devletiniñ ayırılmaz 
qısımı kibi sayalar. Amma, doğrusı, er şey mürekkepçe.

Qırım Hanlığına İstanbulnıñ tesiri birinci han Hacı Geraynıñ oğlu 
– Meñli Geraynıñ vaqtında açıq-aydın körüne. Osmanlı sultanı Qara 
deñizde tek iqtisadiy degil, strategik rol oynağan Qırımdaki büyük 
ceneviz limanlarını zapt etüv planlarını qura edi. Balalığını Kefede 
keçirgen Meñli Geray cenevizlerniñ yardımınen han tahtına oturğan 
edi. Vaqıt keçken soñ, Qırımnıñ siyasiy saalarında, hususan eñ nu-
fuzlı beyler sülâlesiniñ – Şirinler arasında bu soynıñ başı olmaq içün 
qattı küreş başlandı. Meñli Geray da Şirinlerniñ özara qavğalarına 

Meñli І Geray 
(1445–1515)  
XIV asırnıñ miniatürası 
«Bayazid ІІ Sultan Qırım hanı 
Meñli І Geraynı qabul ete». 
Topkapı müzeyi, 
İstanbul şeeri
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celp etildi, onıñ içün bu yaman bitti. 
Sülâleniñ başı olmağa istegen birisi 
Türkiye sultanı ІІ Mehmedge arbiy 
yardım istep, muracaat etti. Soñkisi 
ise, tek Kefeni degil, bütün Qırımnı 
elge keçirmek içün er şeyni yapma-
ğa azır edi.

1475 senesi tahttan tüşürilgen 
Meñli Geray Kefeni zapt etken türkler 
tarafından esirlikke alınıp, İstanbulğa 
ketirilgen edi. Daa yolda evelki han 
özüni sultannıñ vassalı olaraq tanı-
dı. Osmanlı Devletiniñ paytahtında 
Meñli Geray esirlikte üç yılğa yaqın 
oldı, Qırım tahtına ise onıñ qardaşı 
Nur Devlet oturdı. Sultan onıñ ordusı Moldova kampaniyasında türk 
askerlerine qoşulğanını istey edi. İstanbulda qırımlılarnı Qara deñiz 
yanındaki topraqlarda keçirilgen kampaniyalarda emiletli resurs kibi 
köre ediler. Nur Devlet Moldovağa sultanğa yardım etmege ketken-
de, Qırımğa, yarımadanı qaytar-
maq içün qolay çareni qaçırmamaq 
içün, Altın Ordunıñ askerleri keldiler. 
Nur Devlet işğalcilerge cevap ber-
mek içün Qırımğa qaytmağa aşıqtı, 
amma mağlübitke oğradı ve az qaldı 
esirlikke tüşmege. Qırım hanlığınıñ 
suverenitet meselesi kene de ortağa 
çıqtı, Qırım üzerinde Altın Ordu havfı 
asılıp turdı. Devletni qorçalamaq içün 
Qırım beyleri, cemiyetni birleştirmek 
içün ve tış telükelerge «qalqan» ol-
ğan adamnı – Meñli Geraynıñ taht-
qa qaytarılmasını tüşünip başladılar. 
Tezden Qırımnıñ zadekân soyların-
dan İstanbulğa Meñli Geraynı Qırım-
ğa qaytarmağa ricanen mektüp yol-
lağan edi. Sultan öz razılığını berdi, 
Meñli Geray ise kene han oldı.

XVI–XVII asırlarda 
qırımtatar silâsı, Ternopil 

ülkeşınaslıq müzeyiniñ 
ekspozitsiyası

Іllustrations 
de Diversarum albomı 

Abraham de Brüin oyma resimi 
«Tatarin» (1575 s.)
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Amma bu Qırım Hanlığı Osman-
lı Devletiniñ vassalı olğanı kibi sayılmay, 
bu – han – sultannıñ vassalı oldı, amma 
devletniñ içki işlerinde mustaqillik qaldı. 
Qırım hanlığı Osmanlı Devletiniñ saltıq ta-
biliginde kerçekten olğanmı, yoqmı, bunı 
añlamaq içün bir qaç tarihiy misallerni ba-
qayıq. 

Şu vaqıtta Avropada eñ küçlülerinden 
biri sayılğan qırımtatar atlı askerlerniñ se-
mereligi emiyetli bir amil edi. Böyleliknen, 
Türkiye sultanı Qırım ordusını İrandaki 
arbiy areketlerde işletecek ola edi. Şu va-
qıttaki han Sahib I Geray türklernen be-
raber çıqmağa teklifni 1551 senesi aldı. 
Han İdil boyunda arbiy meselelernen oğ-
raşa edi, şunıñ içün biñlernen asker berip 
olacağını türklerge bildirdi. Bundan ğayrı, 
olarnıñ temin etilüvi türk tarafına tüşkeni-
ni de qayd etti. Böyle cesür sözlerden Qı-
rım hanları sultanğa tam tabi olmağanını 
añlamaq mümkün. Sahib I Geray içün ise 
bu vaqianıñ soñu yaramay oldı. Sultannıñ 
emrinen o, han tahtından tüşürildi, onıñ ye-
rini ise Devlet I Geray aldı.

1578 senesi Türkiye sultanı II Meh-
med Gerayğa türklerge yardım etmek içün 
İranğa ketmege emir bergende, qırımtatar 
ordusı arbiy seferge çıqtı. Qırıtatarlar türk-
lernen beraber cenkleşti, amma birazdan 
hannıñ Qırımda öz meseleleri çıqtı: akimi-
yetni elde etmek içün soy-soplarınıñ siyasiy 
dubaraları. Şu vaqıt II Mehmed bu mesele-
lerni çezmek içün Qırımğa qaytmağa qarar 
aldı. İstanbulda bu qarar memnüniyetsizlik 
doğurdı. Sultan cebege qaytmağa emir 
etti, amma Qırım hanı olarğa qulaq asma-

Devlet І Geray 
(1512–1577) 16 asırnıñ 
miniatürası «I Sultan 
Suleyman Qırım hanı 
Devlet I Geraynı qabul ete» 
«Suleyman-name» 
kitabından. Topkapı 
müzeyi, İstanbul şeeri

Bora Ğazı ІІ Geray 
(1551–1607). 
Qırım hanı 
Ğazi ІІ Geraynıñ 
(1588–1607)  resmi
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dı, çünki bütün küçler Qırımda kerek edi. 
Bundan ğayrı, şimaliy sıñır boyundaki top-
raqlarğa kazaklar reydler ete edi. Bütün bu 
sebeplerden Türkiye sultanı hannı tahttan 
tüşürdi. Han ise türklerge cevap bermege 
tırıştı, amma mağlübiyetke oğradı.

Bu adiseler yaqın, amma mürekkep 
türk-qırımtatar munasebetlerini köstere. 
Qırım Hanlığını Osmanlı Devletiniñ «fort-
postlarından» biri olaraq sayğan sultanlar 
siyasetinden hanlarnıñ ekseriyeti hoşnut 
degil edi. Hanlar, sultannıñ tazyığı altında, 
Qırımğa iç bir kâr ketirmegen, manasız ar-
biy seferlerge çıqmağa mecbur ediler. 

Qayd etmek kerek ki, eski çingizid 
ananelerine köre, Qırım hanlarını Qırım 
aqsaqalları saylay edi, türk sultanı ise bu 
namzetni tek tasdıqlay edi. Vaziyet Ğazı 
II Geraynıñ hanlığı vaqtında deñişti. Halq 
arasında meşur ve nufuzlı olğanına baq-
madan, hannı sultan tayin etti, iç bir say-
lavlar keçirilmedi.

§ 6. Qırım hanları: askerler, şairler ve diplomatlar

Qırım hanları – olar bütün vaqıt tek tışqı ve içki siyasetnen oğ-
raşqan devlet erbapları degil edi. Olarnıñ arasında çoq çalğıcılar, 
şairler, felsefeciler ve dünya edebiyatınıñ qadrini bilgenler bar edi. 
Bir qaç ükümrannıñ misalinde bu sözlerniñ aqiqatını köstereyik.

Qırım hanı Ğazı ІІ Geray tek meşur serasker degil de, şair ve 
çalğıcı edi. O Ğazai adınen şiirler yaza edi. Bu hannıñ edebiy asa-
balıqqa «Qave ve şarap», «Dolap», «Gül ve bülbül» kibi eserleri kir-
di. Bundan ğayrı, o, saz aletini çala edi. Qayd etmek kerek ki, Ğazı 
Geray güzel yazı ile oğraşqanınen belli oldı.

Umumen, bayağı Qırım hanı şiiriyetnen oğraştı. Ğazı ІІ Geray-
dan ğayrı, Selim Geray ve Safa Geraynı hatırlamaq mümkün. Han-
lar arasında eñ mot – subet – sanat çeşiti oldı. Arbiy seferlerde bile 

Cuma Cami 
(Tatar han camisi) 

Kevlevdeki cami. Temeli 
1552 senesi qoyulğan

Qırımda yekâne saqlanıp 
qalğan Tekiye derviş 

( XV–XVI asırlar)
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Taş-Han kervan sarayınıñ 
viraneleri,  XIII–XVI asırlar, 
Qarasuvbazar şeeri 

Qırım ükümranlarınen söz ustaları ola 
ediler. Hanlarnıñ çoqu bilgili insanlar 
edi. Olardan er biri bir qaç til bile, dün-
ya edebiyatınen meraqlana edi. Han-
lar ve olarnıñ maiyeti Aristotelniñ ve 
diger yunan müteffikirlerniñ mirasını 
bile ediler. 

Hanlıq ükümranlarınıñ çoqusı isti-
datlı diplomatlar ve milletlerara muna-
sebetler boyünca güzel mütehassıslar 
edi. Misal olaraq, İslâm ІІІ Geraynıñ 
diplomatik istidatını hatırlamaq müm-
kün. Daa yaş olğanda İslâm Geray leh 
esirligine oğradı ve anda yedi yılğa 
yaqın oldı. Mında, o, Reç Pospolitanıñ 
devlet-ükümet memuriyetinen tanış 
oldı (o, qıralnıñ sarayına yaqın edi). 
Bu memleketniñ üküm sistemasına 
böyle bir merağı içün Bağçasaray sa-

rayı İslâm Geraynıñ ükümranlığı devrinde dünya mıqyasında belli 
traktatlarnen toldı. Avropada alğan tecribesi ve öz işkirligi sayesinde 
İslâm Geray bir çoq içki siyasiy meseleni çezip oldı, bey soyları-

nen añlaşıp oldı. Qırım ükümranı çoq 
oqudı – em eserlerniñ asıl nushaları-
nı, em de tercimelerini. İslâm Geray 
muzıkanı pek seve edi. Öyle seve edi 
ki, yaşayışınıñ soñki saatlerinde çalğı-
cılarğa kontsertni başlamağa buyurdı. 

Tarihiy materiallarda cenk meyda-
nında Qırım hanlarınıñ cesürligi aq-
qında çoq malümat tapılır. Duşman-
larğa qarşı keçirilgen muvafaqiyetli 
arbiy kampaniyalar Qırım hanlığınıñ 
ükümranlarını istidatlı strategler kibi 
köstere. Mında Devlet І Geraynı mi-
sal olaraq ketirmek kerek. Bayağı 
tarihçılarnıñ aytqanlarına köre, o, çoq 
vaqıt Qırım hanı oldı, çünki qomşu 

Devlet II Geraynıñ 
Rusiyege seferi.  
XVI asır 
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devletlerge bayağı arbiy seferler keçirdi. 
Han tarafından keçirilgen arbiy kampani-
yalar (çoqusında muvafaqiyetli – hususan, 
1571 senesi Moskoviyanı yaquv) ordunıñ 
uruşqa qabiliyetini tuta ve halq arasında 
ükümrannıñ itibarını kötere edi.

Devlet Geray istidatlı diplomat kibi de 
belli oldı. Onıñ idare etüvi vaqtında Mosk-
va devleti Qırım hanlığını zapt etecek oldı. 
Moskva çarı İvan Groznıy beraberlikte 
Devlet Gerayğa qarşı çıqmaq içün litvan-
larnen muzakerelerni başladı. Moskoviya 
çarınıñ Qırımnı zapt etmek planları Qırım 
hanına belli edi ve o, bu telükeni devlet-
ten alıp taşlamaq içün bazı çarelerni yap-
mağa mecbur edi. Qırım hanı litvanlarğa 
büyük elçilikni yolladı. Bazı vaqıt keçken 
soñ qırımtatar-litvan muzakereleriniñ neti-
cesi köründi: litvanlar Qırımğa qarşı kampaniyanı başlamaqtan red 
ettiler. 

§ 7. Qırımtatarlar ve ukrainler: ebediy duşmanlar 
   ya da ittifaqdaşlarmı?

Ukrain ve qırımtatar halqlarınıñ munasebetleri tarihına ayrıca diq-
qat ayırmaq kerek. Eki halq bir-birinen er vaqıt duşman olğanı – bu 
ayın-oyunlardır. Elbette, kazaklar ve askerler bir-biriniñ topraqlarına 
yüzlerce ücüm etti, yaqtı ve çaypadı. Amma, cenklerden ğayrı, olarnıñ 
arasında arbiy-siyasiy birlikler, ticaret munasebetleri de bar edi.

Böyleliknen, misal olaraq, daa 1521 senesi Zaporoj Ordusınıñ bi-
rinci köşevoy atamanı Yevstafiy Daşkeviç Mehmed ІI Geraynen bera-
ber Moskvağa arbiy seferge çıqtı.

Ukrain kazaklarınıñ ve Qırım hanı arbiy işbirliginiñ eñ körümli 
misallerinden biri Mehmed ІIІ Geray vaqtında körüne. Türkiye sul-
tanı Mehmed Gerayğa ordunen İranğa seferge çıqmağa emir berdi, 
amma soñkisi bu emirden red etti. Yapqan işleriniñ neticelerini yahşı 
añlap, Qırım hanı Qırımnı türklerden qorçalamağa azırlanıp başladı. 
Osmanlı Devletiniñ sultanı Mehmedni tahttan tüşürmege emir ber-

Qırımtatr saadak,  
XVII asırnıñ başı, 

Livrustkammarendan
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di. Hannı cezalamaq içün Qırım yarı-
madasına türk askerleri ketti, amma 
mında olar birleşken kazak-qırımtatar 
ordusınen çatıştılar. Mesele şunda ki, 
XVI asırnıñ başından ukrain kazakla-
rı Qırım yalı boyundaki qasabalarğa 
deñiz taraftan ücümler yapa ediler, 
ve böyle seferniñ birisinde Zaporoj 
kazaklarınıñ flotu yalığa atılğan. Şübe-
siz, böyle seferniñ iştirakçilerini tuttılar 
ve, er vaqıt kibi, Türkiyege katorgağa 
berecek ediler. Amma türk-qırımtatar 
munasebetlerniñ ağır vaqıtlarında han 
kazaklarnı osmanlılarğa qarşı ciddiy 
arbiy küç kibi saya edi. 1624 senesi 
böyle de oldı. Yıqıcı yeñilüvden soñ, 
Türkiye ordusı İstanbulğa qayttı, sul-

tan ise Mehmet Geray Qırım hanınıñ unvanını pekitken emir çıqardı. 
Kelecek sene kazaklar ve Qırım arasında birinci formal arbiy-siyasiy 
birlik quruldı.

Bu vaqıtta Qırım hanlığı İstanbulnıñ siyasiy idaresinden bazı mus-
taqillikni almağa tırışa edi. Bunı tek Mehmed ІІІ Geray ve türk sultanı 
arasında yaqında olıp keçken çatışmada degil de, «türklerge qarşı 
birleşme»ler aqqında tüşüncelerde de körmek mümkün. Şu vaqıtta 
Qırımda ukrain kazakları ve Reç Pospolitanen dialog qurmaqnıñ ve 
işbirlik yapmaqnıñ tarafdarları çoq edi. 1625 senesi Qırımğa Türkiye 
sultanınıñ emri keldi, o, lehlerge qarşı cenknen çıqmaqnı buyurdı. 
Bundan soñ, Qırım ve Reç Pospolita arasında iç bir birlik ya da arbiy 
añlaşma aqqında söz yürsetilmeycek dep, tüşüne ediler İstanbulda. 
Meraqlısı şu ki, Qırım hanı seferge çıqmağa razılıq berdi, ukrain ka-
zakları da bu ğayege qoltuttılar, çünki olar da lehlerge ücüm etmege 
planlaştıra ediler. Böyleliknen, qırımtatarlarnıñ ve ukrainlerniñ men-
faatları bir keldi.

Arbiy yardımnıñ daa bir parlaq misalini 1628 senesinde tapamız. 
Şu vaqıtta Bucaq ordusınıñ beyi Qan Temir Türkiye sultanınıñ men-
faatlarını qorçalap – Qırım hanını tahttan tüşürmek içün, ordunen Qı-
rımğa çıqtı. Qan Temirniñ ordusı yarımadanı zapt etti, Qırım hanı ise 
yaqın safdaşlarınen ve küçük ordunen Çift Qalede mudafaanı tuta 

İslâm ІІІ Geray 
(1604–1654),  
XVII asırnıñ oyma resmi
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edi. Qamaçav bir ay qadar devam etti ve 
endi duşman ordusı qaleni alacağı kö-
rüngende, şimalden ukrain ordusı keldi. 
Kazaklar Qan Temir ordusını mağlübi-
yetke oğrattı. Böyleliknen, Mehmed ІІІ 
Geraynı da mağlübiyetten qutardılar. Bu 
vaqiadan soñ, hanğa qarşı cenkte Qan 
Temirge yardım etmek içün Qırımğa türk 
flotu çıqtı. Bazı vaqıt keçken soñ Qırım 
beyleri ve ordu Mehmed Geraynı des-
teklemedi, o, Qırımdan çıqıp ketti ve uk-
rain kazaklarında sığanaq taptı. Bundan 
ğayrı, bir qaç kere, o, kazak ordusınen 
Qırımnı zorlap almağa ve han unvanını 
qaytarmağa tırıştı, amma bu ıntıluvlar 
nafile oldı.

Ukrainler ve qırımtatarlar arasında 
eñ belli ittifaq İslâm ІІІ Geray ve Bogdan 
Hmelnıtskıynıñ ittifaqı edi. Amma ukrain halqınıñ milliy qurtulış küreşi 
vaqtında qırımtatar ve ukrain munasebetleri aqqında edebiyatta ba-
yağı bozıp kösterilgen faktlar ve yañlış sözler bar.

Er bir devlet içün olğanı kibi, Qırım hanlığı içün de tış siyasiy mu-
nasebetlerde eñ esası bazı menfaatlarnı qazanmaq müim edi. Qırım 
hanlığı Reç Pospolita, Moskova çarlığı ya da Osmanlı devleti kibi, öz 
devlet menfaatlarını qorçalay edi. Bogdan Hmelnıtskıy hanlıqqa arbiy 
yardım istep muracaat etkende, İslâm ІІІ Geray bu arbiy kampaniyanıñ 
faydasını – siyasiy arenada Reç Pospolita kibi küçlü oyuncınıñ zayıf-
laşuvını birden kördi. Amma bu devletniñ yoq etilüvi Qırım hanınıñ 
menfaatlarında degil edi, çünki diger qomşu devlet – Moskova çarlığı 
– bütün küçlerini Qırımğa doğrultacaq edi. Şunıñ içün, Qırımğa iç bir 
tış küç ucüm etmesin dep, Qırım diplomatları siyasiy muvazenet qıdı-
ra edi. Qırımtatar ordusı ukrain kazaklarınen beraber 1648-1649 se-
neleri lehlerge bir sıra yıqıcı ucüm yaptı. Amma Qırım ükümranı, Reç 
Pospolitanıñ yeñilüvi Qırım içün büyük mesele çıqaracağını añladı. 
Aynı şunıñ içün qıral hanğa aytışuvlar keçirmege teklif etkende, o, üç 
taraflı –  qırım-leh-kazak barışığını imzalamağa razı oldı.

Umumen, hanlıq devirdeki ukrain-qırımtatar munasebetlerine ne 
dostane, ne de duşmancasına, dep aytmaq mümkün degil. Bu muna-

Adil Geray 
(1666–1671) 

XVII  asırnıñ oyma resmi
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sebetler «iş» munasebetleri edi. Qırımtatarlar ve kazaklar arasında 
çatışmalar da oldı, beraberlikte bir duşmanğa da qarşı cenkleştiler. 
Er alda, eki halqnıñ çoq yıllıq munasebetleri, coğrafik qomşulığı tek 
siyasette degil, medeniy miraslarında da öz izini qaldırdı.

Neticeler

Qırım Hanlığı devri – qırımtatar devletçiliginiñ inkişaf 
devridir. Öz devletinde qırımtatarlarnıñ çeşit maarif teşeb-
büslerini ömürge keçirmege imkânları bar edi, ükümet ise 
medeniy institutlarnıñ inkişafına qoltuta edi. Qırım hanları 
çoqusı allarda tışqı ve içki siyasetni devletni qorçalamaq 
içün ömürge keçire ediler. Hanlıqnıñ coğrafiy yerleşüvi ve 
büyük imperiya devletlerinen (Osmanlı Devleti, Reç Pos-
polita) qomşulıq qırımtatar devletiniñ siyasiy deñişmelerine 
deñişmez tesir amili edi. Qırım hanlığı – tek tecribeli dev-
let erbapları ile degil, medeniyet ve sanatınen meşur olğan, 
yüksek seviyede inkişaf etken orta asır devleti edi.

Bölük içüN sualler
1. Mustaqil Qırım Hanlığınıñ birinci hanı kim edi?
2. «Töre» – bu nedir?
3. Bağçasarayda Hansaraynı qaysı Qırım hanı ve ne vaqıt qurdı?
4. Qaysı hannıñ saltanatı vaqtında Qırım Hanlığı Osmanlı Devletiniñ  
vassalı oldı?
5. Çeşit Qırım hanları ükümranlığı vaqtında ukrain-qırımtatar mu-
nasebetlerini tarif etiñiz. 
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sülâlesiniñ sheması, 
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§ 1. Qırım hanlarınıñ diplomatiyası

Qırım hanları yalıñız qomşu devletlernen degil, uzaqtaki memle-
ketlernen de diplomatik munasebetler tizdiler. Böylece, misal olaraq, 
Qırım-İsveç diplomatik munasebetleri aqqında ilk sefer daa 1556 se-
nesi aytılıp başlana. Qırım hanı ve İsveç qıralı, bu vaqıtları büyük 
bir telüke yaratmasa da, soñra Şarqiy Avropanıñ siyasiy arenasında 
ciddiy bir oyuncığa çevirile bilgen Moskoviyağa qarşı ortaq bir arbiy 
areketlerni muzakere ettiler. Qırım hanlığı ve İsveç Qırallığı arasında 

bir muqavele tizmege ıntıluv daa 1579 se-
nesi, Mehmed Geraynıñ Qırım diplomatik 
delegatsiyasınıñ Stokholmğa kelgende 
oldı. Eki vaziyette de qaviy devletlerara 
munasebetler qurmağa ıntıluvlar netice-
siz qaldı. Amma daa meraqlısı şu ki, bu 
kibi ittifaqlar ve Qırım Hanlığınıñ halqa-
ra munasebetler qurmağa ıntıluvları Os-
manlı Devleti tarafından iç bir şekilde ya-
saq etilmedi. Yani, asılında Qırım Hanlığı 
öz başına türlü halqara munasebetlerde 
iştirak ete edi. Qırım hanı öz devletiniñ 
menfaatlarını qorçalamaq içün diger 
memleketlerge elçilerini yollay edi. Qırım 
hanı mustaqilliginiñ belli bir misali, 1610-
1623 ve 1627-1633 seneleri devamında 
Qırımda üküm sürgen Canibek Geraynıñ 

Qırım kalgası Geray sultannıñ 
çar Aleksey Mihayloviçke 
yarlıq-muhabbetnamesi, 
Aqmescit şeeri 

Qırımtatar devletiniñ 
inqıraz devri: 

sebepler ve zeminler
Bekir Ablayev, Sergiy Gromenko
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ikâyesidir. Türkiye sultanından Ace-
mistan seferi içün bir ordu azırlamağa 
emir alıp, otuz biñge yaqın qırımtatar 
askerini topladı, amma olarnı isveçler-
ge yardım etmege yiberdi.

Mehmed Geray, Danimarka kibi 
diger Avropa memleketlerine de diplo-
matik elçillerni yollay edi. Danimarka 
ve Norveç qıralı ІІІ Frederikniñ Qırım 
hanına yollağan mektüpleriniñ qarala-
maları saqlanıp qaldı. Mehmed Geray, 
istidatlı bir diplomat kibi, Moskvağa 
qarşı birleşme qurmağa tırıştı ve Dani-
marka qıralına da qoşulmağa teklif etti, 
amma emiyetli neticeler elde etmedi.

Qırım Hanlığı ve Osmanlı Devleti 
arasındaki diplomatik munasebetler-
ge «dostane» demege qıyın. Qırım 
Hanlığınıñ Türkiyege qarşı areketi aq-
qında endi yazılğan edi. Qırımtatar devletiniñ ükümdarları Osmanlı 
sultanlarınıñ emirlerini yerine ketirmekten red etken alları olğan edi. 
Bu Qırım hanlarınıñ çoqusı tahttan tüşürildi, bazıları ise bunıñ içün 
can berdiler. Qırım hanlarınıñ devlet menfaatlarını qorumaq içün dip-
lomatik küreşiniñ nümünelerinden birini Devlet II Geraynıñ saltana-
tı devrinde körmek mümkün. Qırım hanı Şimaliy cenki vaziyetinde 
Qırım-İsveç diplomatik munasebetlerni qurdı. Daa 1702 senesi Dev-
let Geray Türkiye sultanına Moskvağa qarşı birleşme aqqında İsveç 
qıralı ve Zaporoj kazakları ile yazışuvnı köstergen edi. O zaman İs-

Qırım hanlığınıñ elçileri. 
1650 senesi  İsveçiyada Qırım 

elçiliginiñ azaları. Sol taraftan 
birincisi – elçilikniñ başı  

Devlet Geraynıñ Kerimşahqa 
yarlığı, 1576 senesi
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tanbuldan bu arbiy kampaniyağa kiriş-
memege emir etilgen edi, çünki Osmanlı 
Devletine o vaqıt ruslarnen çatışma kerek 
degil edi. Devlet II Geray, İsveçniñ mağlu-
biyeti vaziyetinde ruslar Şarqiy Avropada 
tesirini arttıracağını pek yahşı añlay edi, 
demek, bundan soñ Qırımnıñ faraziy zapt 
etilüvi ve qırımtatar devletçiliginiñ yoq eti-
lüvi ola bilir edi. O vaqıt Devlet II Geray 
Osmanlı sultannıñ sözüni diñlemedi ve 
İsveçnen diplomatik aytışmalarnı devam 
etti, ve atta ittifaqdaşlarına yardım etmek 
içün ordu azırladı. İstanbulda bunıñ aqqın-
da belli olğan soñ, Devlet II Geray tahttan 
tüşürildi.

Çoq keçmeden Devlet II Geray kene 
tahtqa çıqtı ve Şimaliy cenk vaqtında özü-
ni istidatlı bir diplomat ve muvafaqiyetli 
strateg olaraq kösterdi. Böylece, Qırım 
hanı ruslarğa qarşı ortaq bir areket aqqın-
da isveç-qırımtatar aytışmalarını yañıdan 
başladı. Bundan ğayrı, İstanbuldaki muna-

sebetleri sayesinde Devlet II Geray Türkiye sultanını bu arbiy kampa-
niyada isveç ve qırımtatarlarğa destek olmağa qandırdı. Türkiye sul-
tanı buña baqmadan, Qırım hanına isveçlernen beraberlikte areket 
etmesini ep bir yasaq etti. Bir çoq tarihçı, İsveç-Qırım birleşmesiniñ 
ğalebesinden soñ, Şarqiy Avropada Qırım Hanlığınıñ tesiri artıp olur 
ve bu sebepten İstanbul Qırım üzerinde nezaretni ğayıp eter edi, dep 
tüşüneler.

§ 2. Qırım Hanlığı içün yañı zamannıñ qıyınlıqları ve telükeleri

Eger XVІ asırda Qırım Hanlığı arbiy küçüne köre Moskoviyanı 
keride taşlasa, yüz yıl içinde ruslarnıñ askeriy qudreti arta, dep bildire 
bir çoq tarihçı. XVIII asırnıñ başında hanlarnıñ esas geosiyasiy mu-
halifi ve Qırımnı zapt ete bilecek kerçek duşman Rusiye devleti oldı.

O vaqıtta Qırım Hanlığınıñ tış siyaseti İstanbulnıñ siyasiy irade-
sine bağlı edi. Bu sebepten Türkiye devletiniñ mevamı bir çoq al-
larda Qırım hanlarınıñ planlarına tesir ete edi. XVIII asırnıñ başında 
Osmanlı Devleti Reç Pospolita ve Moskoviya çarlığına dair yañı bir 

Bogdan Hmelnıtskıy 
(1595–1657), 
Zaporijjâ ordusınıñ getmanı, 
serasker, siyasiy 
ve devlet erbabı. 
Oyma resım 1651 s.
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siyaset sayladı – barışıq için-
de yan-yanaşa yaşav. İstanbul 
macarları ve avstriyalılarğa 
qarşı küreşmek içün küçlerini 
arttırmağa tırıştı, şunıñ içün 
Şarqiy Avropada artqaç şima-
liy cebesi Türkiye ordusı içün 
kerek degil edi. Qırım Hanlığı 
içün de bu amil müim oldı. 

Hmelnıtskıy devrinde han-
larnıñ Ukraina topraqlarına 
sıq-sıq seferleri de toqtadı, 
demek mümkün. Endi bu kibi 
areketlerge iqtisadiy ihtiyac yoq oldı. Qırım Hanlığında qalğan köçe-
be ayvanasravcılıq da bütünley yoq oldı, demek mümkün. Esnafçılıq 
ve ziraatçılıqqa daa çoq diqqat ayırmağa başladılar.

Qırımnıñ tış siyasetinde de deñişmeler körünip başladı. O vaqıt-
tan başlap, Hanlıq artıq Moskva çarlığı tarafından büyük bir telüke 
kibi degil, aksine, bir geosiyasiy maqsat ve fetih etile bilgen memleket 
kibi sayılıp başladı.

Pötrnıñ islâatlarından soñ, Rusiye padişasınıñ Avropadaki ordu-
larğa oşağan qudretli ordusı oldı. Bu yañı kerçeklitke, Qırım hanları 
içün şimaldeki qomşusına öz başına qarşı turmaq bayağı zor edi. 
Ruslarğa lâyıq bir cevap berip olacaq yekâne devlet, Osmanlı Dev-
leti edi. 1736 senesi tarihta ilk sefer Rusiye muntazam ordu sı Qırım 
yarımadasına kirip oldı. Bu vaqıtqa qadar, ruslar defalarca Qırımnı 
tabi etmege tırıştı, amma bütün bu ıntıluvlar muvafaqiyetsiz edi. Endi 
alman asıllı rus arbiy lideri Burgard-Kristof Minihniñ ordusın da Qırım 
hanında olmağan artil leriya 
bar edi. Bunıñ sayesinde, o, 
Ornı qolay zapt etti. Meraqlısı 
şu ki, Türkiye sultanı Qırım-
ğa yardım etmedi. Osmanlı 
Devletiniñ destegi olmadan, 
Hanlıq quvetleri yarımadanıñ 
ğarbiy topraqlarına artıq «ateş 
ve qılıç» ile kirgen ruslarnı toq-
tatıp olamadı. Minih Kezlevni 
zapt etip, yaqtı ve soñra pay-
tahtqa – Bağçasarayğa ketti. 

Murad Geray saltanatınıñ haritası. 
Nikolas Vitsen, 1682 senesi

Qırımda Rusiyeniñ istilâsı 1736 senesi 
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O zaman han öz maiyetinen 
beraber, rus askerleri kelgen 
soñ tamamınen yaqılğan sa-
raynı endi terk etken edi. Bir 
çoq qırımtatar qasabasını yı-
qıp, rus askerleri Qırımnı terk 
etti. Qırım Hanlığına büyük za-
rar ketirildi. Hanlar sarayınıñ 
tamir etilüvi tahminen yigirimi 
yıl devam etti.

Bu muvafaqiyetli seferden 
soñ kelecek 1737 senesi Pötr 
Lassiniñ yolbaşçılığında Qı-

rımğa yañı rus ordusı keldi. Amma bu sefer qırımtatarlar ve türkler 
istilâcılarğa silâlı bir cevap berip oldı. Peterburgda Qırımnı fetih et-
mege ve qırımtatar devletçiligini yoq etmege istey ediler, amma bu 
birden olmadı.

Diger bir büyük telüke – qırımtatar siyasiy elitası arasında Rusiye 
tarafdarları sayısınıñ artuvıdır. Qırımnıñ eñ nufuzlı beyleri ve mırza-
ları arasında Rusiye imperiyası duşman degil, Hanlıqnıñ potentsial 
ittifaqdaşı olğanı aqqında tüşünceler bar edi, bazıları ise Qırımda 
Hanlar ükümeti asla kerek olmağanı aqqında ayta edi. Bular Peter-
burg tarafından faal desteklendi. Rusiye imperiyasınıñ paytahtında, 
Qırım üzerinde devamlı ükümranlıq ve nezaret içün evel olğan «ateş 
ve qılıç» usulı semereli olmağanını añlay ediler.

Daa bir büyük siyasiy mesele, tahtta Qırım hanlarınıñ sıq-sıq 
deñişmesi edi. Bazı Qırım 
hanlarınıñ saltanatı tek bir 
qaç yıl sürgen edi. Böyle za-
yıf, merkeziyleştirilmegen ve 
tez deñişken küç sebebinden, 
Hanlıqnıñ içki ve tışqı siyase-
tinde menfiy adiseler köründi. 
İlk nevbette bu, Qara deñiz bo-
yundaki topraqlarnıñ noğay or-
dularına aitligi.

Daa Altın Ordu dağılma-
sından soñ, noğaylar yuqarı 
beyniñ başlığında öz devletini 
– Büyük Noğay Ordusını tikledi Orğa ücüm (1736 senesi 19-21 quralay).  

Ressam Bek Eliasnıñ oyma resmi

Or qalesiniñ sheması. 
Felemenk neşrinden resim, 
1681 senesi
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(biraz soñra o bir qaç devletke dağıldı). Yuqarı beyler ve Qırım han-
ları arasında bir çoq çatışma oldı, şu cümleden silâlı çatışmalar da, 
çünki noğaylar Qırım Hanlığı olarnıñ topraqlarını öz nezareti astına 
almağa istegenini tüşüne edi. XVI asırnıñ soñunda bu ordular hannıñ 
vassalı oldı, amma er ande Bağçasarayğa qarşı çıqa bile edi. XVIII 
asırnıñ ortasında noğaylarnıñ topraqlarına bir çoq rus diplomatı keldi. 
Olar Peterburgnıñ imayesinde mustaqillikni vade ete edi. Neticede, 
1770 senesi Bucaq ve Yedisan ordularınıñ beyleri Rusiyeniñ imaye-
sine keçkenlerini bildirdiler.

Bundan ğayrı, Rusiye diplomatları bu kibi tekliflernen Qaplan II Ge-
ray hanğa da muracaat ettiler. Söz, İstanbuldan ve Türkiye sultanınıñ 
iradesinden mutlaq mustaqillik aqqında kete edi. Qırım hanı bu tek-
lifke şübe ile yanaştı, amma soñra böyle bir adım atılacağına imkân 
berip başladı. Türkiye sultanınıñ Qırımda öz adamları çoq edi, şunıñ 
içün bunıñ aqqında o, pek tez bildi ve Qırımğa başqa Geraynı – Se-
limni III yiberdi. Bu Qırım hanı ruslarnıñ bütün tekliflerini red etti ve 
Osmanlı Devleti imayesinde Qırımnı qorçaladı. Diplomatik missiya 
muvafaqiyetsizlikke oğrağan soñ, Rusiye imperatriçesi Yekaterina II 
arbiy yanaşmanı qullanmağa qarar berdi ve 1771 senesi Vasiliy Dol-
gorukiy ordu ile Qırımğa yol aldı. Anda yerleşken Türkiye garnizonları 
yarımadanı terk ettiler, çünki o vaqıt Osmanlı Devletiniñ bir sıra içki 
meselelerni çezmek içün arbiy küçlerge ihtiyacı bar edi.

O vaqıt Rusiye generalı Selim III Gerayğa işbirlik ve qarşılıqlı yar-
dım teklif etti, Qırım hanı ise red etti ve rus istilâcılarğa qarşı turmaq 
içün han tahtını qaldırıp, İstanbulğa yardım qıdırmağa ketti. O ande 
Rusiye imperiyasınıñ ordusı tarafından Qırım yarımadasınıñ işğali 
başlandı, Qırım zadekân sınfı arasında ise yañı hannı saylamaq me-
selesi çıqtı.

§ 3. Şahin Geray – soñki Qırım hanı

Aqiqiy Rusiye işğali ve Selim III Geraynıñ İstanbulğa ketmesi şa-
raitinde Qırımnıñ siyasiy elitası Qırım Hanlığınıñ yañı hanını saylap 
başladı. Han Sahib ІІ Geray oldı, onıñ qardaşı Şahin Geray ise qalğa 
oldı (şahzade). Ekisi de ruslarnı duşman kibi saymadı, aksine, Rusi-
ye ordusınıñ 1771 senesi Qırımdaki seferine imkân yarattı. Elbette ki, 
Sahib II Geray Qırım tahtına saylanması Peterburgda eyi qarşılandı, 
1772 senesi ise Qırım Hanlığı ve Rusiye imperiyası arasında Qırımnı 
nominal olaraq mustaqil bir devlet kibi ilân etken ittifaq muqavelesi 
tizildi (Qarasuvbazar halqara muqavelesi). Aslında ise bu öyle degil 
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edi. Rusiye orduları Qırım şeerlerinde yer-
leşip, hanlar qaleleri olarnıñ daimiy maiye-
tine berilmesini talap etti. 1774 senesi daa 
bir Türkiye-Rusiye cenkiniñ soñunda, Peter-
burg ve İstanbul arasında Küçük Qaynarca 
barışıq muqavelesi tizildi, oña köre sultan 
Qırım Hanlığınıñ mustaqilligini tanıy edi.

Qırımda Rusiye ordusınıñ öz tertip niza-
mınen devamlı bulunuvı yerli ealige de tesir 
etti. Anda Sahib ІІ Geraynıñ adını çıqarğan 
halq çalqantıları başlandı. 1775 senesi ba-
arde o, tahttan tüşürildi, yañı Qırım hanı ise 
Devlet ІV Geray oldı. Bu Qırım hanı, Qırım-
nı Rusiyege tabi olmaqtan qurtarmaq içün, 
Türkiye sultanınıñ siyasiy ve arbiy destegini 
almağa tırıştı. Devlet ІV Geraynı halq des-

tekley edi, bu sebepten Rusiye içün onı Qırım tahtından tüşürmek 
qolay degil edi.

O vaqıtqa yaqın Rusiye başlıqları ile qaviy bağları olğan ve Qırım 
üzerinde Rusiye ükümdarlığınıñ parlaq tarafdarı olğan Şahin Geray 
Peterburgnı ziyaret ete ve Rusiye imperatriçesi Yekaterinadan bü-
yük üstünlikler ala edi. Rusiye imperatriçesi Şahin Geraynı nevbetteki 
Qırım hanı kibi köre edi, şunıñ içün oña tam siyasiy ve arbiy yar-
dım vade etti. Devlet ІV Geray, kelecekte Şahin Geraynıñ başlığında 
Rusiye orudusınen küreşte Türkiyeniñ sultanı oña destek olacağına 
ümüt etti, amma İstanbul Qırım hanına red etti. Bundan ğayrı, Devlet 
ІV Geray Qırımnıñ nufuzlı zadekân soylarnen de añlaşma olmadı ve 
bu sebepten yarımadını terk etip, İstanbulğa ketti. Bu vaqıt, soñki 
Qırım hanı Şahin Geray Bağçasarayğa kelip çıqtı.

O, Devlet faaliyetiniñ başında şevqatsız çalışqan ve türlü islâatlar 
arzusında olğan ve soñunda zalım kibi meşur olğan bir ükümdarnıñ 
örnegi oldı. Rusiye imperatriçesi Yekaterina II tarafından desteklen-
gen Şahin Geray, han oldı ve Rusiye ve Avropadaki kibi bir sıra islâat 
keçirdi. Faqat, yerli zihniyet ve medeniyet sebebinden olar muvafa-
qiyetsiz oldı. Qırım hanı Avropa devleti üzerinde büyük bir bürokratik 
memuriyet meydanğa ketirdi. Onıñ baquvı içün devlet qaznasından 
pek çoq para işletile edi. Han, Qırımnıñ evelki ükümranları kibi at 
üstünde degil, bir arabanen yüre edi. Qırımtatar ordusına Prussiye 
üslübinde bir muştra tatbiq etken islâat arbiy elitanıñ qasevetine se-
bep oldı.

Şahin Geray 
(1745–1787), 
XVIII asırnıñ oyma resimi
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«Qırımda Qarasuvbazar yanında Rusiye arbiy lageri», 
1783 senesi. Ressam M.M. İvanov 

Hansaraynı baqmaq içün Şahin Geray eali içün bergilerni köter-
mege buyurdı, bu hanlıq sakinlerini pek açuvlattı. Seviyesi yıllar de-
vamında durğun ve musulman qanunlarına uyğun olğan bergilerniñ 
miqdarı pek arttı.

Qırım hanınıñ bütün bu areketleri kütleviy nizamsızlıqlarnıñ 
ve halqnıñ itaatsızlığınıñ sebebi oldı. 1777 senesi türlü içtimaiy 
qatlamlarnıñ açuvlı temsilcileri hanğa qarşı çıqtı, han ise telükeni köz 
ögüne alıp, isyannı bastırmaq içün Rusiyege muracaat etti. Bir qaç 
muvafaqiyetsiz çıqıştan soñ, Şahin Geray bütün isyancılarnı yoq et-
mek qararına keldi. Hannıñ emri ile oña qarşı çıqqan muhalif beyler, 
mırzalar ve atta Geraylar sülâlesiniñ temsilcileri öldürildi. Qırımtatar-
lar arasında adı-şanı sıfırğa tüşken han, tahtta qalmaq içün, başqa 
fikirde olğanlarnı yoq etmege yardım etken Rusiye ordusına borclu 
edi. Asılında, Şahin Geray mutlaqiyet tatbiq etmege tırıştı. Ne beyler 
ve mırzalar, ne de ruhaniyler ükümran ile tartışıp, oña qarşı çıqıp 
olamaycaq edi.

1782 senesi, Rusiye ordusı yardımınen zalımca bastırılğan daa 
bir isyandan soñ, Şahin Geray isyancılarnı halq ögünde taşlarnen 
dögdi, olarnıñ arasında soyu Halim Geray da bar edi. Ruhaniyler, 
beyler ve mırzalarnı isyancı, dep qabaatlay bile ediler, şunıñ içün ba-
zıları yardım istep, Rusige muracaat etti. Peterburg içün bu, Qırımnı 
kelecekte fetih etmesinde müsbet bir işaret edi, şunıñ içün Qırımnıñ 
siyasiy elitasına ruslar türlü nimetler vade ettiler. Şahin Geray artıq 
halqnıñ sevgisine ve ürmetine saip olmağanını añlap, Rusiye impe-
ratriçesi Yekaterina II tarafından Qırımnı Fars tahtı saibi unvanına 
deñiştirmege teklifini qabul etip, Qırım tahtından vazgeçti. Qayd et-
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mek kerek ki, bu teklif iç bir şeynen tasdıqlanmadı. 1783 senesi çiçek 
ayında (aprel) Rusiye imperatriçesi Yekaterina II Qırım, Taman ve 
Kubanniñ Rusiyege qoşuluvı aqqında Beyanname yayınladı.

Bu vaqıt Şahin Geray Rusiye şeerlerinde aylanıp yüre edi (artıq 
Peterburgğa davet etilmedi, fars unvanı aqqında da kimse hatırlama-
dı). Daa soñra, 1787 senesi imperatriçeden Osmanlı Devletine ket-
mege izin aldı ve anda biraz soñra Türkiye sultanınıñ emri ile ölüm 
cezasına mahküm etildi.

Neticeler

XVII-XVIII asırlarda Qırım Hanlığınıñ ükümranları, Os-
manlı Devleti imayesi astında olğanına baqmadan, Av-
ropa ve Asiyanıñ diger devletlerinen diplomatik munase-
betler qurmağa tırıştı. Qırımtatar devleti Şarqiy Avropada 
öz siyasetini kütip oldı, siyasiy oyuncı, arbiy ve siyasiy 
birleşmelerniñ teşebbüsçisi oldı. Büyük siyasiy mesele, 
tahtta Qırım hanlarınıñ sıq-sıq deñişmesi edi. Bağçasaray 
sarayında yerleşip, olar içki ve tışqı siyasiy meselelerniñ 
tazıyığı altında keri çekile edi.

Qırım Hanlığınıñ bar olmasınıñ soñki onyıllıqlarında 
Qırımnıñ taqdiri Qırım hanlarınınıñ mevamına degil, İstan-
bul ve Peterburgnıñ siyasiy istegine bağlı edi. Bu sebepten 
Qırım tekrarlanğan Rusiye-Türkiye cenkleriniñ sebebi oldı, 
yerli halq ise yarımadadaki qarma-qarışıqlıqnı ve tertipsiz-
likni körip, yalıñız tınçlıq ve barışıq istey edi. 1783 senesi 
Qırımnıñ Rusiye imperiyası tarafından ilhaq etilmesi sakinler 
tarafından facialı bir adise kibi tanılğan olsa (siyasiy elitanıñ 
bir çoq temsilcisi bunı müsbet adım kibi saya edi), tezden 
qırımtatarlar yoq etilgen Qırım Hanlığınıñ devlet institutlarını 
mahv etken qudretli imperiyanıñ milliy ve diniy zulumını is 
etti.

Bölük içüN sualler
1. Bağçasaraydaki Han saray angi rus arbiy reberiniñ başlığında 

yaqıldı?
2. Qaysı Ordu devletleri ve angi sebeplerden Rusiye imayesine 

keçkenlerini bildirdiler? 
3. Qaysı Qırım hanınıñ diplomatik elçiligi İsveç Qırallığınıñ paytah-

tına yiberilgen edi? Bunıñ sebebi ne edi? 
4. Qarasuvbazar halqara muqavelesi közde tutqan şeyler? 
5. Soñki Qırım hanı Şahin Geray saltanatınıñ soñu nasıl oldı?
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«Qara yüzyıllıq». 
Rusiye Qırımnı müstemleke 

etüv şaraitinde qırımtatar 
halqınıñ demografik, 

içtimaiy-siyasiy 
ve medeniy felâketi 

(1783-1883 ss.)
Andriy	İvanets

§ 1. Qırım ilhaq etilüvniñ başı ve Rusiye imperiyasınıñ bir 
   vilâyetine ve arbiy forpostuna çevirilmesi şaraitinde 
   qırımtatarlarnıñ vaziyeti (1783-1853 ss.)

Rusiye imperiyası tarafından Qırım ilhaq1 etilgen soñ qırımtatar 
halqı esefiy, bazı vaqıtlarda facialı vaziyetke oğradı. Türkiye tarihçısı 
H. Qırımlı qırımtatarlar ömründe 1784-1883 ss. «Qara yüzyıllıq», dep 
adlandırdı.

1783 s. çiçek ayınıñ (aprel) 8 (19) Qırımnıñ qoşuluvı aqqındaki 
manifestte Rusiye imperatriçesi Yekaterina II «özü ve taht halefleri 
adından» qırımtatarlarnı «ananeviy bizim tebaalarnen teñ saymaq, 
olarnıñ şahsiyetlerini, mal-mülküni, ibadethanelerini ve dinini qorça-
lamaq» «muqaddes ve sarsılmaz», dep söz berdi. 1783 senesi yazda 
çariçe imzalağan emri bunı tasdıqladı ve camiler ve ruhaniylerniñ, 

_______________________

1 – İlhaq (anneksiya) (lat. annexio – qoşuluv) – bu bir devlet tarafından bir 
taraflı olaraq diger devletni, ya da onıñ parçasını özüne mecburiy qoşuv. Zemaneviy 
memleketlerara uquqında eñ ağır cinayetlerden sayılğan tecavuz çeşitliginiñ biridir 
ve memleketlerara uquq mesüliyetini közde tuta.

bö
lü

k I V
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mekteplerniñ, gümrükhanelerniñ kârın-
dan, tuz ve topraq satıluvından baqılma-
sını közde tuttı. Amma Peterburg tamır 
halqınen bağlı eki taraflı siyasetini bir-
den kösterdi.

Çariçe Katerinoslav ve Tavriya ge-
neral-gubernator G.Potömkinge zapt 
etilgen Qırımda «ükümetni temelleştir-
mek» ve Türkiye ordularınıñ ucümin-
den  qorumaqnı temin etmege emir 
berdi. Bütün qırımlılar imperatriçege 
sadıq qalacağına ant etmege mecbur 
ediler, bunıñnen razı olmağanlar ise – 
imperiyadan çıqıp ketmek kerek edi. 
1973 senesiniñ baarinde qırımtatar hal-
qı arasında tebaalıq deñişüvinen bağlı 
qasevetler artıp başladı, bazı yerlerde 
çalqantılar da oldı. Amma Rusiye impe-
riyası Qırımda vaziyetni, esasen, anda 
Rusiye ordusınıñ üç korpusını yerleşti-
rıp, nezaret astında tuttı.

1783 s. oraq ayında (iyül) Aq-Qayada G. Potömkin Rusiye impe-
ratriçesine qırımtatar mırza ve ruhaniyler qısmınıñ antını qabul etti. 
1783 s. arman ayında (avgust) Yekaterina II «Qırım ealisi ve diger 
tatar halqlarınıñ Rusiye tebaalığına alınuvı aqqında» fermannı imza-
ladı, amma qırımtatarlarnıñ tebaalıqqa alınuvı bundan soñ da devam 
etti. Bunıñnen beraber, bir çoq qasabalarnıñ sakinleri çeşit sebeplerni 
tapıp, ant etüvni red ete ediler.

Kubande köçebe noğaylar pek facialı vaziyetke oğradı. Olarnıñ 
mırzaları ant etken soñ, Rusiye akimiyeti köçebelerni Uralğa sürgün 
etmege buyurdı. Yazda noğaylar isyan köterdi, amma 1783 senesiniñ 
soñunace A. Suvorovnıñ orduları onı bastırdı. Bundan soñ olarnıñ ço-
qusını Şimaliy Azaq deñiz yanındaki Moloçnaya ve Berda özenlerine 
köçürdiler.

1783-1791 ss. Şimaliy Kavkazda noğay ve abazin ordularına 
tayanıp, Bahadır Geray han partizan küreşini alıp bardı. O, Türki-
ye ordusı tarafından yeñilgen edi, çünki o zaman Qırım sülâlesiniñ 
qanuniy temsilcisi olaraq, sultan oña bağlı olğan ve 1789-1791 ss. 
hanlıqnıñ şimaliy-ğarp tarafında – Bucaq ve Yedisanda (zemaneviy 

«Qırım yarımadasınıñ, Taman 
adasınıñ ve bütün Kuban 
tarafınıñ Rusiye devletine 
qoşulması aqqında»  
ІІ Yekaterinanıñ 
manifesti 
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Odesa ve Mıkolayiv) idare etken, Şahbaz Geraynı, soñra ise Baht 
Geraynı tanığan edi.

1783 s. tahtını terk etmeden evel, rusiyeliler Şahin Gerayğa 
Acemistannıñ tahtını ve para bermege işandırdılar. O, Rusiye imperi-
yasına ant-emin etti ve Qırım, Yediçkul, Camboylük (zemaneviy Her-
son vilâyetiniñ topraqları) ve Kuban Romanovlarğa keçecegini qabul 
etti. Osmanlilar Bucaq ve Yedisan taraflarında Qırım hanlığı olğanını 
qabul ete edi. Acemistannıñ tahtını Şahin Gerayğa bermediler, amma 
yaşamağa Rusiye başlıqları Voronej ve Kalugada qaldırdı. 1787 s. 
Türkiyege çıqıp ketti, anda ise Rodos adasına sürgün etildi ve Fren-
kistan diplomatlarınıñ imayesi astına qaçmağa ıntıluvından soñ, sul-
tan emrinen öldürildi.

Qırımda ükümdarlıqnı pekitmek içün, Rusiye imperiyası anane-
viy boysundıruv usulını qullandı – olarğa işanğan zadekân sınfı ve 
ruhiniylerge tayandı. 1783 senesi 
ilhaq etilgen topraqnı idare etmek 
içün Rusiye ükümeti Qırım akimi-
yetini teşkil etti. Anda bir qaç mır-
za, aliy musulman ruhaniyleriniñ, 
evelki hanlıq memuriyetiniñ vekil-
leri kirdi. Ükümet azaları arasında, 
hususan Qırım vallesi («Qırım baş 
valisi») Mehmetşa bey Şirinskiy, 
müfti (musulmanlarnıñ reisi) Mu-
salar efendi ve qadıasker (arbiy 
mahkemeci) Seit Mehmed efendi 
kirdiler. Amma bu ükümet tek fasad 
kibi edi, aqiqiy akimiyet Rusiye ar-
biy memuriyetiniñ qolunda olğan. 
1784 s. imperatriçeniñ emrinen bey ve mırzalarğa Rusiye zadekânlıq, 
topraq qullarına malik olmaqtan ğayrı, aq ve imtiyazlar berildi.

Umumen aytsaq, Qırımnıñ ilhaqı Rusiye imperiyasınıñ «Yunan 
leyhası»nıñ parçası edi. Onıñ maqsadı Konstantinopolni zapt etip, 
Romanov sülâlesinden çıqma Bizans imperiyasınıñ ğayrıdan tik-
lenilüvi edi. Qırımda tarihiy adlarnı deñiştirüv leyhasınıñ elementi 
oldı. 1784 s. kiçik ayda (fevral) Rusiye qaymakanlıq, yani hanlıqnıñ 
evelki memuriy-territorial birlemleri yerine Tavriya vilâyetini (Qırım 
yarımadasınıñ antik adı – Tavrika, Tavrida) meydanğa ketirdi, terki-
binde yedi qaza edi. Territoriyası – Qırım, oña qoşulğan qıta çölü 

Qırımda Tatar mektebi, 
1845 senesi. 

Ressam V. Kizevetter
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ve Taman. Aynı şu senesi Qırım şeerleriniñ adlarını yunan usulına 
keçirdiler: böyleliknen, qalğa sultannıñ barğağı vilâyetniñ merkezi 
oldı – Simferopol («fayda şeeri»), Kezlev – Yevpatoriya (pontiya 
çarı Mitridat Yevpatornıñ şerefine), Eski Qırım – Levkopol («yarıq 
yer»), Kefege antik adını – Feodosiya («Alladan berilgen») qaytar-
dılar. 1783 s. Aqyar köyüniñ yanında qurulğan Qara Deñiz flotunıñ 
arbiy-deñiz bazası Sevastopol («şanlı şeer») adını aldı.

Hanlıq devriniñ ananesinen bağnı bütünley üzmek ve Romanovlar 
imperiyasınıñ Bizans ile bağını köstermek içün daa bir timsaliy adım 
1784 senesi saban ayında (mart) Tavriya vilâyetiniñ tuğrası olaraq 
eki başlı qartalnıñ qoyuluvı oldı. Onıñ merkezinde, kök meydanında 

pravoslav altın haç tasvirlengen.
1784 s. kiraz ayında (iyün) Rusiye 

Qırım ükümeti yerine Tavriya vilâyet 
idaresini tizdi, onıñ başında Rusiye 
generalı V. Kahovskiy edi. Şu vaqıttan 
başlap 1917 senesinece qırımtatarlarnı 
Rusiye imperiyasınıñ memuriy-territo-
rial birlemleriniñ başı vazifelerine, Qırım 
da şu cedvelde edi, yüz yıldan ziyade 
yarımadada çoqluq olğanlarına baqma-
dan, qoyulmadı.

Qırımtatarlar siyasiy diskriminatsiya-
dan ğayrı, Qırımda yerleştirilgen Rusiye 
ordularınıñ zulumına da oğratıldı. Qırım 
topraqlarınıñ rus asılzadelerine ve mın-
da yaşamağa kelgenlerge berilüvi daa 
da büyük mesele edi. Şu sebepten qı-
rımtatar köylülerinden bayağısı öz da-

martılarını ğayıp etti. Büyük topraqlarnı, misal olaraq, Yañırusiyeniñ 
general-gubernatorı G. Potömkin (13 biñ desâtina), onıñ kâtibi V. Po-
pov (27,9 biñ desâtina), kontr-admiral F. Uşakov (8,5 biñ desâtina), 
admiral M. Mordvinov (5,5 biñ desâtina) aldılar.

İmtiyazlı şartlarnen Qırım toprağınıñ arazı çetel müstemlekeciler 
ve Qırımğa Rusiye ükümeti tarafından davet etilgen ruslarğa tarqa-
tıldı. Çetel adamları arasında Arhipelagdan yunanlar, arnavutlar, bul-
ğarlar, nemseler edi, rusiye tebaaları arasında ise – istifağa çıqqan 
askerler, topraq qulları, qaçaq köylüler, kazaklar, ştattan tış pravoslav 
ruhaniyleri, eski dinni kütkenler ve ilâhre edi. Olarnıñ arasında çoqusı 

Arnaut askeri apayınen. 
Balıqlava polkundan 
Arnavutlıq batalyonı.  
XVIII asırınıñ soñu. 
Ressam H. Geysler
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ruslar edi. İmperiyanıñ ükümeti İngltereden katorga mabüslerini de 
köçürmek içün çarelerni baqa edi. İlhaqtan soñ birinci onyıllıqlarda qı-
rımlılar arasında yañı ealiniñ qısımı büyük degil, müstemlekecilerniñ 
bazıları ise tamır halqqa duşmanca baqa edi. Misal olaraq, imperiya, 
Osmanlı Devletinden Qırımğa kelgen yunanlarnı qırımtatar halqını 
yoq etmek içün qullana, bu ise bazı vaqıtlarda zorbalıq doğura edi.

Qırımda Romanovlarnıñ müstekemleke siyaseti em iqtisadiy, em 
de siyasiy maqsadlarnı izley. Çar ükümeti vaqıt keçken soñ Tavrida-
dan Rusiye bücetiniñ qazanç menbasını yapmaq istey. Rusiye po-
meşçiklerine, köçip kelgenlerge ve müstemlekecilerge topraq berüv 
ise Qırımnı imperiyağa qattı bağlamaq içün kerek edi.

1783 senesinden soñ qırımtatar topraq mülkiyeti ve mürekkep 
qullanuv sisteması bozulğan, onıñ eñ azdan doquz saiplik forması 
olğan. Çoq qırımtatar köylüsi öz mülküni ğayıp etti, çünki Rusiye qa-
nunlarına köre, kerek olğan vesiqaları yoq edi, onıñ qanunlarını ve 
tilini bilmey edi. Böyle de ola edi: yañı 
Rusiye topraq saipleri qırımtatarlarnıñ 
sanki «boş» topraqlarını zapt etip, 
bundan soñ bazılarını qorantalarınen 
öz yerlerinden, köylerinden quva edi. 
Böyleliknen, 1799 senesi çar askerle-
ri ve jandarmları Baydar uvasınıñ eñ 
büyük 12 köyüni sarımğa alıp ve ea-
lige, bu artıq olarnıñ toprağı degil, bu, 
graf M.Mordvinovnıñ toprağı dep, tez 
öz evlerini qaldırıp, ketmege mecbur 
ettiler. O, utanmayıp «Qırım Rusiyege 
ait olğanda, menimce, Rusiye topra-
ğını tatarlarnıñ toprağı dep  saymaq 
kerekmey», – dey.

Qabar alğan mahkemeler pomeşçiklerniñ qanunsız işlerine qarşı 
Qırım köylüleriniñ şikâyetlerini yıllarnen sozğan. Bu meselede numü-
neviy iş M.Mordvinskiyniñ Autka ve Ay-Vasıl (Yalta yañında) köylerini 
zapt etüvinen bağlı edi. O 1794 s. başlandı ve onıñ evlâtlarınen … 
1920 senesine qadar sozuldı. XIX asırnıñ birinci qısmında prokuror 
nezareti Qırımda uquq bozuvlarınıñ çoqusı memurlar ve mahkemeci-
ler tarafından yapılğanını beyan etti.

Qırımtatar devletçiliginiñ yoq etilüvi, ananeviy içtimaiy-siyasiy 
nizamnıñ deñiştirilüvi, Türkiyenen (onıñ başı halifi, yani bütün suniy 

Çölde seyaat etken tatarlar. 
«Qırım manzaraları» seriyası, 

ressam Karlo Bossoli, 
1840 senesi 
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musulmanlarnıñ diniy lideri) alâqalarnıñ quvet yolunen kesilüvi, başqa 
medeniyetnen Rusiye imperiyasına kirsetilüv (mında imperator pra-
voslav kilseniñ başı ola edi), Rusiye ordusı ve Qırım memuriyetiniñ 
zulumı, qırımtatar halqınıñ kütleviy zorbalıqqa oğratılıp, topraqlarınıñ 
alınuvı, iqtisadiy yıqıntılıq ve qırğınlıqlar, 1783-1800 ss. Qırım 
yarımadasınıñ ilhaqından soñ Türkiyege büyük bir kütleviy köç dal-
ğasına sebep oldı. 

Alimler icretçilerniñ sayısı aqqında munaqaşa ete, amma bu 
qırımtatarlar içün çar vaqtında mecburiy köçip ketkenlerniñ ekinci 
büyük dalğası olğanı ile razı olalar. Hanlıqnıñ ilhaqı devrinde, çeşit 
esaplarğa köre, Qırım yarımadasında 300 biñden 400 biñgece adam 
yaşağan, olarnıñ 90% qırımtatar edi. Tarihçı B. Korolenkonıñ esap-
lamalarına köre, 1783-1796 ss. devamında Qırımnı 90 biñden 120 
biñgece adam terk etken. Bu, qırımtatarlarnıñ böyle kolemde birinci 
demografik felâketi olıp ve çar devrinde mecburiy köçkenlerniñ sayı-
sına köre, qırımtatarlarnıñ ekinci büyük köç dalğası oldı. 

Bu dalğada zadekân sınıflarınıñ vekilleri çoq edi, hususan Ge-
raylar sülâlesiniñ bütün vekilleri, çoq molla ve imamlar, amma 
qaçaqlarnıñ çoqusı köylüler edi. 1786 senesi Qırımnı ziyaret etken 
Frenkistan seyaatçısı J.Romm, zadekân sınıfları Osmanlı devletke 
birinciden ğayeviy fikirlerinden sebep ketse, ealiniñ çoqusı ise aşa-
lavdan ve berbattan qaçqanı aqqında yaza. «…Ruslar Qırımnı alğan 
soñ adamlarnı ketmege mecbur ettiler… Olarğa dağlarda odun kes-
mek yasaq etile, olarnıñ bağçalarını haraplaylar. Olar bağçalarınıñ 
meyvalarından faydalanıp bile olamaylar; olar tınçlıq ve havfsızlıqnı 
qıdırıp, diger devletke ketkenleri tabiiy bir şeydir».

Telükeli icret mıqyasından se-
bep, büyük Qırım topraq saipleri, 
Qırımnıñ zayıflanğan iqtisadiyatınıñ 
iş küçüne ihtiyacı olğanından, tatar 
kütlelerini Qırımdan çıqarmamaq ri-
casınen defalarca imperiya başlıq-
larına muracaat ettiler. İlhaq etilgen 
ülkeniñ ealisi ükümetke ordunı baq-
maq içün de kerek edi. Şunıñ içün 
kimerde ükümet qırımtatarlarnıñ 
bazı gruppalarına yarımadadan 
çıqmağa razılıq bermey edi. Misal 
olaraq, 1784 senesi G.Potömkin 

«ІІ Yekaterinanıñ Kefege ziyareti». 
Ressam I. Ayvazovskiy, 1883 senesi
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yalı boyundaki bir sıra bölge-
lerinden ealiniñ köçürilmesini 
tezleştirmek, mırzalarnıñ ser-
best ketmesini temin etmek, 
çölde yaşağanlarğa ise yasaq 
etmek aqqında emir çıqardı.

1787 s. Yekaterinanıñ Qı-
rımğa seyaatı vaziyetni kergin-
leştirdi. Bu siyasiy-diplomatik 
ve propagandist aktsiya edi. 
Oña tek devlet bücetinden, o 
vaqıtqa köre, büyük para – 15 
mln. ruble (imperianıñ yıllıq 
büceti o devirde qararnen 35-
40 mln. edi) masraf etildi. İm-
peratriçenen beraber cenüpke 
büyük maiyyet ve diger devletlerniñ diplomatları yolğa çıqtı. Yol boyu 
oña Avstriya imperatorı İosif ІІ qoşulğan edi. Bir qaç yıl evelsi Yekate-
rina ІІ onı «Yunan leyha»sında iştirak etmege davet etken. Tavridağa 
barğanda, olar Türkiyege qarşı beraber küreşmege añlaştı. 

Qırımda, qoşma bir propaganda effektini elde etmek içün, Yeka-
terina ІІ yarımadada yañı tebaa – qırımtatar divizionlarınıñ askerleri 
ozğarıp bardı. Olar telükege baqmadan, Bağçasaray yolundaki tik 
enişte qazağa oğraycaq karetanı toqtattı. 

Qırımtatarlarnıñ yolbaşları imperatriçe ve onıñ yanındaki adam-
larnı Qırımda amanlıq olğanına işandırdılar. G. Potömkinnen azırlan-
ğan bu amanlıq manzarasını 
mırzalar ve diger qırımtatarlar-
dan ibaret gruppalar, Yekate-
rinadan memleket tışına, din-
daşlarğa ketmelerine razılıq 
bermesini istep, tekaran boz-
dılar. Olar onıñ arabasına öz 
kâğıtlarını taşladı. İmperatriçe 
buña açuvlandı. Bu sebepten 
bir qaç biñ qırımtatarnı Qırım-
dan quvdılar, olarnıñ topraqla-
rı ve mal-mülkü qaznağa mu-
sadere etildi.

«ІІ Yekaterinanıñ Rusiyeden 
Konstantinopolğa İmperiya sıçravı».  XVIII 
ingliz karikaturası, Rusiye imperatriçesiniñ 

İstanbulnı zapt etmege niyeti mısqıllana

Osmanlı Devletinen Yas barışıq 
añlaşmasınıñ tizilüvi aqqında manifest, 

1792 senesi kiçik aynıñ 25 
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Yekaterinanıñ Qırımğa seyaatı Osmanlı Devletniñ Rusiyege cenk 
ilân etmesiniñ sebebi oldı. İstanbul Qırım hanlığını yañıdan tikle-
mege istey edi. Amma 1787-1791 ss. Rusiye-Türkiye cenki qırımtatar 
halqınıñ vaziyetini tek fenalaştırdı. Yalı boyundaki şeerler ve köyler-
de yaşağan halqnıñ bir parçası mecburen yarımadanıñ terenligine 
ve Ornıñ diger tarafına sürüldi, tatarlarnıñ episinden silâ tutıp alın-
dı. Rusiye ükümetiniñ areketleri Türkiyege ketmege istegenlerniñ 
çoqlaşuvına alıp keldi. Soñkisi cenkni yutquzdı ve 1791 senesiniñ 

aralıq ayında (1792 s. qara qış ayı) 
Yassı barışıq muqavelesinde Qırım 
üzerinde saiplik uquqı Rusiyege keç-
kenini tanıdı.

Cenkten soñ Yekaterina ІІ qırımlı-
larğa dair tolerant munasebetni, iç ol-
mağanda şekliy olaraq kösterip, ayrı 
gruppalarğa imtiyazlar berdi. İlhaqtan 
bir qaç yıl evel Peterburgdaki akimi-
yet musulmanlarnıñ dinine tolerant 
munasebeti aqqında bildirdi, 1788 s. 
Örenburg musulman diniy toplaşuvını 
teşkil etti. O, Rusiye musulmanlarınıñ 
meselelerinen oğraşmaq kerek edi. 
Qırım musulmanlarınıñ öz teren ana-
neleri ve öz strukturaları bar edi – il-
haqtan evel Qırımda 1,6 biñ cami, 
olarnıñ arasında devlet emiyetinde 
olğan (Bağçasarayda Han cami, Kez-
levde Cuma cami) ve cuma camiler, 
25 medrese, başlanğıç mekteplerniñ 
büyük ağı, bir çoq sufiy tekiyeler bar 

edi. Böyleliknen, Rusiyeniñ nezare tine keçken Qırım musulman ru-
haniyleri Muhtariyetni saqlap qaldırmağa tırıştı.

Neticede, 1794 s. qara qış ayında (yanvar) Yekaterina ІІ öz emi-
rinen müfti ile başlığında Tavriya vilâyetiniñ Magometan ruhaniy 
idaresiniñ meydanğa ketirilüvi aqqında ilân etti. Müftiy imperator ta-
rafından tayin etile edi, asılzade unvanı bar edi ve o, idareniñ diger 
vekillerinen büyük maaşlarnı ala edi. Amma, çar memuriyetine bu 
organnıñ uquqları ve vazifelerini tasdıqlamaq içün daa dört onyıllıqqa 
yaqın kerek oldı ve tek şu vaqıtta o çalışıp başladı. 

Qırımtatar türkülerinen 
Mansur beylerniñ halq ağız 
yaratıcılığı  toplamından saife.  
XVIII  asırnıñ soñu (vesiqa 
Qırım MC DA saqlana) 
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1796 s. ceviz ayında (sentâbr) Yekaterina ІІ qırımtatar mırzaları-
na imtiyaz berüvi aqqında, «bütün bergilerden azat etken» vesiqanı 
çıqardı, onıñ yerine ise musulmanlarnıñ çoqusını «tahtqa sadıqlıq»nı 
köstermege mecbur etti. Bundan da ğayrı 1796 s. saban ayında 
(mart) tatar köylüleri devlet köylüleri statusını aldı, devlet toprağından 
faydalana, rekrut borcundan ve arbiy hızmetten boşatıla edi.

Yekaterina ІІ ölgen soñ, imperator Pavel I (1796-1801) oldı. O, 
anasını sevmey edi ve o, başlağan 
işlerniñ bayağısını toqtatıp başla-
dı. 1796 s. Tavriya vilâyeti yoq etil-
di, onıñ topraqları ise Yañırusiyege 
(Novorossiya) kirsetildi. Pavel I Sim-
feropolge onıñ eski Aq-Meçet adını 
qaytardı, Sevastopolniñ adını ise Ah-
tiyarğa deñiştirdi. Babasını öldürip, 
tahtqa oturğan Aleksandr І devrinde 
(1801-1825), 1802 s. Yañırusiyede 
yañı guberniyalar teşkil olundı, 
olarnıñ arasında Tavriya guberniya-
sı da bar edi. Başlanğıç etapta bu 
guberniyanıñ terkibine Qırımda Sim-
feropol, Perekop, Yevpatoriya, Feo-
dosiya qazaları, qıtada ise Dnepr, 
Melitopol ve Tmutarakan qazaqları kirdi. Guberniya merkezi kene de 
Simferopol adını taşıp başladı. Bundan soñ Tavriya guberniyasınıñ 
terkibinden Tmutarakan qazası çıqarılğan, Yalta ve Berdânsk qaza-
ları ise meydanğa ketirilgen edi.

Böyle memuriy deñişüv ler Qırımnen ve qırımta tarlarnen bağ-
lı siyasetniñ manasını deñiştirmedi. 1800 s. Yañırusiyeniñ general-
gubernatorı İ.Mihelson tatarlarnıñ çıqıp ketmesi aqqında yazğanda, 
«bunıñ sebebi olarnıñ topraqsız qaldırıluvı ve köylülerniñ zulum istis-
marı ola bile», dep qayd ete. ХІХ asırnıñ başında Türkiyege kütleviy 
koçniñ ekinci dalğası başlana.

 İmperiya akimiyeti musulman ruhaniylerini türk tarafdarları ol-
masınen şübeli sayıp, qırımtatarlarğa olarnıñ tesirini azlaştırmağa 
tırıştı. Bu sebepten din adamlarınıñ sayısını sıñırlap, olarnı nezaret 
etti. Türkiye ile alâqada olğanınen şübeli sayılğan molla ve acılarnı 
Rusiyeniñ içindeki guberniyalarğa ketmege ya da memleket tışına 
köçmege mecbur ettiler. Musulmannıñ eñ büyük boyun borclarından 

Tatar oyunı. 
«Qırım manzaraları» seriyası, 

ressam Karlo Bossoli, 
1840 senesi
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biri – Mekkege acılıqqa barmağa da bürokratik tarafından sozula ya 
da pasport berilmey edi. Acılıqqa barğanlar ise nezaret astında edi. 
Çetelde ruhaniy bilgiler alğan tatarlar Qırımda molla vazifesinde ça-
lışıp olamay edi.

1831 s. aralıq ayında çar І Nikolay Qırım musulmanları içün müim 
«Tavriya Magometan (Musulman) ruhaniyligi aqqında ni zamname-
si» ni tasdıqladı. Bu aktnen Tavriya Magometan ruhaniylik idaresi 
(TMRİ) yolbaşçılığında qanuniy musulman institutlarınıñ sisteması, 

ba zı deñişmelerge baqmadan, şuralar 
ükümeti kelgence turdı ve qırımtatarlar-
nıñ sıñırlı diniy muhtariyetini temin etti. 
Tavriya müftisiniñ diniy küçü tek Qırım 
ve Şimaliy Tavriyağa degil de, Ukraina, 
Aqrusiye, Litvaniya ve Lehistandaki 
ğarbiy altı guberniyasınıñ musulmanla-
rına tesir etti. Bu aktqa köre, TMRİ Tav-
riya gubernatorınıñ idaresinde ve Tış qı 
işler nazirliginiñ «doğrudan-doğru alıp 
baruvında» edi. İdareniñ şariatqa köre, 
«magometanlarnıñ maneviy işlerini»: 
ibadet nizamı, diniy merasimler, «ruhiy 
acetler», evlenüv-ayrıluv meselelerini 
çezmege aqqı bar edi.

TMRİ terkibine «mago me tanlarnıñ 
maneviy başı» – müfti, onıñ yardımcısı – qadıasker ve rutbe ile Tav-
riya guberniyasınıñ dört qaza qadısı kire edi. Müfti saylavları de-
mokratik çizgilernen keçe edi – Aqmescitte aliy ruhaniyler, «prihod 
memurlarınıñ yüksekleri», zadekânlarnıñ guberniya başı, guberniya 
mırzaları, er volostteki musulmanlarnıñ vekilleri. Soñkileri üç namzet 
teklif ete, olardan birisini çar qabul ete edi. Meraqlısı şu ki, Örenburg 
magometan ruhaniyler toplaşuvınıñ müftisini memuriyet saylavlarsız 
tayin ete edi. 1831 s. qabul etilgen nizamname, 1832 senesi çalışıp 
başlağan TMRİ ruhaniylerni ve cemaatnı «tınç» ve «intizamda» tut-
maq mecbur ete edi. 

Hanlıq devrinden Qırımda qalğan mülk formasından birisi vaqıf-
lar edi, musulmanlarnen hayriyege berilgen mal ya da paralar. Bu 
ise büyük maddiy vastalar edi. Qırım ilhaqınıñ başında olar 300 biñ 
topraq desâtinası olğan. Olarnı camiler, tekiyeler, diniy mekteplerge 
destek içün qullana edi. İslâm dininiñ qaidelerine qarşı kelgen Ru-

Or ve Aqmescit arasındaki çöl. 
«Qırım manzarası» seriyası, 
ressam Karlo Bossoli, 
1840 senesi
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siye qanunlarınıñ yañılıqlarından biri, vaqıflar endi cemaatnıñ degil, 
ruhaniylikniñ mal-mülkü sayılğanı edi. TMRİ olarnıñ vaziyeti aqqında 
az tüşüne edi.

ХІХ asırnıñ birinci yarısında Qırımnı müstemlekege çevirüv yol-
ları arttı – şeerler qurula, Qara Deñiz flotu inkişaf ete, rus mektepleri, 
yañı kilseler ve keşişhanelerniñ quruluvı basa-bas kete edi. Yaltağa 
yañı yol töşeldi, topraq ise pomeşçiklerge ve çetel müstemlekecileri-
ne berildi, rus şahısları özüne park ve saraylarnen barğaqlar qurdı.

Qırımtatar köylülerini topraqsız qaldıruv ve zulumlarğa oğra-
tuv da devam etti. 1860 s. kütleviy icret meselesini ögrenmek içün, 
Tavriya guberniyasına yollanılğan rus memurı Ye. Totleben böyle 
yaza: «30 yıl evelsi Qırımda serbest qırımtatar topraq saiplerinden 
ğayrı diger milletler az edi, amma şimdi topraqnıñ çoqusı Qırımda 
pomeşçiklerniñ mülki, bu topraqlarda yaşağan tatarlar ise topraq qul-
larına çevirilgen». Onıñ añlatqanına köre, qırımtatarlarnıñ çoqusı rus 
tilini ve qanunla rını bilmegeni, namuslı olğanı ve sözge inanğanları-
nı qullanıp, «olarnı defalarca nasıldır vesiqalarnı imzalamağa zorlay 
ediler. Olarnıñ kerçek manasını ise tatarlar yıllar keçken soñ, olar öz 
mal-mülkünden qanun boyunca marum etilgen soñ, añladı».

Tesadufen degil ki, 1846-1849 ss. 
qırımtatarlar arasında Alim Azamat 
oğlu (1816-1849) meşur oldı. O, alice-
nap yolbasar ve intiqam alğan ayda-
maq kibi sayıla edi. O, köylüler qoran-
tasında doğdı, belki de arbiy hızmetine 
çağırıldı, amma askerlikten qaçtı. Onıñ 
pomeşçiklerge, mırzalarğa, memurlar-
ğa etilgen tez ve ters ücümleri, qırsız-
lağan şeylerni fuqarelernen paylaşqan 
ve adaletni yañıdan tiklegen bir halq 
qaramanı, «Qırım Robin Gudı» obrazı 
oldı. Adiy qırımtatarlar ceza ve qorqu-
tuvlarğa baqmadan Alimni qorçalay ve 
yardım ete ediler. «… 8 ve bundan da 
çoq adamğa ücüm etken aydamaq iç 
bir izlevden qorqmay», dey polis. 1848 
s., bir kaç yıl izlevlerden soñ, Alim tu-
tuldı ve kelecek senesi tayaqnen 6000 
darbege ve sürgünlikke mahküm etildi.

Alim Azamat oğlunıñ 
(Aydamaq) süreti. 

Leoni Lelloren, 
aralıq ayı 1849 senesi
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§2. Qırım cenkiniñ qırımtatarlarğa menfiy tesiri ve olarnıñ 
  eñ büyük mecburiy icreti (1853–1883)

1852-1853 ss. qırımtatarlar olarğa yat olğan cenkniñ merkezinde 
oldı. Qırım cenki, Napoleon ve dünya cenki arasında olğan eñ büyük 
çatışmadır. 1850-nci seneleriniñ başında Rusiye kene de Türkiyeni 
bölmege istedi ve Büyük Britaniyağa bunı teklif etti, amma hata yaptı. 
1853 s. Osmanlı Devletiniñ topraqlarına ücüm etkende, İstanbulnıñ 
tarafında Frenkistan, Büyük Britaniya ve Sardiniya qırallığı oldı. 1854 
s. ceviz ayında (sentâbr) ittifaqdaşlarnıñ 60 biñlik ordusı Kezlevniñ 
civarında yalığa çıqtı ve Aqyarnıñ qamaçavına ketti.

Aynı şu vaqıtta Kez-
levge Frenkistan yar-
dımınen, evel Osmanlı 
Devletiniñ memurı olğan 
Mesud Geray da keldi. 
O, ğarbiy yalı boyun da 
yaşağan qırımtatar lar-
nıñ yardımını topladı. 
Birazdan Kezlevden Or-
ğace isyan dalğası olıp 
keçti, amma qırımtatar-
larnıñ çoqusı çarğa sa-
dıq qaldı. TMRİ ve Şi-
maliy Tavriya noğayları 

isyancılarnıñ areketlerini 
toqtattı, rus ordusında ise 

çoq qırımtatarlar cenkleşe edi. 1854 s. küzde ittifaqdaşlar Mesud Ge-
raynı Qırımdan sıqıştırıp çıqardı.

Küzde imperiyanıñ büyük akimiyeti yalı boyunda yaşağan musul-
manlarnı içerideki guberniyalarğa köçürmege emir berdi, amma bunı 
arbiy areketlerden sebep yapıp olamadı. Umumen, bu cenk qırımta-
tarlar içün ağır yük kibi oldı – suvastı mecburiyetni yapmaq kerek oldı, 
arbiyler mallarnı ala edi, ananeviy ticaret-iqtisadiy bağlar ve yaşayış 
bozuldı, zorlavlar tarqaldı, pravoslav ruhaniylerniñ qısımı «muqaddes 
cenk» kategoriyasında silâlı areketler aqqında tüşüne edi. Kazaklar 
qasabalardan tış tatar erkeklerini tutıp, esir ala ve bedel bermege 
talap ete edi, diger vaziyette ise olarnı satqın, dep başqa guberniya-
larğa yollay ediler.

Qırım cenki. Kiraz-aralıq ayları 1854 senesi
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Qırımda ilk olğan 
Balıqlava demiryolu içün 

inglizler tarafından şpal ve 
relsler boşatuv. 1855 senesi

Aqmescitniñ arbiy gubernatorı ve Tavriya guberniyasınıñ grajdan 
gubernatorı M. Adlerberg Or rayonında deñiz küçlerine komandanlıq 
yapqan baron Vrangelniñ, akimiyetniñ nezaretinde olğan bütün qırım-
tatarlarnı sürgün etmek ğayelerine qoltuta. O, qırımtatarlarnı casuslıq 
ve hainlikte qabaatlay edi. O, Qırım cenübiy yalısınıñ bütün tatarlarını 
Kurskqa sürgün etmek, olar qaldırğan topraqlarnı işletmek içün rus 
köylülerini mında yollamaqnı teklif etti. Bu imperiya ğayeleri qabul 
olunmadı. Qırımdaki orduğa komandanlıq yapqan general M. Gor-
çakov Adlenbergden ve diger memurlardan tatarlarğa qarşı yapılğan 
areketlerni toqtatmağa bir qaç kere talap etken.

Eki duşman ordusınıñ arasında qalğan 
qırımtatarlar 1854 senesiniñ küzünden baş-
lap kuçük gruppalarnen Qırımnı terk etip 
başladı. 1855 s. baarde biñlernen adam 
Türkiyege ketti, tek Kezlevden 7 biñ insan 
ketti. Telâşlı yerli memuriyet, icretke qarşı 
çeşit manialar yapılması aqqında çardan 
soradı. 1855 s. yañı imperator ІІ Aleksandr  
tatarlarnıñ Türkiyege yaşamağa ketmesi-
ne manialarnı toqtatıp, ülkeni bu ealiden 
azat etmek fırsatından faydalanmaq kerek 
olğanını bildirdi. Rusiye mutlaqiyetinden 
çarnıñ sözleri akimiyet organları içün emir 
kibi oldı. Bunı Nazirler Kabinetine, Tavriya 
guberniyası ve kazaklarnıñ başlarına bil-
dirdiler. Yañırusiye general-gubernatorı, 
graf O. Stroganov çarnıñ emirini Tavriya 
akimiyetine böyle şekilde ayttı: «İmperator 
Azretleri yarımadanı bu zararlı halqtan bo-
şatmaq kerekligini bildirdi».

Artta qalğan topraq qulu olğan Rusiye 
Qırım cenkinde yutquzdı ve 1856 s. Paris-
te barışıq vesiqasını imzaladı. Oña köre, 
Qara deñizde arbiy flot ve arbiy-deñiz ba-
zalar saibi olmaq Rusiyege yasaq etile 
edi. Toprağında eki taraftan yüz biñlernen 
ölgen askerlerinen ordular ile viran etilgen 
Qırımnı ğayrıdan qurmağa vaqıt kelgen 
edi. Qırım sakinleri içün cenk qıyınlıqlarını 
yeñüvde devlet siyaseti de diskriminatsion 

«Balıqlava civarında 
yengil atlı askerlerniñ 

ücümi, 1855». 
Ressam Vilyam Simpson
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edi. Böylece, misal olaraq, hocalıq arbiy askerlik zonasına kirse, in-
san başına bergiden endirim (tahminen 10 ruble) ruslar içün 7 ruble, 
tatarlar içün ise tek 2 ruble edi.

Qırımtatarlarnıñ eñ büyük koçüviniñ sebeplerinden biri – 1859 
s. Türkiyege qaçqan ve yol boyu Qırımğa kelgen Şimaliy Kavkaz 
musulmanlarınıñ, pek çoq insanlarnıñ, qırımlılar Örenburg çöllerine 
sürgün etilgen, kibi emiş-demişleri oldı. Ükümet de olarnı red etme-
ge aşıqmadı. 1860-1862 ss. Vatannı 192,4 biñ qırımtatar ve Şima-
liy Tavriyanıñ noğayları (olarnıñ çoqusı qırımlılar edi) taşlap ketti. 
Şu vaqıtnıñ zamandaşı ana toprağınen sağlıqlaşuv aqqında boyle 
yazdı: «Bizim tatarlar keteler. Keteler. Öz toprağını öpeler, amma ep 

bir keteler». Bu tamır halqnıñ eñ büyük 
demografik felâketi oldı. Qırımtatarlarnıñ 
2/3 qısmı icret etmege mecbur oldı. Qırım 
öz ealisiniñ 40% coydı, 784 köy adam-
sız qaldı, 457 cami boş qaldı. Hususan 
yarımadanıñ merkeziy ve şimaliy rayonları 
felâketke oğradı. İlk sefer vatanda qalğan-
larğa baqqanda, icretteki qırımtatarlarnıñ 
sayısı ziyade oldı.

İcretçilerniñ taqdiri de accı oldı – 60 
biñge qadar Osmanlı Devletine ketken-
de yolda öldi. Çoqusı içki Anatoliya ve 
Dobrucanıñ ağır şaraitlerinde yaşamağa 
mecbur oldı.

1854-1863 ss. eñ büyük icreti çoq men-
fiy aqibetlerniñ sebebi oldı. Birinciden, o, 
Qırımdaki etnik ve diniy toplulıqlarnıñ nis-
betini deñiştirdi ve ileride milliy terkipniñ 
deñişüvine alıp keldi. Misal olaraq, 1850 s. 
Qırım ealisiniñ 77,8% qırımtatarlar, 7% uk-
rainler, 6,6% ruslar (yunanlar – 2%, tayfa-
lar – 1,9%, qaraylar – 1,4%, ermeniler ve 
nemselerniñ sayısı birer fayız edi), 1864 s. 
tamır halqnıñ sayısı 50,3 fayızğace tüşti, 
rus ve ukrainler 28,5%, yunanlar – 6,5%, 
yeudiyler – 5,3%, ermeniler – 2,9%, nem-
seler – 2,7% teşkil etti. İmperiyanıñ akimi-
yeti iç guberniyalardan ve çetelden icret 
esnaslarnı tezleştirip başladı. Ekinciden, 

Balıqlava körfezinde 
gemiler, 
1855–1856 seneleri

Balıqlava civarında İngliz 
lageri, 1855 senesi
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bu icret iqtisadiy saada büyük aqibetlerniñ sebebi oldı – köy hoca-
lığı ve esnaflıq istisalınıñ azlaşuvı, ücretli emekniñ ve erzaq mallar 
fiyatınıñ köterilüvi, topraq fiyatınıñ eksilüvi. Üçünciden, bu – tamır 
halq medeniy mirasınıñ saqlap qaluvına büyük darbe edi, çünki halq 
medeniyetini taşığan insanlar ve azca yüksek medeniyetli adamlar 
ketti, ibadet inşaatları ve diger yadikârlıqlar, cografik isimler ve mes-
kün yerlerniñ adları ğayıp etildi. 

Qırım cenkinde mağlübiyet imperiya merkezi tarafından inkişaf 
etken memleketlerden artta qalmamaq içün ve umumen imperiyanıñ 
yañartıluvı içün bir sıra islâat keçirilüvniñ sebebi oldı. 1861 s. topraq 
qulluğı lâğu etildi, 1864 s. yeminliler mah-
kemesi, 1870-nci senelerde – yerli ve öz-
özüni idare etüv organları tayin etildi. 1875 
s. Qırımda Lozovaya-Aqyar demiryolunı 
töşep bitirdiler. Ticaretniñ, limanlarnıñ in-
kişafı, ğıda sanayısınıñ meydanğa kelüvi 
içün bunıñ emiyeti büyük oldı. ІІ Aleksandr 
tarafından Livadiyanıñ satın alunıvı Qırım-
da kurortlarnıñ inkişaf etmesine sebep oldı. 
1870-nci yıllarda Rusiyege arbiy flotunı ve 
Qara deñizdeki bazasını yañartmağa ruh-
set berildi.

İslâatlar müstebit ІІ Aleksandr «qurtarı-
cı çar» imicini qazandı, amma Qırımnıñ eñ 
büyük tamır halqı içün o, böyle degil edi. 
1874 senesi umumiy arbiy borc tayin etilü-
vi daa bir qaç biñ qırımtatar vatandan çıqıp 
ketmesine sebep oldı. Esasen, olar rus or-
dusında İslâm dini qaidelerini eda etip olamaycağından qorqqan edi. 
Bu meseleniñ çezilüvine 1874 s. yazda qırımtatar batalyonı teşkil olu-
nuvı qısmen yardım etti. Kelecek senesi onı divizionğa, 1906 senesi 
ise – polkqa çevirdiler.

1877-1878 ss. Rusiye-Türkiye cenki vaqtında Dobrucadan da 
qırımtatarlarnıñ büyük icreti olğan. O Osmanlı saipliginden Bulğaris-
tan ve Romaniyanıñ qısmına çevirildi. Andan doğma qırımlı olğan 80-
90 biñ adam Türkiyege ketti. 

Aleksandr ІІ islâatlar keçirgen vaqıtta Qırımda rus-tatar oquv 
yurtlarınıñ ve ocalar mektebiniñ açıluvı qırımtatar halqınıñ bilgi sevi-
yesini köterdi, amma bu yurtlarnıñ ruslaştıruv vazifesi bar edi.

Balıqlavada taşıt yolunda 
tamir işleri. 1855 senesi
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Neticeler
 

1783-1883 ss. Rusiye imperiyasınıñ Qırımda ükümdar-
lığı qırımtatar halqı içün ağır sınav oldı. Çarizmniñ müstem-
leke siyaseti yüz yıl içinde Qırım yarımadasında içtimaiy-
medeniy, qavmiy, diniy ve siyasiy vaziyetniñ deñişüvine 
sebep oldı. Qırımtatarlar, Qırım hanlığınıñ aslında üstün 
olğan halqı öz toprağında siyasiy, içtimaiy, diniy ve iqtisadiy 
ceetten zelil etilgen cemiyetke çevirildi. 

Rusiye imperiyasınıñ siyaseti qırımtatarlarnıñ Qırımdan 
bir qaç kütleviy köç dalğasına sebep oldı, bu da tamır halqnıñ 
demografik potentsialına büyük zarar ketirdi. Böyleliknen, 
XVIII asırnıñ soñunda qırımtatarlar yarımadada yaşağan 
ealiniñ 90% teşkil etse, 1864 s. ise – tek yarısını teşkil ete 
edi ve ket-kete eksilmege devam etti. Yüz yıl içinde Qırımda 
yaşağan qırımtatarlarnıñ sayısı da mutlaq azlaştı.

Kütleviy mecburiy icret etüv qırımtatarlarnıñ medeniy 
potentsialına da büyük zarar ketirdi, çünki em yüksek ve 
milliy medeniyet taşıyıcılarnıñ kütlesi, em de onıñ metse-
nat ve müşterisi olğan qatlamlarnıñ çoqusı ketti. Vaziyetni 
imperiyanıñ medeniy-maarif saasında diskriminatsiya siya-
seti de fenalaştırdı.

Rusiye imperiyasınıñ Qırımda ükümdarlıq mehanizmle-
rinden biri – zadekân sınfı ve ruhaniylerni öz tarafına celp 
etüv edi. Olarnıñ bir qısmı bundan kâr da aldı. Umumen al-
ğanda ise, qırımtatar halqı içtimaiy-iqtisadiy ğayıplar kördi, 
şu cümleden, köy ve vaqıf topraqlarnıñ sayısı birden eksildi, 
köylülerniñ çoqusı ise topraqsız qaldı.

1783 s. Qırımnı zapt etüvden soñra Rusiye müstemle-
kecilik siyasetiniñ neticesinde, qırımtatar halqınıñ kelecegini 
telükege atqan çoq yıllıq qavmiy, içtimaiy ve medeniy inqı-
raz oldı.

Bölük içüN sualler
1. Rusiye imperiyası tarafından Qırım hanlığınıñ ilhaqı qırımtatar 

halqına nasıl tesir etti?
2. ХVIII – ХІХ asırnıñ ortasında qırımtatarlarnıñ qaysı icretleri eñ 

büyük edi? Olarnıñ sebepleri ve Qırım ve qırımtatarlar içün neticeleri.



79

«Kün doğdı» – böyle avtobiografik romannı meşur qırımtatar 
maarifçisi, milliy ve cemaat-siyasiy erbabı, türk ve islâm dünyasınıñ 
islâatçısı İsmail Gasprinskiy (1851-1914) yarattı. Kerçekten de, onıñ 
faaliyeti qırımtatar halqı inkişafınıñ yañı devrini açtı. Oña milliy ğayrı-
dan tiklenüv ya da yaş modern qırımtatar milletiniñ yaratıluvı deyler. 
Onıñ timsaliy başı 1883 s. çiçek ayında (aprel) Bağçasarayda «Ter-
ciman» gazetasınıñ birinci sanınıñ çıqması oldı, dep aytmaq müm-
kün. 

1854-1862 ss. qırımtatarlarnıñ felâketli icret etmesinden soñ 
bazı közeticiler halq saqlanıp qalacaqmı, yoqmı şübelenip başladı-
lar. Şu vaqialarnıñ zamandaşı F. Hartahay böyle yazdı: «Qırım yur-
tı… 1783 s. öz bar oluvını toqtattı, 1861 s, bizim köz ögümizde, onıñ 
halqı yoq oldı ve aslın-
da: o Qırımnı qaldır dı 
ve Türkiyede ya şağan 
musulmanlarnıñ çoq-
luğına qoşuldı». Am-
ma, pessimistler tez-
den akis tarafını de 
kördi.

Elbette, qırımtatar 
ayatın da Qırımnıñ im-
pe ratorlıq müstemleke 

Milliy ğayrıdan 
tiklenüvniñ tañı: 
qırımtatar halqı 

yañartıluvınıñ başlanması 
(1883-1917 ss.)

Andriy	İvanets

«Terciman» gazetasınıñ birinci sanı, 
1883 senesi çiçek ayı

bö
lü

k V



80

Bölük

siyaseti ile alâqalı men fiy esnaslar yoq ol-
madılar. Qırımtatarlarnıñ Türkiyege mecbu-
riy icaret etüviniñ nevbetteki dalğaları oldı, 
amma olar kütleviy olmadılar. 1892-1894 ss. 
arbiy hızmetniñ imtiyazları lâğu etilgen soñ, 
İslâm dininiñ qaidelerini bozmaqtan qorqıp, 
3 biñ adam çıqıp ketti, 1901-1904 ss. ise, 
hristianlıqqa döndürüvden qorqıp, ve topraq 
olmağanından 18 biñ insan ketti. Tavriya gu-
bernatorı V. Trepetov icretni, qırımtatarlarnıñ 
toprağını satın almaq ve ruslarnıñ qollarına 
bermek mümkün olğanı içün qoltuttı. «Men 
eminim, bunıñnen Qırımnı müstemlekege 
çevirmek içün olar adım yaptılar», – dedi o. 
1902 s. V. Trepetov Türkiyege icret etken ta-
tarlarğa Rusiye imperiyasına qaytmaqnı ya-
saq etti. Yasaq tek 8 yıldan soñ lâğu etildi.

ХІХ asırnıñ soñunda çar ükümeti 
qırımtatarlarnıñ diniy aq-uquqlarını daa zi-

yade azlaştırdı – 1885 senesi, o, Vaqıf mahsus komissiyasını tizdi, o, 
bütün islâm müessiselerniñ mal-mülkü ve sermiyalarını idare ete ve 
reisi musulman olmay bile edi. 1883 s. müftiniñ yañı saylavları keçti, 
amma olarnı akimiyet tanımadı ve şu vaqıttan müfti vazifesini vaqtın-
ca eda etkenlerni qoyıp başladı.1891 s. qanuniy taraftan müftini tayin 
etüv tertibini de deñiştirdiler – endiden içki işler naziri, iç bir saylavsız, 
müfti namzetini özü teklif ete, çar ise onı qabul ete edi.

Qırımtatar kütlesiniñ içtimaiy vaziyeti fenalaşa edi. 1884 sene-
si devlet mülkü içki işler naziriniñ razılığınen qırımtatarlarğa devlet 

toprağınıñ berilüvini yasaq etti, çünki 
«devlet toprağı yoq edi» ve topraq-
sız rus köylülerni yerleştirmek kerek 
edi. Neticede, 1885 s. qırımtatarlar-
nıñ 45% topraqsız qalğan edi, 1917 
s. ise – endi 60%. 1897 s. keçirilgen 
Bütünrusiye cedvelge aluvğa köre, 
1865 ve 1897 seneleriniñ arasında 
Qırımnıñ ealisi 2,5 qat arttı ve 546,7 
biñ adamğa yetti. Qırımtatarlarnıñ 
sayısı da arttı – 100 biñden 194,3 
biñ insanğace, amma Qırım ealisi 

İsmail Gaspinskiy 
(1815–1914), 
cemaat erbababı, neşirci, 
jurnalist, muarrir, 
yazıcı

«Terciman» gazetasınıñ neşriyatı
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arasında olarnıñ sayısı 50%-den 35,6%-gece tüşti. Tamır halq Qırım-
da çoqluq edi, amma endi nisbeten: 33,1% ruslar, 11,8% ukrainler, 
5,8% nemseler, 4,4% yeudiler, 3,1% yunanlar, 1,5% ermeniler, 1,3% 
bulğarlar ve 1,2% lehler teşkil ete ediler.

Cedvelge aluv statistik olaraq tasilnen olğan meselelerni de kös-
terdi – qırımtatarlar bu köstergiçke köre etnik toplulıqlarnıñ cedvelin-
de ortada oldılar. Şunı da qayd etmek kerek ki, Qırım şeerleştirilgen 
bölge (qırımlılarnıñ 40% şeer sakinleri ediler) oldı, qırımtatar halqınıñ 
çoqusı ise köyde yaşay edi.

Keçken devirde başlanğan menfiy esnaslarğa baqmadan, 
1880-nci senelerden başlap, halqnıñ yañıdan tiklenüvi başlandı, dep 
aytmağa temeller bar. Bu, onıñ bilgili vekilleriniñ faaliyetinen bağlı. 
Olar qırımtatar qavminiñ vaziyetini yahşılaştırmaq, onıñ maarifi ve 
yañartuvı içün maqsatlı çalışa ediler. Bu esnasnıñ birinci etapınıñ 
timsali – İ.Gasprinskiydir. O, Bağçasaraynıñ yanında yerleşken Avcı-
köyde, 1854 s. zadekânlıq alğan arbiy adamnıñ qorantasında doğdı. 
Başlanğıç ve orta tasilini evde, mektepte, Aqmescit gimnaziyasında 
aldı. Voronej kadet korpusında, Moskvada arbiy gimnaziyada oquğan 
edi. Qırımda az vaqıt ocalıq yapqan soñ İ.Gasprinskiy Pariske kete, 
anda 1871-1874 ss., hususan, Sorbonada lektsiyalar diñledi ve yazıcı 
İ.Turgenevniñ kâtibi ve tercimanı olaraq çalıştı. 1874-1875 ss. seyaat 
ete ve Osmanlı Devletinde oqudı. 1976 s. Qırımğa qayttı, mında onı 
Bağçasaray şeer dumasınıñ azası olaraq sayladılar, soñ ise, o 1879-
1884 ss. şeer başı oldı. Onıñ yolbaşçılığı yıllarında Bağçasaraynıñ 
büceti üç qat arttı, hristian olmağanlar içün dumada kvota çoqlaştı, 
şeer inkişaf etip başladı.

Avropa, Afrika ve Yaqın Şarqta oquv ve seyaat etüv yıllarında 
İ.Gasprinskiy musulman dünyasınıñ artta qalmasını yeñmek içün 
ğarbiy ilim, tasil ve İslâm dininiñ maneviy asabalığınen birleştirüv yo-
lunen ketmek kerek olğanını tüşündi. Öz ğayelerini populârlaştırmaq 
maqsadınen 1882 s. Bağçasarayda basmahane aça ve bir qaç yıl 
içinde gazeta çıqarmaq içün izin almağa tırışa. Ahır-soñu, Qırım 
qoşuluvınıñ yüz yıllığı munasabeti ile devlet «Terciman-Perevodçik» 
gazetasını tatar ve rus tilinde çıqarmağa ruhset bere.

Bu gazeta yigirmi yıl içinde Rusiye imperiyasınıñ türk-musulman 
halqlarınıñ yekâne neşri edi. O, Kavkaz, İdilboyu, Merkeziy Asiyada 
oqula, onıñ malümatını diger devletlerniñ devriy neşirleri, Mısır ve 
Qıtayğace, qullanıp özlerinde basıp çıqara edi. «Terciman» 1918 se-
nesinece neşir etildi, 1914 senesinden tesisçiniñ oğlu Refat muarrir 
vazifesini eda etti. 
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İ. Gasprinskiy gazetanıñ saifelerinde musulmanlarnıñ medeniy 
seviyesini köterüv, ilim ögrenüv, ocalıq islâatı, musulman qadınlarınıñ 
uquqlarını qorçalav ğayelerini, Rusiye imperiyasında yaşağan türkler-
niñ birleşüv ve umumtürk fikirdeşlik, slavânlar ve türklerniñ dialogı, qı-
rımtatar icretine qarşı ğayelerini propaganda yapa edi. Türk halqları nı 
yaqınlaştırmaq içün, o, sadeleştirilgen osmanlı tiline qırımtatar tilin den 
sözlerni qoşıp, umumtürkiy edebiy til yaratmaqnı istey edi. 

İ. Gasprinskiy «usul al-qadimi» («eski usul») yerine oqutuvnı yañı 
– «usul al-cadid» usulına (arab. «yañı usul») keçmesiniñ tarafdarı 
edi. Ananeviy diniy mekteplerde (mektep ve medreselerde) oqutuv 
zaman talaplarına köre ne de şekil taraftan, ne de münderice tara-
fından kelişmey edi. Anda arap tilini, Quran ve bazı ilâhiyat fenlerini 
keçe ediler. İslâatçı tarafından kirsetilgen arap tiliniñ eca yerine ses-
li usulı menimsevni 6-7 yıldan 2-3 yılğace qısqartmağa yardım etti. 

Qalğan vaqıt rus, tatar ve diger tillerde 
umumtasil fenlerniñ ögrenüvine ayırıla 
edi ve böyleliknen, talebeler oqumış 
ve reqabiyetke qabiliyetli ola ediler.

1884 s. İ. Gasprinskiy Bağçasa-
rayda yañı oqutuv usulınen oğlanlar 
içün mektep açtı, çoqqa barmay qız-
lar içün de böyle mektep açıldı. Biraz 
vaqıt keçken soñ, böyle oquv yurtları 
Rusiye imperiyasınıñ çeşit köşelerin de 
ve onıñ tışında meydanğa ketirilip baş-
landı. Qırım maarifçisi ses usulınıñ eñ 
bel li propagandacısı, ocalıq edebiyatı-
nıñ müellifi oldı. ХХ asırnıñ başında Qı-
rımdaki mekteplerniñ çoqusı yañı usullı 
oldılar. Cadidizm, cemaat-pedagogika 

areketi kibi Qırımda peyda oldı. Yaqın zamanda, o, türklerniñ yaşayış 
usulını zemaniyleştirüv küreşine çevirildi.

İ.Gasprinskiy bayağı milletniñ medeniyet inkişafına büyük is se 
qoştı. Onıñ yardımınen Bağçasaray eyaleti türk-musulman dünya-
sınıñ müim merkezi oldı. ХІХ asırnıñ soñunda ve ХХ asırnıñ ba-
şında anda aqıl paylaşmaq, basmahanede ya da «Terciman»da 
çalışmaq içün tek yaş qırımlılar degil de, İdilboyu, Ural ve Kavkaz er-
bapları kelecek. Yaqın zamanda olar öz halqlarınıñ elitası olacaqlar. 
«Terciman»nıñ 20 yıllıq yubileyinde Bağçasarayda onıñ yaratıcısına 
«rus musulmanlarınıñ babası» deycekler. 

Alupkada yañı usullı mektep, 
1910 senesi
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Tamır halqnıñ medeniy-maarif seviyesiniñ köterilüvine büyük is-
seni qırımtatar hayriye cemiyetleri de qoştılar. Olar 1890-ncı seneler-
de meydanğa kelip başladılar. Aqmescitte Qırım musulman hayriye 
toplulıqnı («Cemiyethayriye») sabıq asker, bay ve hayırseveri İ. Müf-
tizade teşkil etti ve onıñ başında turdı. ХХ asırnıñ başında hayriye 
teşkilâtları bütün emiyetli şeerlerde, qazalarda ve atta Qırımnıñ ayrı 
köylerinde de teşkil olundı. Olar tasil meselelerini çezdi, medeniyetke 
destek bildirdi, az kelirlilerge yardım etti. 

Eger İ.Gasprinskiy liberal islâatçınıñ nümünesi olsa, A.Nuri 
(1857-1903) qırımtatar inqilâpçılarınıñ birinci vekili oldı. Ay-Vasıl 
köyünde doğıp, o, ana-babasınen 
Türkiyege çıqarılğan edi, anda aliy 
tasil alıp, devlet organlarında çalıştı 
ve islâatçı-anayasacı Midhat-paşanıñ 
arasına kirdi. Soñkisi akimiyetten çet-
ke çekilgen soñ, Qırımğa qayttı. Mın-
da, o, ocalıq yaptı ve grajdan-siyasiy 
işlernen oğraştı. A.Nuri qırımtatarlarnı 
icret etmekni toqtatmağa çağıra edi, 
çarğa qarşı propagandanen de oğ-
raştı. Bu sebep ile apishanede yat-
tı, oña ocalıq yapmaq yasaq etildi. 
Mekteplerde yañı usullarnıñ qullanuvı 
sebebinden qadimcilernen çatışuvlar 
da ola edi. 1898-1907 ss. devamın da 
çalışqan, Avropanıñ büyük devletleri 
imayesinde olacaq Qırımdan, İsveçre kibi, bitaraf cumhuriyet yap-
mağa hayaliy maqsadnen olğan «Necat» gizli teşkilâtnı teşkil etti. 
A.Nuri vefat etken soñ oca, usta edebiyatşınas, cemat-siyasiy erba-
bı A. S. Ayvazov teşkilâtnıñ başına keçti. Soñra, o, Nurini «milliy ve 
milletçilik ceryanınıñ babası» dep adlandıracaq.

ХІХ asırnıñ soñunda ve ХХ asırnıñ başında Qırımda industriali-
zatsiya başlana. Keriçte madencilik zavodı qurula, Aqyarda gemi ta-
mirlev zavodı, Kefege ve Keriçkece demiryol qurıp bitirile, limanlar 
miqdarı arta, kurort saası inkişaf ete, amma iqtisadiyat esasen agrar 
olıp qala.

Rusiyeniñ içtimaiy-iqtisadiy ve grajdan-siyasiy ömründe buhran 
adiselerniñ terenleşüvi, 1904-1905 ss. Rusiye-Yaponiya cenkinde 
yeñilüv, 1905-1907 ss. inqilâbınıñ sebebi oldılar. Qırım inqilâp ortasın-

Qadınlar içün ilk musulman 
mecmuası «Alem-i-nisvan», 

1906 senesi Bağçasarayda neşir 
etilip başlandı
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da qaldı. İnqilâpnıñ ketişatı qırımtatar areke-
ti başlanmasına  büyük tesir etti. Bazı aq ve 
serbestliklerniñ kirsetilüvi İ.Gasprinskiyge 
yañı neşirlerni açmağa yardım etti, olarnıñ 
arasında «Alem-i nisvan» – islâm dünyasın-
da birinci qadınlar mecmuası.

Amma eñ esası, inqilâp vaqtında qırım-
tatar areketi medeniy-maarif etapından si-
yasiy etapqa keçti – onıñ liberal-demokratik 
ve inqilâbiy-demokratik ceryanları teşkil 
oluna. 

Birincisiniñ başı İ.Gasprinskiy ola. 
1905 s. baarde Qırım musulman cemiyet-
leri vekilleriniñ muşaveresinden soñ, alın-
ğan qararğa köre, Rusiye ükümetine 
musulmanlarnıñ aq ve serbestliklerini keñ-
leştirmege, milliy tasil ve topraqsız köylülerniñ 
meselelerini çezmege, TMDİ reberleri ni 

Qırımnıñ bütün imanlı musulmanları tarafından sayla mağa, vaqıf iş-
leri boyunca diskriditatsiya olğan komissiyanı yoq etme ge teklifler nen 
istidaname yollanıldı.

Qırımtatar liberal ceryanınıñ erbapları 1905-1906 ss. Bütünru-
siye musulmanlarınıñ üç syezdinde iştirak ettiler. Birincisinde, «Bü-
tünrusiye İttifaq el müslimin» («Musulmanlarnıñ Bütünrusiye birligi») 
liberal-demokratik teşkilâtı teşkil olundı. Vaqıt keçken soñ onı fır qağa 
çe virdiler. İ. Gasprinskiy ve bazı diger qırımlılar onıñ idaresi ne kire 
ediler. 1905 s. küzde Qırımda fırqanıñ guberniya bölügi açıldı. Si-
yasiy küçniñ mevamı anayasa demokratlar fırqasınıñ mevamına 
oşay edi, amma oña medeniy-milliy muhtariyet talap etüvi de qoşu-
la edi. İnqilâptan soñ «Musulmanlar birligi»niñ faaliyeti yoq oldı, İ. 
Gas prinskiy ise 1907-1908 ss. Kairde Bütündünya musulmanlar kon-
gressini çağırmağa tırıştı. Bu ğaye ve onıñ ömürge keçirilüvine qoyul-
ğan küç-quvet içün Frenkistan şarqşınas mecmuasınıñ muarririyeti 
onıñ namzetini Nobel barışıq mukâfatına taqdim etti.

İnqilâbiy-demokratik ceryanınıñ merkezi Qarasuvbazarda 
(şim di Belogorsk) edi, anda cemaat ve siyasiy erbabı, muallim, 
Qarasuvbazarnıñ şeer başı ve Devlet dumasınıñ birinci qırım tatar 
mebusı Abdureşit Mediyevniñ (1880-1912) yolbaşçılığında töge  rek 
çalışa edi. O, «Vatan hadimi» ekinci qı rımtatar gazetası çıqarıluvı-
nıñ teşebbüsçisi edi. Bu ceryan şu vaqıtta az sayılı ziyalılarnıñ baya-

Abdureşid (Reşid) 
Mediyev 
(1880–1912) 
qırımtatar cemaat 
erbabı
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ğısına tesir etti, esasasen – ocalarğa. İnqilâp 
vaqtında olarnıñ tögerekleri Bağçasarayda, 
Aqmescitte, Kezlevde, Kefede ve Yaltada 
bar edi.

«Yaş tatarlar» liberallarğa baqqanda, 
Rusiyeniñ siyasiy rejimini radikal şekilde ten-
qit ete, federalizm ve köylüler meseleleri niñ 
sotsialistik çezüvine meyil bere ve eñ esa-
sı musulman ve türk birleşmelerine qoltu ta, 
amma birinciden qırımtatarlarnıñ menfaa tı nı 
imaye ete ediler.

«Yaş tatarlarnıñ» ekinci qanatı Türki-
yede oquğan Qırım studentleri arasında 
meydanğa keldi. 1908 s. İstanbulda keç-
ken yaş türklerniñ inqilâbından soñ, «Qı-
rım talebiyet cemiyeti» teşkil olunğan edi. 
Onıñ başı  molla oğlu, İstanbul universiteti 
uquq fakültetiniñ studenti Noman Çelebici-
han (1885-1918) oldı. O, kelecekte qırımtatarlarnıñ körümli siyasiy 
ve diniy erbabı olacaq. Bu birlikniñ işinde körümli vazifelerni milliy 
areketniñ daa bir qaç kelecek liderleri eda etti. Olarnıñ arasında Cafer 
Seydamet (1889-1960) de bar edi. O, öz halqınıñ Rusiye tarafından 
zulumğa oğratıluvı aqqında işi neşir etilgen soñ, rus diplomatlarınıñ 
basqısına oğradı ve Türkiyeden Frenkistanğa ketmege mecbur oldı. 
Anda Sorbonada uquq fakültetinde tasil aldı.

1909 s. N.Çelebicihan «Vatan» gizli qırımtatar teşkilâtınıñ te-
şebbüsçisi oldı. O, qırımtatar halqına ve milliy-azatlıq küreş ğaye-
lerine tayana edi. Bundan ğayrı qırımtatar yaşları Türkiyedeki rus-
türk studentleriniñ teşkilâtlarına ve bazı pantürkçilik birleşmeleri ne 
de kire edi.

Birinci cian cenki (1914-1918 ss.) qırımtatarlarğa yañı sınavlar 
ketirdi. Rusiye cenkke Antantanıñ terkibinde qoşuldı, Türkiye ise Al-
maniya ve Avstriya-Macaristannıñ tarafında olğan blokqa kirip, qoşul-
dı. Halif Antantağa muqaddes cenki (Cihad) ilân etti, amma bu Qırım 
musulmanlarınıñ tarafından ükümetke qarşı aktsiyalarnıñ sebebi ol-
madı. Bundan da ğayrı, Tavriya müftisiniñ çağıruvından soñ, bir qaç 
biñ qırımtatar Rusiye ordusına ketti. Amma türk pasaportları olğan bir 
qaç biñ adam imperiyanıñ içindeki guberniyalarğa sürgün etilgen edi. 
ХІХ asırnıñ soñunda ve ХХ asırnıñ başında milliy ğayrıdan tiklenüv-
niñ müim vaqialarından biri zemaneviy medeniyet ve sanat teşkil 

Şefika Gasprinskaya 
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etilüvi oldı. 1783 s. metsenatlar – Geray 
hanlar sülâlesiniñ, bay ve bilgili adamlar nıñ 
çıqıp ketkeninden çoq yıllıq inqırazdan soñ, 
bu vaqıtta qırımtatar edebiyatı inkişaf etip 
başlay. İ.Gasprinskiy qırımtatar edebiyatı-
nıñ ikâye ve roman temellerini qoydı. Povest 
«Afrika mektüpleri», «Molla Abbas» roma-
nı, mistik novella «Şarqnıñ belâsı», tarihiy 
ikâye «Arslan qız» onıñ qalemi tübünden 
çıqqan ediler. O, bir sıra Qırım yazıcısı, şair 
ve publitsistlerini terbiye etti. Olarnıñ arasın-
da A.S.Ayvazov, O.Aqçoqraqlı, A.Lâtif-zade, 
İ.Lömanov bar.

İstanbulda studentler «Yaş tatar yazı-
cıları» dep adlandırılğan edebiy tögerek 
teşkil ettiler. Onıñ teşkilâtçılarından biri 
A.Odabaşnıñ bildirgenine köre, tögerekniñ 
«türk tilinden temizlep, qırımtatar tilini ya-
ratuv» kibi maqsadı bar edi. Yañı mede-
niyet tiklenüvi yengil olmadı, amma tek 

çar memuriyetiniñ munasebetinden degil, ananeviylikke qoltutqan 
qırımtatarlarnıñ qarşılı ğından da. Buña 1913 s. şair ve dramaturg 
U.Tohtarğazınıñ öldürilüvi delâlet ete. Qırımtatar edebiyatınıñ tarihın-

da ayrı bir yerni N. Çelebicihan ala. O, şair, 
qırımtatar zemaneviy realistik ve roman-
tik nesriniñ yaratıcılarından biri oldı.  1917 
senesiniñ başında «Terciman» gazetasında 
onıñ «Ant etkenmen» şiiri derc etile, kele-
cekte, o, qırımtatarlarnıñ milliy gimni olacaq. 
ХІХ ve ХХ asırlarnıñ sıñırında qırımtatar te-
atr sanatınıñ ğayrıdan tiklenüvi ola. 1882 s. 
qırımtatar tilinde «Bahtiyar» pyesası neşir 
etile. 1886 senesi Serdarovnıñ truppası onı 
qırımtatar tilinde qoya, 1900 s. ise qırımta-
tar truppası Puşkinniñ eserini sanalaştıra. 
1901 s. Bağçasarayda teatr içün ev açıla. Qı-
rımtatar tilinde sanalaştırılğan birinci pyesa 
dramaturg S. Özenbaşlınıñ «Olacağa çare 
olmaz» ola. Temaşada toy vaqtında dava çı-
qarıluvı kösterilgen. Pyesanıñ ekinci köste-

Üsein Şamil Tohtarğazı 
(1881–1913), 
qırımtatar şairi 
ve dramaturg, oca 
ve maarifçi

Abibulla Odabaş 
(1891–1937), 
qırımtatar yazıcısı, 
filolog, muallim
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rüvini özüni tanığan seyirciler bozdılar. Bu eser milliy dramaturgiyanıñ 
klassikası oldı. Bağçasaray truppası qırımtatar, rus, ğarbiy Avropa ve 
türk müellifleriniñ eserlerine temaşalar köstere edi.

Qadın rollerini başta aqaylar oynay ediler. Aktörlıq musulman qa-
dını içün kelişmegen saa sayıla edi. Birinci qırımtatar aktör qadınları 
Qırımdan ketmege mecbur oldılar, amma buña baqmadan, 1917 se-
nesinece olarnıñ bazı işdeşleri populâr oldı. Misal olaraq, A. Taygan-
skaya. ХХ asırnıñ başında avropalı bilgili ihtisaslı qırımtatar ressam-
ları meydanğa çıqalar, olarnıñ birincileri arasında U. Bodaninskiy ve 
A.Abiyev oldılar.

Qırımtatar ameliy sanatı, Rusiye imperiyası vaqtında büyük za-
rar körse de, qoranta ananeleriniñ ve qırımtatar istisal ustahane ler 
– esnaflarnıñ yardımınen saqlandı. ХХ asırnıñ başında onı saqla maq 
ve inkişaf etmek içün mahsus oquv yurtlarnıñ açıluv meselesi köte ri le 
edi. Neticede, böyle müessise Yaltada açıldı.

Neticeler

ХІХ asırnıñ soñunda ХХ asırnıñ başında Rusiye Qı-
rımnı ilhaq etken soñ qırımtatar halqına menfiy tesir etken 
bazı esnaslar devam ettiler. Böyleliknen, topraqsız olğan 
köylülerniñ parçası 1880-1917 ss. 45%-dan 60%-ğace art-
tı, vaqıf topraqlarınıñ miqdarı eksildi, icretniñ yañı dalğaları 
oldı, amma olar «qara yüzyıllıq»qa baqqanda kütleviy olma-
dı, Qırımnıñ ealisi arasında qırımtatarlarnıñ sayısı eksildi. 
Böyleliknen, ХІХ asırnıñ soñunda olar nisbiy çoqluğında 
ediler – 35,6%, ХХ asırnıñ başında ise halqnıñ sayısı artqa-
nına baqmadan endi azlıqta ediler. ХХ asırnıñ başında şu 
vaqıtqa köre bayağı şeerleştirilgen Qırımda qırımtatarlarnıñ 
çoqusı köylerde yaşay edi. Onıñnen beraber qırımtatar halqı 
qavmiy, içtimaiy ve medeniy buhrannıñ yeñilüv alâmetlerini 
kösterip başladı.

1880-nci senelerde qırımtatar cemiyetiniñ ögdeki ele-
mentleri milliy ğayrıdan yaratıluv esnaslarnı başlaylar. Olar 
diger türk-musulman halqlarına da tesir ettiler. Bu, aynı şu 
vaqıtta tizilgen ziyalılarğa ait olğan erbaplar halqlarğa men-
fiy esnaslarnı maarifniñ yardımınen yeñmege ve olarnıñ 
medeniy-tasil seviyesini kötermege yardım etmege istey 
ediler. Ğayrıdan tiklenüvniñ başlanğıç devriniñ körümli şa-
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hısı İ. Gasprinskiy ğarp ilimleri, medeniyet ve tehnologiya-
larnı İslâm-türk asabalığını birleştirüv yolunen buña irişmek 
mümkün, dep saya edi. Onıñ faaliyeti neticesinde qırımtatar 
ve diger halqlar ziyalılarınıñ yañı nesli terbiye etilgen edi, 
zemaneviy medeniyetlerniñ temelleri de qoyulğan edi.

1905 s. qırımtatar milliy areketi siyasiyleşe. Onıñ içinde 
İ. Gasprinskiyniñ başlığında liberal-demokratik ceryanı ve A. 
Mediyevniñ reisliginde inqilâbiy-demokratik «yaş tatarlar»nıñ 
ceryanı meydanğa kele. N. Çelebicihannıñ başlığında olğan 
«yaş tatarlar»nıñ diger qanatı İstanbulda meydanğa kele.

Qırımtatar milliy areketi teşkil olunuvı, halqnıñ maarif 
işin de, grajdan cemiyeti strukturalarınıñ quruluvında birinci 
muvafaqiyetleri, qırımtatar halqı etnostan zemaneviy mil-
letke çevirilip başlağanını kösterdi. XIX-ХХ asırnıñ başında 
milliy areket halqnıñ bilgili qısmı arasında tarqatıldı, kütleviy-
likni ise o kelecek etapta alacaq.

Bölük içüN sualler
1. «Cadidizm» – bu, ne, qırımtatar ve diger türk halqlarına nasıl 

tesir etti?
2. 1917 senesinece milliy ğayrıdan tiklenüvge kim eñ büyük isse 

qoştı? Ne içün?
3. ХІХ asırnıñ ekinci qısmında ve ХХ asırnıñ başında qırımtatar 

milliy areketiniñ nasıl etaplarını ayırmaq mümkün? Ne içün?
4. ХVIII asırnıñ soñunda ve ХХ asırnıñ başında qırımtatar ve ukra-

in halqlarınıñ taqdirinde ümimiy bir şeyler barmı? 
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§ 1. Şiddetli içtimaiy-siyasiy küreş, Qırımda siyasiy rejimlerniñ 
   deñişüvi ve cenkler şaraitinde 1917-1919 ss. 
   Qırımtatar inqilâbı

Birinci cian cenki vaqtında Rusiye imperiyasında olğan kergin-
lik içtimaiy-siyasiy, içtimaiy-iqtisadiy ve milletlerara davalarnı keskin-
leştirdi. Neticede, 1917 senesi kiçik aynıñ (fevral) 23-nde (saban 
ayınıñ 8)1 Kiçik ay (fevral) inqilâbı başlandı. Çar tahtını terk etti. Pet-
rogradda Muvaqqat ükümeti meydanğa keldi, maqsadı devletni Bü-
tünrusiye tesis toplaşuvına azırlamaq edi. Vali yerine yañı ükümet 
Tavriya guberniyasını idare etmek içün vilâyet komissarı – kadet 
M.Bogdanovnı tayin etti. Şeer ve qazalarda, yañı ükümetke qoltutqan 
içtimaiy telükesizlik komitetleri teşkil etildi. Baarniñ başında Qırımnıñ 
şeerlerinde ve diger meskün yerlerinde işçi ve asker mebuslarnıñ, 
1917 s. yaz ve küzde ise – köylü mebuslarnıñ şuraları teşkil oluna. 
Olarnıñ çoqusı rus sotsial-inqilâpçılar ve sotsial-demokratlar edi. Mil-
liy meselege kelgende, şuralar büyük devlet tarafdarı ediler. Misal 
olaraq, 1917 s. baarde Aqmescit işçi ve asker mebuslarınıñ şurası öz 
sıralarına qırımtatar vekillerini almadı. 

1917 senesiniñ başında Tavriya guberniyası eki qısımdan ibaret 
edi – büyük, çiftçillik ve esasen ukrainlernen meskün (Dnipro, Me-

Qırımtatar halqı cenkler 
ve inqilâplar vaqtında 

(1917-1920 ss.)
Andriy	İvanets

_______________________

1 – Tarihler yañı taqvim üslübine köre ya da «1(14) saban» (mart) şeklinde beri-
le. Birinci raqam tarihnı eski üslüpke köre köstere, ekinci ise yañı üslüpke köre. 1918 
senesinece Qırımda eski üslüp qullanıla edi. Birazdan, çeşit siyasiy rejimler vaqtında 
em yañı (Grigorian taqvimi), em de eski (Yulian taqvimi) üslüpler qullanıla edi, bazı 
vaqıtlarda – ekisi de.

bö
lü
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litopol ve Berdânsk qazalarından) ve kiçik, büyük Qırım şeerleşüv 
seviyesinen polietnik. 1917 senesi Qırımda 808,9 biñ insan 35 millet 
yaşay edi, olardan 26,8%, yani 217 biñ insan – qırımtatar, 399,8 biñ, 
yani 49,4% – ukrain ve ruslar (ealini cedvelge aluv vaqtında olarnı 
bölmediler, qararnen 100 biñge yaqın – ukrainler edi), yeudiler – 68,2 
biñ insan (8,4%), nemseler – 41,4 b. i. (5,1%), yunanlar – 20,1 b. i. 
(2,5%), ermeniler – 16,9 b. i. (2,1%), bulğarlar – 13,2 b. i. (1,6%), 
lehler – 11,8 b. i. (1,5%), qaraylar – 9 b. i. (1,1%).

Ruslar ealiniñ yarısından azını teşkil etken çoqmilletli Rusiye 
imperiyasında, milletlerniñ çoqusı diskriminatsiyağa oğrağanından, 
milliy mesele eñ keskin meselelerden biri edi. 1917 senesi inqilâp 
başlanğan soñ, bir çoq milliy ve diniy sıñırlavlar lâğu etildi, demokra-
tik serbestlik tayin etildi. Bu Şarqiy Avropada «Halqlar baari»ne yol 
açtı. Olarnıñ sayesinde evelki Rusiye imperiyası topraqlarında milliy 
areketler ve inqilâplar başlandı, misal olaraq, Ukrain, Fin ve ilâhre. 
Qırımtatar areketiniñ büyükligi, 1917-1919 ss. onıñnen teşkil etilgen 
müessiseler ve diger hususiyetler Qırımdaki diger içtimaiy-siyasiy es-
naslar arasında Qırımtatar inqilâbını da ayırmağa imkân bere.

Onıñ esas sebepleri: 1) qırımtatar halqınıñ siyasiy uquqsızlığı; 2) 
içtimaiy zulum – qırımtatarlarnıñ çoqusı köyde yaşay edi, amma qı-
rımtatar köylüleriniñ 60% topraq yoq edi ve bu Qırımnıñ orta köster-
giçinden 1,5 qat ziyade edi. 1783 senesinden başlap, topraq mülkiye-
ti niñ miqdarı dört qat eksildi (ХІХ asırnıñ başında qırımtatarlar nıñ 
mülkiyetinde devlet toprağından 600 biñ desâtina edi, yüz yıldan soñ 
ise – tek 145 biñ); 3) diniy zulum – musulmanlarnıñ esas organla rı –  
Tavriya Musulmanları diniy idaresi (TMDİ) ve bayağı maddiy resurs-
larnı qullanğan Mahsus vaqıf komissiyası Rusiye İçki İşler Nazirli gi   niñ 
parçası ediler ve imperiyanıñ tam yoq oluvı altında tizile ediler (im-
periyağa kirgen vaqıt içinde vaqıf topraqlarnıñ miqdarı aman-aman 
dört qat eksildi); 4) ruslaştıruv, etnik-milliy urf-adetlerniñ ve me  de-
niy asabalıq saqlanuvınıñ telükesi, medeniyet ve tasil mesele lerniñ 
al etilmesine ihtiyac – qırımtatarlarnıñ çoqusı cail qala edi, umu men 
baqsaq – 1897 senesi eali cedvelge alınuvnıñ malümatına köre, ta sil 
meselesinde tamır halq Qırım qavmiy azlıqlar cedveliniñ ortasın da 
yerleşe edi.

Qırımtatar inqilâbı, 1917 senesi saban ayınıñ (mart) 25-nde Aq-
mescitte Qırım musulmanları hayriye cemiyetiniñ umumiy toplaşu-
vında Muvaqqat musulman inqilâbiy komitetiniñ (МMİK) teşkil etilü-
vinden başlandı. O, tez vaqıtta kütleviy oldı – 1917 s. çiçek aynıñ 
(aprel) 7-nde МMİK çağırğan Bütünqırım musulmanları qurultayında 
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qararnen 2 biñ adam iştirak etti, tahminen 
qırımtatarlarnıñ 1%. Onıñ delegatları Qırım 
ve Rusiye tarihında birinci kere demokratik 
şekilde Tavriya müftisini ve itibardan tüşür-
gen TMDİ-niñ yerine Muvaqqat Qırım mu-
sulman icra komitetini (MQMİK, ya da Mu-
sicrakom) sayladılar. Soñkisi qırımtatar milliy 
areketiniñ idare merkezi oldı. Onıñ terkibine 
ekseriyetnen «yaş tatar»larnıñ vekilleri kirdi. 
O vaqıt olar mırzalarnı ve mufazakâr ruha-
niylerni qısmen nufuz-itibarından ğayıp etti-
rip, milliy inqilâpnıñ başına keçtiler.

Demokratik yolnen saylanğan birinci 
müfti içtimaiy ve siyasiy erbap, yazıcı No-
man Çelebicihan oldı. O, Türkiyede uquq ve 
ilâhiyat tasili, Rusiyede aliy uquq tasilini aldı. 
Saylanğan vaqıtta ise orduğa seferber etil-
gen edi. Mahsus vaqıf komissarı ise – onıñ 
safdaşı, Türkiye ve Frenkistanda aliy tasil 
alğan ve şu vaqıtta seferber etilgen, Cafer 
Seydamet oldı. Bütünqırım musulmanlar 
qurultayı musulmanlar tarafından diniy-hayriye işler içün berilgen mal 
ve paranı ruhaniylerniñ mülkü olaraq degil de, bütün qırımtatar halqı-
nıñ mülkü, olaraq ilân etti. Qırımda olar 87,6 biñ desâtina topraq, bü-
yük para, 1,5 biñ ev ve tükândan ibaret ediler. Böyleliknen, qırımta tar 
milliy areketi öz faaliyeti içün maliyeviy temel alğan edi.

1917 senesiniñ baarinden başlap Musicrakom milliy-medeniy 
muhtariyetni ömürge keçirdi: onıñ qollarına tek diniy degil de, siya-
siy, tasil, maliyeviy ve qırımtatarlarnıñ başqa işleri keçti. O, Muvaqqat 
ükümet tarafından tanılğan ve İİN-niñ alıp baruvında edi.

Musicrakom birinci basamaqta böyle vazifelerni qoya edi: 1) qı-
rımtatar halqını birleştirmek, yerli komitetlerni teşkil etmek ve tatarlar-
nı Bütünrusiye tesis tovlaşuvına azırlamaq, 2) diniy idareni ve vaqıf 
idarelerni yañıdan teşkil etmek, 3) qırımtatarlarnıñ mektep-terbiye 
işiniñ tamır islâatı. 1917 s. baarinden arbiy meselege de diqqat ayı-
rılıp başlandı.

1917 s. yazda Musicrakom köylerde, qasabalarda, şeerlerde ve 
qazalarda 126 musulman komitetine, bir qaç yaş, qadın-qızlar ve 
başqa cemaat teşkilâtlarına, ve yañı qurulğan Tatar fırqasına tayana 
edi. Yañı «Golos tatar» ve «Millet» gazetaları onıñ mevamını kös-
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Qırımtatar Qurultayınıñ 

reislerinden biri, milliy 
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tere ediler. Qırımtatarlar umumrusiye 
musulmanlarınıñ tedbirlerinde faal işti-
rak ete ediler. 1917 senesi quralayında 
(mayıs) Moskvada olıp keçken I Bü-
tünrusiye musulmanları toplaşuvı qı-
rımtatar vazifeleriniñ şekillenüvine tesir 
etti. Onıñ delegatları, şu cümleden qı-
rımtatarlar da, Rusiyeni milliy-territorial 
birleşmelerniñ demokratik federatsiya-
sına çevirmege istegenlerini bildirdiler.

Öz siyasiy ideallarını ve Qırımnıñ 
keleceginen bağlı körüşlerini qırımtatar 
liderleri şuralarda ve liberal-demokratik 
akimiyet organlarında çoqluq olğan rus 
sotsialistler ve liberallarnen, em de mu-
sulman muafazakâr-ananecilernen si-
yasiy küreşte ömürge keçirmek kerek 
edi. Musicrakom islâatları inqilâp tan 
evel MMDİ ve vaqıflarnı nezaret etken 
ruhaniylerniñ ve mırzalıqnıñ şerefine 
ve maneviy menfaatına ura edi. Qırım-

tatar inqilâpçıları milliy toplulıqnı yañartmağa, yani bir çoq ananeviy 
tasavur ve areket usullarını deñiştirmege istey ediler. Bu, muafazakâr 
musulmanlar tarafından red, bazıda ise duşmanlıq doğura edi. Kerici-
ler Musicrakom ve onıñ liderlerini dinsizlik, ahlâq ve din bozuluvında 
qabaatlay edi.

İnqilâpnıñ birinci aylarından başlap, Qırımdaki ukrain teşkilâtlarınen 
qırımtatarlar işbirlik ettiler. Misal olaraq, 1917 senesiniñ kiraz ayın-
da (iyün) Aqmescit garnizonınıñ ukrainleştirilgen bölükleri tatar 
batalyonınıñ teşkil etilüvini alğışladılar. 1917 senesi oraq ayında 
(iyül) Aqmescit şeer dumasına keçken birinci demokratik saylavlar-
da ukrain-musulman cedveli 9% alğan. Aqmescit erbaplarından biri, 
UHC devlet nişanını alğan birinci qadın H. Pekarçuk 1917 senesi «ta-
tarlarnen işbirlik eñ yahşı edi», dep aytqan.

1917 senesi oraq (arman) ayında Rusiye akimiyet organlarınen 
çatışma çıqa, olar müftini devlet hainliginde qabaatlap, tevqif ete-
ler. Ukraina ve diger teşkilâtlarnıñ destegi ile qırımtatarlarnıñ kütle-
viy narazılıqları sayesinde N. Çelebicihannı tez yiberdiler. Qırımtatar 
teşkilâtları M. Bogdanovnıñ istifasını talap etip başladılar, çünki gu-
berniya akimiyeti tatar batalyonında hızmet etken askerlerine Qırım-

«Golos tatar» gazetası, 
Muvaqqat Qırım-musulman 
icra komitetiniñ organı. 
1917 senesi ceviz ayı
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da qalmağa ricanen bulunğan 
müftiyni mesüliyetke çekme-
ge istey edi.

Aynı şu vaqıtta, 1917 se-
nesi arman ayınıñ (avgust) 
başında, MQMİK azaları C. 
Seydamet ve A. Ozenbaş-
lı Ukraina Merkeziy Şura-
sı (UMŞ) ve Ukraina Baş 
Kâtibiyeti yolbaşçılarınen ay-
tıştılar. 

1917 senesiniñ ceviz ayın-
da (sentâbr) C.Seydametniñ 
başlığında qırımtatar temsi-
liy delegatsiyası Kyivde federativ demokratik Rusiyeni tiklemek içün 
milliy areketlerniñ küçlerini birleştirmek maqsadınen UMŞ tarafın dan 
teşkil olunğan federalist halqlar Syezdinde iştirak etti. Bu syezd 1917 
senesi qırımtatar areketiniñ taktika ve strategiyası içün emiyetli edi. 
Forum iştirakçileri Bütünrusiye anayasasını qabul etmek içün mil-
liy saylavlar keçirmege çağırdı. 1917 s. ekin ayınıñ (oktâbr) 9-ında 
syezd delegatlarınıñ esabatından soñ, Musicrakom milliy tesis top-
laşuvı – Qurultay çağıruvına azırlıq qararını qabul etti. 1917 senesi 
ekin ayınıñ (oktâbr) 14-15 künleri keçken qı-
rımtatar delegatlar syezdinde milliy anaya-
sa saylavları qasım ayına (noyabr) qaldırıldı 
ve Bütünrusiye tesis toplaşuvına namzet ler 
saylandı.

1917 senesi, küzde MQMİK maarif 
ve medeniyet saasında yapqan işleri kö-
rünip başlandı. 1917 senesi ceviz ayınıñ 
(sentâbr) başında ocalarnıñ 2/3 qısmı 
imtian berip, başlanğıç mektep ocası şe-
adetnamelerini alğanlar. MQMİK-niñ qa-
rarına köre, 1917 s. ekin ayınıñ (oktâbr) 
1-nden Qırımnıñ er vilâyetinde qırımtatar lar 
içün birer ruşdiye ve olarnıñ yanında birer 
nümüneviy başlanğıç sınıf, er volostte ise – 
birer aşağı başlanğıç mektep açılmaq kerek 
edi. Aqmescitte ise hususiy qırımtatar qızlar 
gimnaziyası, bazı başqa maarif müessise-

Cafer Seydamet 
(1889–1960) 

qırımtatar milliy areketiniñ 
liderlerinden biri, 

jurnalist

1917 senesi ekin ayınıñ 6 Aqyarda 
Nahimov meydanında miting
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leri açıldı, Aqmescit rusiye-tatar oca-
lar mektebiniñ müdirini deñiştirip, 
onıñ islâatını yapıp başladılar.

1917 s. ceviz ayınında (sen tâbr) 
Mu sicrakom birinci milliy müzey mü-
essisesini açmağa qararğa keldi ve 
Hansarayda qırımtatar milliy müzey 
müdiri vazifesine ressam ve alim 
U.Bodaninskiy tayinlendi. 1917 s. 3 
(16) qasım ayından (noyabr) baş-
lap, Bağçasarayda emiyetli adiseler 
olıp keçti – Hansarayda qırımtatar 

milliy müzeyi, tarihiy Zıncırlı Medresede Meñli Geray adına insti-
tut, İ.Gasprinskiy adına ocalar seminariyası ve «Orta medrese»de 
ressam-sanat mektebi açıldı. Müzeyniñ tantanalı açılışına biñlernen 
adam keldi, N.Çelebicihan ise Qırım halqlarını çiçeklernen teñeş tir di 
ve Qurultaynıñ maqsadı «olarnı bir yerge toplap episinden bir güzel 
ve nefis buket yapmaqtır, güzel Qırım adasında aqiqiy mede niy bir 
İsviçre tesis etmektir», dep bildirdi.

Dnipro boyu ve Qırımdaki siyasiy küçlerniñ çoqusı Petrogradda 
1917 senesi 7 qasım ayında (noyabr) olıp keçken bolşevikler devri-
mini menfiy qarşıladılar. Merkezde qanuniy akimiyet olmağanından, 
evel imperiyanıñ kenarlarında tabiiy olaraq özlerini mudafaa etmek 
meyiline sebep oldı. 1917 s. qasım ayınıñ (noyabr) 20-nde UMŞ Uk-
raina Halq Cumhuriyetini (UHC) ilân etti. Onıñ terkibine, «Qırımsız 
Tavriya» kirmek kerek edi. Soñki formulağa ukrain ve qırımtatar lider-

1917 senesi UMŞ ve Qurultaynıñ azaları

1917 senesi Qurultay toplaşuvı
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leri Halqlar syezdinde ve bundan soñ olğan alâqalarnıñ neticesi oldı. 
UMŞ reberligi Qırımda qırımtatarlarnı öz muqadderatını tayin etüv 
subyekt olğanını de-fakto tanıdı.

Petrogradda keçken devrimden soñ Qırım ve Şimaliy Tavriyada 
bolşeviklerge qarşı küçlerniñ birleşmesine Tavriya guberniyasınıñ ko-
missarı M.Bogdanov keder ete edi. Qırımtatar liderleri onıñ istifasını 
talap etti. Ukrainler de olarğa qoltuttılar, çünki, Ukraina guberniyası 
icra komitetiniñ reisi D.Andriyevskiyniñ aytqanı kibi, halq bir adam-
nen çatışsa, olar bu milletniñ tarafına turmasalar olmaz. 1917 s. qa-
sım ayınıñ (noyabr) 13-nde qırımtatar ve ukrain vekilleri Qırım inqilâp 
ştabını tizdiler. Yaqın zamanda Bogdanov öz yerini boşattı, onıñ ye-
rine ise guberniyağa rus, ukrain ve qırımtatar – P.Bianka, P.Bliznük 
ve A.Özenbaşlı erkânında demokratiya komissariatınıñ ştabı reber lik 
etip başladı. XVIII asırnıñ soñundan başlap, tamır halqnıñ vekille ri 
bölge reberliginiñ terkibine ilk sefer kirdi.

1917 senesiniñ qasım ayında (noyabr) Musicrakom «Qırım qırım-
lılar içün!» şiarını teklif etti, oña köre yarımadada anarhiya ve gege-
moniya olmaması içün bütün Qırım milletleriniñ birleşmesini qayd ete 
edi. Qırımtatar liderleri federatsiya subyekti olaraq «Qırım İsviçre»si 
teşkil etilüvi aqqında aytıp başladılar. Musicrakom Qurultaydan soñ 
yarımadada akimiyet meselesini çezmek içün Bütünqırım tesis top-
laşuvını keçirmege planlaştıra edi. Böyle toplaşuv keçirilüvine, 1917 
senesi aralıq ayınıñ (dekabr) başında Aqmescitte volost, şeer, şura-
lar, zenaat birlikleri, siyasiy ve milliy teşkilâtlar vekilleriniñ syezdinde 

1918 senesi aralıq ayınıñ 9 Hanlar sarayında 
Qırımtatar Milliy Qurultayınıñ açıluvı. 
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teşkil olunğan ülke mu-
vaqqat yuqarı idare etüv 
organı Tavriya guber-
niyası Halq vekilleriniñ 
şurası (HVŞ) da qoltuttı. 
A. Özenbaşlı syezdde 
ğayrıdan saylanılğan 
guberniya komissariatı 
erkânında qaldı. Aslın-
da, qırımtatar öz-özüni 
idare etüv organlarınıñ 
ve HVŞ-nıñ koalitsiyası 
teşkil olundı. 

1917 senesiniñ qa-
sım ayında (noyabr) qı-

rımtatar erbapları Qurultayğa saylavlar keçirip oldılar, Tavriya guber-
niyasında Rusiye anayasasına keçken saylavlarda ise ekinci yerni 
(saylavlarğa kelgenlerden 11,9%) alğanlar. 1918 s. aralıq ayı 9-26 
künleri (dekabr) Bağçasarayda, milliy tesis toplaşuv olıp, Qurultay 
çalıştı. Onıñ erkânına 79 delegat saylanğan edi, olardan – 5 qadın 
edi. Qadınlar tarafından qanun çıqarıcı organnıñ mandatını aluv şu 
vaqıtta yañı adise edi. Qurultaynıñ 5 başlığından biri Ş. Gasprinskaya 
olğanı emsalsiz edi. Reberlikni çoqusı N. Çelebicihan yapa edi.

Qurultaynıñ 18 künlik işi neticesinde esas Qırımtatar qanunları 
qabul etildi. Olar Avropa anayasası, musulman ve adiy aq-uquqnıñ 
birleşmesi oldı. Vesiqa milliy öz-özüni idare etüv organlarnıñ faaliye-
tini tertipley edi, üküm bölüvini, erkek ve qadın musaviyligini, demok-
ratik aq-uquqlarnı ve serbestlikni ve Qırım Demokratik (Halq) Cum-
huriyetini ilân ete edi. Milliy anayasanıñ 12-nci maddesinde ülkedeki 
idare etüv tarzı tek ülke (Qırım) tesis toplaşuvınen çezile bile, dep 
yazıla edi. Şunıñ içün Qurultay parlamentke eñ qısqa vaqıt içinde onı 
çağırmaq içün çareler körmege avale etti. Qurultay bir yılğa özüni mil-
liy parlament olaraq ilân etti ve 1917 s. aralıq ayınıñ (dekabr) 26-nda 
N. Çelebicihannıñ başlığında Qırımtatar milliy ükümetini sayladı. 

Qurultay ve Tavriya guberniyasınıñ HVŞ tarafından mudafaa etil-
gen Qırımnıñ demokratik kelecegini Aqyar Arbiy-inqilâp komiteti (AİK) 
yoq etti. Onı 1917 s. aralıq ayında (dekabr) aşırı solcu diktaturanı 
qoymaq içün bolşevikler ve olarnıñ ittifaqdaşları teşkil ettiler. Qırım-
da akimiyetni demokratik yolnen deñiştirmek içün imkânları yoq edi 
(Rusiye esas organına keçken saylavlarda bolşevikler Tavriya guber-

Qırımtatar milliy özidare organlarnıñ liderleri 
(sol taraftan) S. Hattatov, A.S. Ayvazov, 
N. Çelebicihan, C. Seydamet
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niyasında tek 5,5% rey alğanlar). Amma sol radikallar Qara Deñiz 
flotu nıñ (QDF) deñizcilerini öz tarafına tartıp oldılar. Silânıñ yardımı-
nen 1918 senesiniñ qara qış ayında (yanvar) olar HVŞ, Qurultaynı 
dağıttılar ve N. Çelebicihannı tevqif ettiler (kiçik ayınıñ (fevral) 23-nde 
mah kemesiz Aqyarda atıp öldürdiler). Aqyar AİK ve bolşevikleştirilgen 
QDF emiyeti Ukrainada ve Rusiyeniñ cenübiy tarafında sol diktatura-
nıñ (şuralar ükümeti) tiklenilüvinde büyük oldı.

Bolşevik Rusiyeniñ UHC qarşı tecavuzı 1918 senesi qara qış 
ayınıñ (yanvar) 25-nde ІV Universalenen UHC mustaqilliginiñ ilân 
etilmesine ve Ukraina ükümetiniñ Qırım meselesine munasebe-
ti deñişüvine sebep oldı. 1918 s. qara qış ayında (yanvar) UMŞ bir 
qanun qabul etti, oña köre Qara deñizde yerleşken arbiy ve ticariy 
Rusiye flotu Ukrainağa ait olğanı ilân etile edi. Merkeziy devletler-
nen Brest añlaşmalarında UHC Qırım limanlarını yoq etmege tek 
imkânlarnı qıdırğan kibi olsa, 1918 s. ayınıñ (fevral) 18-nde Rusiye-
nen barışıq şartlar arasında ükümet tasdıqladı: «Qırım Ukraina tesiri 
altında qala», «Qara deñizde olğan bütün flot ise … tek Ukrainağa 
ait ola». Ukraina ükümeti QDF, Aqyar ve umumen Qırımnı, qırımta-
tar halqı aq-uquqlarınıñ kefaletini nezaret etüv siyasetini başlay. Bunı 
yapmaq içün diplomatik, siyasiy, arbiy ve memuriy tedbirler keçiril-
di. Çiçek ayınıñ (aprel) 24-nde İstanbuldaki ukrain elçisi ulu vizirge 
«Qırım UHC-niñ integral qısımı sayıla ve musulmanlar içün «milliy 
serbestlik» temin etilmek kerek», dep bildirdi.

1918 senesiniñ baarinde ukrain devlet organlarınıñ ve qırımta tar 
milliy areketiniñ Qırım statusı ile bağlı areketleri raqip hususiyetle-
rini alıp başladı. Qırımtatar liderleri türk-musulman dünyasında itti-

1917 senesi І Qurultay iştirakçileri
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faqdaşlar ve imayecilerni qıdırmağa devam ettiler. 1918 senesiniñ 
aralıq ayında (dekabr) olar Türkiyeniñ ulu viziri Talâat-paşağa yar-
dım istep, muracaat ettiler. O vaqıt qırımtatar meseleleri onı pek 
meraq landırmadılar. Amma 1918 senesiniñ başında geosiyasiy 
deñişmelerden soñ Qırımğa bir qaç kere türk ordularını yollamaq ıntı-
luvları oldı, amma olar nemselerniñ qarşılığından yerine ketirilmediler. 
1918 s. küçük ayında (fevral) bir qaç musulman teşkilâtnıñ vekilleri 
N.Çelebicihan azat etilmesini talap ettiler. 1918 senesiniñ baarinde 
Odesada Qırımnı azat etüv musulman cemaat teşkilâtlar vekilleri Şu-
rası teşkil olundı. UHC-niñ ükümeti І Musulman korpusına Romaniya 
cebesinden cenübiy Ukrainadan Qırımğa keçmege ruhset bermedi, 
1918 s. çiçek ayında (aprel) ise anda UHC Ordusınıñ ayrı Zaporoj 
diviziyasınıñ qısımlarını Aqyarnı almaq maqsadınen yolladılar. Ode-
sa Şurası buña narazılıq bildirdi.

1918 s. quralaynıñ (mayıs) 1-nece ukrain ve nemse orduları ve 
qırımtatar isyancılarınıñ areketleri neticesinde, bolşevikler ve sol 
eserlernen ilân etilgen hayaliy devlet tizüvi – Tavrida Şuralar Sotsia-
listik Cumhuriyeti yıqıldı, Qırım ise sol radikallardan temizlendi. UHC 
ordusınıñ Qırım gruppası nemse askerleriniñ tazyığından soñ yarı-
madadan ketmege mecbur oldı. Qırımdaki kayzer ordusınıñ koman-
danı R. Koşbunı III Universalğa köre, Qırım UHC-niñ terkibine kirme-
geninen añlata edi. 1918 s. çiçek ayınıñ (aprel) 29-nda Qara deñiz 
flotu ukrain bayraqlarını köterdi, amma nemseler ücümini devam et-
tiler. Şunıñ içün bazı gemiler Novorossiyskke çıqtılar. Flotnıñ çoqusı 
mavı-sarı bayraqlarnı köterip şeerde qaldı. Amma endi quralayınıñ 
(mayıs) başında işğal ükümetiniñ talabı ile gemilerniñ çoqusında 
deñizciler olarnı tüşürmege mecbur oldı.

1918 senesiniñ quralayında işğal ükümeti yañıdan işini başla-
ğan Qurultayğa ülke ükümeti teşkil etüv aqqını berdi. Qırımtatar 
parlamenti Qırımnıñ mustaqilligini tiklemek içün iş körüp başladı ve 
C.Seydametni baş nazir vazifesine tayin etti, amma qırımtatar lider-
leri, Rusiye siyasetiniñ qarşılığından, öz ükümetini tiklep olamadılar.

1918 s. çiçek ayınıñ (iyül) 29-nda Kyivde devlet devrimi olıp keç-
ti ve UHC yerine P.Skoropadskıy getmanı yolbaşçılığında Ukraina 
Devleti tiklendi.  Yañı rejim Qırımnı qoşmaq ve oña cumhuriyet sta-
tusını bermek içün siyasetni başladı. 1918 s. quralay-kiraz ayların-
da (mayıs-iyün) getman ve onıñ ükümeti bunı yapmaq içün bütün 
diplomatik çarelerni kördi, bundan ğayrı Qırım qazalarında Ukraina 
Devletiniñ büyükleri tayin etildi.
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Nemse reyhınıñ ükümeti Qı-
rımnen ne yapacağını daa bilmey 
edi – müstemleke, protektorat 
yapmaqmı, nezaretni Qara Deñiz 
yanında olğan devletlerniñ birisi-
ne bermekmi. Şunıñ içün vaziyet-
ni «vaqtınca toqtatıp», general-
leytenant, I Musulman korpusınıñ 
sabıq komandanı, Litvaniya tatarı 
Suleyman Sulkeviçniñ başlığında 
ülke ükümetini tiklemege tırıştılar.

Bu kabinet dünyada iç tanıl-
madı, avtoritar siyasetni keçirdi, 
bazar iqtisadiyatınıñ temellerine 
qoltuttı, tar içtimaiy negizlerge tayandı. 1918 s. kiraz aynıñ (iyün) 25 
tarihlı beyannamesinde Qırımnıñ ilk ülke ükümeti Qırımnıñ halqa ra 
statusı belgilengenine qadar Qırım mustaqilligini saqlap qalmaq ni-
yeti aqqında bildirdi. Bu ise Ukraina Devletiniñ siyasetine zıt edi. Tez 
vaqıtta getmanat ile gümrük cenki başlandı ve Qırımda yaşağanlar-
nıñ yaşayış şaraiti mürekkepleşti.

S.Sulkeviçniñ kabineti musulman, rus ve Qırım nemseleriniñ 
vekillerinden ibaret edi. Bu, inqilâptan soñ 
qırımtatarlarnıñ milliy-medeniy cumhuriyeti-
ni resmiy olaraq tanığan ve milliy öz-özüni 
idare etüv organlarına yardım etken yekâne 
ükümet edi. 

1918 s. oraq ayında (iyül) Qırım içün 
ödünç almaq ve ülke ükümetini resmiy ta-
nıtmaq maqsadınen Berlinge maliye nazi-
ri V.Tatişçev ve tış işler naziri C.Seydamet 
kettiler. Soñkisi, Sulkeviç ükümeti niñ ra-
zılığı olmadan Almaniya reberligine, milliy 
ükümetniñ başı A.Hilmi ve Qurultay reisi 
A.S.Ayvazovnıñ imzalarınen Qırımnıñ Al-
maniya ve Türkiye imayesi astında bitaraf 
bir hanlıqqa çevirilmesi, «Qırım ruslarnıñ 
ükümdarlığından ve siyasiy tesirinden bü-
tünley azat etilmesi maqsadınen» tatar 
ükümeti tiklenmesi aqqında memorandum 
berdi. Kayzer reyhi vesiqağa qoltutmadı, 

Nemse zabitleri Aqmescit şeeriniñ 
Jelâbov soqağında, 20. 1918 sene

Suleyman Sulkeviç 
(1865–1920), 

Rusiye ve Azerbaycan 
arbiy reberi, 

qırımtatar erbabı, 
general-leytenant
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S.Sulkeviçniñ ükümetinde ve qırımtatar parlamentinde ise buhran 
sebebi oldı.

Milliy areket sağ qanatınıñ bu memorandumı Qurultay tarafından 
tasdıqlanmağan edi, şunıñ içün qırımtatar siyasetçiliginiñ içinde qar-
şılıqnı keskinleştirdi. 1918 senesi küzde parlamentten soñra bol şe-
vik ler sırasına qoşulğan sol mebuslar gruppası çıqtı, milliy ükümet niñ 
başı A. Hilmi istifağa çıqtı. 1918 s. küzde Qurultay hanlıqnıñ teş kil 
etilüvi aqqında memorandumnı bir qaç insannıñ «macera»sı (avan-
türa), dep adlandırdı, mündericesini ise takbih etti, çünki, o, esas 
qırımtatar qanunlarına qarşı edi. Memorandumnıñ meydanğa ke lüv 
allarını añlamaq içün tahqiqiy komissiya da teşkil olundı.

1918 s. ceviz-ekin aylarında (sentâbr-oktâbr) getman Skoropad-
skiy ve Sulkeviçniñ ükümetleri Qırımnıñ Ukraina Devletine kirüv şart-
larını muzakere etti. Ukraina talabınen muzakerelerde qırımtatar lar 
da iştirak etti. Amma müsbet bir netice olmadı. 1918 s. küzde Qu-
rultay tesis vazifeleri olğan Qırım parlamenti çağırılmasını talap etti.

1918 senesiniñ qasım ayında (noyabr), Almaniya yeñilgen soñ, 
S. Sulkeviçniñ nemse kabinetiniñ yerine rusiye tarafdarı olğan Solo-

mon Krımnıñ Qırım ülke ükümeti kele. Anda 
iç bir qırımtatar yoq edi, ekseriyeti ise kadet-
ler edi. Aynı şu vaqıtta Qırımğa A. Denikin ve 
Antantanıñ İhtiyariy ordusı kele.

1919 s. qara qış ayında (yanvar) 
Qurultaynıñ parlament bürosı «Qırım mu-
sulmanları medeniy-milliy cumhuriye ti niñ 
nizamnamesini» qabul etti. Vesiqada Qı-
rım musul manlarınıñ «içki yaşayış ve diniy 
körüvler ile alâqalı bütün meselelerde tam 
muhtariyetke saip olğanları» ilân etildi. Olar-
ğa diniy, medeniy-maarif, vaqıf malı ve ser-
mi ya nı idare etüv, bergilendirüv, cemaat işleri 
ve halq sağlığı, mahkeme ve vasiylik me  se-
leleri kirsetilgen edi. Cumhuriyet idaresiniñ iç 
ve tış işler boyunca büyük organı, Qırım nıñ 
tatar ealisinen demokratik saylavlarda üç yıl-

ğa saylanğan Meclis Mebusan olmaq kerek edi. İcra akimiyeti qı rım-
ta tar milliy direktoriyasınıñ direktorlar şurasına ait olmaq kerek edi. 
«Taraq Tamğası» (Geraylar sülâlesiniñ belgisi) milliy gerb, boz-kök 
tüste, sapnıñ yanında töpede tasvir etilgen milliy gerbnen bayraq – 
milliy sayılıp başlandı.
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1918 senesiniñ soñunda Rusiye taraf-
darı olğan akimiyet ve musulmanlarnıñ Be-
yaz orduğa çağıruvına qarşı çıqqan, be yaz 
ve qırmızılarnıñ cenkinde bitaraf olmağa 
istegen ve umumen çeşit siyasiy fikirleri 
ol ğan qırımtatarlarnıñ milliy öz-özüni idare 
etüv organları arasında kerginlik körünip 
başlan dı. 1919 senesiniñ başında beyazlar 
qırım  ta  tar öz-özüni idare etüv organlarını 
zulumğa oğratıp başlaylar.

1919 s. kiçik ayda (fevral) parlament 
bürosınıñ yolbaşçıları S. Hattat ve milliy 
akimiyetniñ yolbaşçıları Azerbaycanğa yar-
dım istep muracaat ettiler. Büyük Britani-
yanen alâqa tiklemek içün yardım istediler 
ve Qırımnıñ mustaqilligini qorçalamaq içün 
Paris barışıq muzakerelerge C.Seydamet ni 
yollağanları aqqında haber ettiler. Soñkisi 
Frenkistanğa barıp çıqmadı.

1919 senesi 23-nde kiçik ayda (fevral), sol radikallar tarafından 
öldürilgen müfti N. Çelebicihanğa bağışlanğan milliy matem kü nün de 
Aqmescitte Qırım ülke ükümetiniñ buyrığı ile Direktoriya, parla ment 
bürosında ve onıñ azalarında, «Millet» ve «Qırım» gazetalar muar-
ririyetlerinde tintüvler keçti, vesiqalar, müür-
ler tutıp alındı. Bu areketler bütün Qırımda 
qırımtatarlarnı narazılıqqa çıqardılar.

1919 s. kiçik ayda (fevral) parlamentniñ 
ekinci çağıruvına – Meclis Mebusanğa say-
lavlar yekünlendi. Saylavlarda ğalebeni S. 
Hattatnıñ reisligi altında olğan Milli Fırqa 
(belki, bu 1918 senesi öz programmasını ve 
terkibini deñiştirgen evelki Tatar fırqasıdır) 
qazandı. Milliy parlamentniñ 45 mebusın-
dan 35 bu fırqa tarafından teklif etildi, sol ve 
sağlarnıñ payına tek 10 yer qalğan edi. Bu, 
soñki yıl içinde olğan sınavlarğa baqma dan, 
qırımtatarlar birlikniñ büyük seviyesini saq-
lap qalıp olğanlarını kösterdi. Yañıdan say-
lanğan parlamentniñ oturışı saban ayınıñ 
(mart) 1-nde keçmek kerek edi, amma ülke 
ükümetiniñ basqısından esnas toqtap qaldı.

Asan Sabri Ayvazov 
(1878–1938), 

qırımtatar siyasiy ve 
cemaat erbabı, yazıcı, 

edebiy tenqitçi, 
publitsist, muallim

Seytcelil Hattatov 
(1873–1938), 

qırımtatar siyasiy 
ve cemaat erbabı, 

iş adamı ve maarifçi
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1919 s. saban ayınıñ 
(mart) 4-nde Meclis Me-
busan Aqmescitte öz işini 
başladı. O qararnen bir afta 
çalıştı. Delegatlar Qırım-
tatar milliy direktoriyasınıñ 
reisi S.Mishorlınıñ esaba-
tını diñlediler. O, para me-
selelerine diqqat celp etti, 
ruhaniylikniñ işlerini tek diniy 
merasimlernen sıñırlamaq 
içün islâat leyhası yapıldı. 
Ma ruzacını parlamentniñ ba -
şı olaraq sayladılar. Belki de, 

aynı şu vaqıtta S. Hattat nıñ başlığında milliy ükümet niñ erkânını da 
sayladılar ve Qırım musulmanlarınıñ me de niy-milliy cumhuriyeti aq-
qında nizamname de qabul olundı.

1919 s. çiçek ayında (aprel) Qırımnıñ büyük qısmını bolşevikler 
zapt ettiler. Olar, aslında RŞSFC-niñ qısımı, öz territorial statusınen 
olğan Qırım Sotsialistik Şuralar Cumhuriyetini ilân ettiler. Çoq diq-
qat qırımtatar meselesine ayırıldı. Körünip tura ki, 1917-1918 ss. 
sıñırlarında olğan küreşten soñ neticeler çıqarıldı. 1918 s. çiçek ayın-
da (aprel) olğan qırımtatarlarnıñ isyanından soñ bolşevikler dünya 
inqilâbını musulman Şarqına, birinciden Türkiyege, tarqatmaq içün 
Qırımnı tatbiq etmege tırıştılar. QSŞC Muvaqqat ükümetinde beş 
qırımtatar bar edi (olarnıñ arasında Qurultaynıñ sol fraktsiyasından 
çıqqanlar, şimdi ise Rusiye Bolşevikler kommunistik fırqasınıñ aza-
ları). Çoq diqqat qırımtatar tilindeki propagandağa ayırıla edi ve Mec-
lis Mebusan toplanmasa da, onıñ eñ büyük – «Milliy fırqa»sı öz işi ni 
devam etti.

1919 s. kiraz ayında (iyün) denikinler bütün Qırımnı zapt ettiler ve 
Tavriya guberniyasını yañıdan tiklediler. Qırımtatar milliy ükümeti ve 
«Millet» gazetası da kene öz işini başladılar. 1919 s. arman ayındaki 
(avgust) sanınıñ saifelerinde milliy areketniñ işançı böyle ifadelendi: 
«… Biz ne bolşevikler, ne monarhistler, ne kadetler, ne oktâbristler, biz 
halqçılarmız. Biz aq-uquqlarımıznı qazanmaq ve milliy isteklerimizni 
ömürge keçirmege isteymiz». Amma Milliy Fırqa Denikinge qırımta-
tar milliy-medeniy cumhuriyeti aqqında muracaat etkende, o, qırımta-
tar direktoriyasınıñ işini yasaq etmege emir berdi. Bunı beyazlardan 
muafazakâr mırzalarnıñ vekilleri ve ruhaniyler talap ete ediler.

Qırım ülke seymine saylavlarda beşinci 
saylav okrugında «Milliy fırqa»
namzetleriniñ cedveli 
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Tavriya guberniyasınıñ gubernatorı M. Şilling arman (avgust) 
ayınıñ 9-nda Qırımtatar milliy direktoriyasını qapatmağa ve inqilâp-
tan evel olğan Tavriya Musulman ruhaniy idaresiniñ işini kene de 
baş lamağa emir berdi. TMRİ-niñ müftisi ve başı vazifelerini vaqtınca 
icra etmege, inqilâpnıñ başında musulmanlarnıñ basqısı altında ket-
mege mecbur olğan, S. Kipçakskiy kene qoyuldı. Vaqıf malı ğayrı dan 
çalışıp başlağan Vaqıf mahsus komissiyasına berildi. Bu vaqia larnı 
Qırımtatar inqilâbını tış küçlernen mecburnen toqtatuvı kibi say maq 
mümkün.

§ 2. Qırımtatar halqı Qırımda A. Denikin ve P. Vrangelniñ 
   aq diktatorlıqları ükümdarlığı şaraitinde

Milliy öz-özüni idare etüv organlarnıñ yasaq etilüvi qırımtatarlar-
nıñ narazılıq dalğasınınıñ ve TMRİ-nen işbirlik yapmaqtan red etüv 
arizalarınıñ sebebi oldı. Denikinlerniñ aytqanlarına köre, TMRİ-niñ ve 
vaqıf komissiyasınıñ ğayrıdan tiklenmesi vaqtıncadır, o, yañı ruhiy 
işler idare etüvi boyunca Tavriya musulmanlarınıñ ruhiy işleri ve va-
qıfları aqqında yañı qaideler çıqarılğance çalışacaq. Olarnı musul-
manlar saylağan Tavriya gubernatorınıñ reisiligi altında teşkil etil gen 
komissiya yazacaq. 1919 s. küzde keçken eki basamaqlı saylav larda 
tek 25 yaşına yetken erkeklerniñ iştirak et-
mege aqqı bar edi. Am ma A. Denikinniñ re-
isligi vaqtında bu komis siya öyle de toplan-
madı.

Beyazlarnıñ diktatorlığı qırımtatarlar ara-
sında mırzalarğa ve ruhaniylerniñ bir qısımı-
na tayana edi. 1919 s. küzde beyazlar qırım-
tatar areketiniñ liderlerini ve faallerini taqip 
etip başladılar, olarnıñ bir parçasını tevqif et-
tiler. Olarnıñ arasında S.Hattat, A.Özenbaşlı 
ve H.Çapçaqçi bar ediler Qırımtatar areketi 
teşkiliy olaraq «Milliy fırqa»sınıñ gizli faali-
yeti sıfatında işini devam etti.

Bu vaziyette türkler iç bir türlü lâyıq yar-
dım kösterip olamadılar, şunıñ içün qırımta-
tar liderleri, 1919 s. UHC ve bolşeviklernen 
işbirlik aqqında tüşüne ediler. Milliy fırqanıñ 
MK M.Yenileyevge UHC-niñ Direktoriyası-
nıñ başı S.Petlüranen bağlanmaqnı avale 

Amet Özenbaşlı 
(1893–1958), 

qırımtatar yazıcısı, 
dramaturg, siyasiy 

cemaat erbabı
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etti. 1919 s. qasım ayında (noyabr) Aqyar-
da «Milliy fırqa» MK-niñ azası Abdurama-
nov Qırım vilâyet RBKF Göñüller  ordusına 
qarşı beraber küreşmek içün añlaşma im-
zaladı. 1920 senesiniñ baarinde «Milliy fır-
qa» azaları ve bolşevikler arasında alâqalar 
kene başlandı. Köktebelde RBKF Qırımda-
ki teşkilâtınıñ konferentsiyasında «şuralar 
ükümetine baqqan «Milliy fırqa» tatar milliy 
fırqasınen alâqanı quvetleştirmege» qarar 
qabul etilgen edi. 1920 s. yazda «Milliy fır-
qa» Odesağa bolşeviklernen muzakereler 
keçirmek içün M. Yenileyevni yolladı, amma 
olarnı toqtattı.

1920 s. çiçek ayında (aprel) UHC ve 
Lehistan Varşava añlaşmasını ve arbiy 
şartnameni imzaladılar ve Ukrainağa ücüm 
etip başladılar. Aynı şu vaqıtta C.Seyda met 
İsviçrede leh diplomatlarınen Varşa va nıñ 

Milletler Ligasınıñ mandatını alıp Qırım nı Lehistannıñ protektoratına 
bermek içün muzakerelerni başladı. 1920 s. quralayında (mayıs), o, 
bu teklifni Milletler Ligasına yolladı, amma soñkisi onı baqmağa razı 
olmadı. Yazda Qırımğa «Milliy fırqa» içün yañı yolbaşçılarnı – alim ve 
şair B. Çoban-zade ve M. Nedimni yol ladı. 1920 s. qasım ayında (no-

yabr) C. Seydamet Lehistannıñ 
baş reberlerinen Qırım mandatı 
aq qında muzakereler keçir me-
ge tırıştı, amma neticede dev-
letniñ başı Yu. Pilsudskiy Qırım 
sta tusı nıñ meselesini UHC-nen 
mu zakere etmege diplomatik şe-
kilde tevsiye etti.

Qırım 1920 s. çiçek ayın-
da (aprel) beyazlarnıñ yolbaş-
çısı olğan P.Vrangelniñ reji mi 
A.Denikinniñ diktaturasından 
farq   lı olaraq ziyadece mede ni yet 
siya setini keçire edi. Am ma prin-
tsi pial deñişmeler yoq edi – mil liy 
öz-özüni idare etüv organlar nıñ 

Rusiye cenübiniñ soñki ükümetiniñ baş 
komandanı  P. Vrangel birinci sırada, 
sağ taraftan 4-nci. Qırım, 
Aqyar 1920 senesi

Bekir Çoban-zade 
(1893–1937), 
qırımtatar şairi 
türkşınas alim, 
türk tilleri ve 
edebiyatı mütehassısı
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işi öyle de yasaq edi. 1920 s. qasım ayında Aqmescitte qapalı rejimde 
ve rus me murı reisligi al tında az sayılı Bütünqırım musulmanlar syez-
di olıp keçti. Onıñ işin de Denikinniñ vaqtında saylanğan delegatlarnıñ 
yarısın dan azı işti rak etti. Syezdde P. Vrangel Rusiye ordusına yar-
dım et mege çağırdı. Delegatlar qırımtatar öz-özüni idare etüv organ-
ları aq qında qanun leyhasını azırlağan komissiyanı sayladılar, amma 
devlet qurulışların da onıñ soñsuz muzakereleri P. Vrangel rejiminiñ 
inqırazınace sozuldı.

1920 s. qasım ayında (noyabr) qırmızılar Qırımnı zapt ettiler 
ve inqilâp komitetleri, ÇK ve ordunıñ basqıcı organlarınıñ şeklinde 
yapılğan kommunistik rejimini tetbiq etip başladılar. 1920 s. qasım 
ayınıñ 25-nde «Milliy fırqanıñ» MK Qırım inqilâp komitetine fırqanı 
qanunlaştırmağa ve tatar diniy, maarif işlerni ve vaqıflarnı, qırımtatar 
gazet, mecmualar ve kitaplarnı onıñ idaresi astına bermek teklifinen  
muracaat ettiler. Aslında, bu «Milliy fırqa» imayesinde milliy-medeniy 
cumhuriyetini tiklemege ıntıluv edi. Amma 1920 s. qasım ayınıñ (no-
yabr) 30-nda Rusiye bolşevikler kommunist fırqasınıñ Qırım vilâyet 
komiteti bunı red etti.

Neticeler
1917-1920 ss. Qırımda olğan cenk ve inqilâplar vaq-

tında qırımtatar tarihını – Qırımtatar inqilâbı ve A. Denikin 
ve P. Vrangelniñ beyaz rejimleri şaraiti astında Qırımtatar 
inqilâpları ve milliy qurtulış küreşi –  eki qısımğa bölmek 
mümkün.

1917-1920 senesiniñ arman ayında (avgust) qırımtatar 
inqilâbı, onıñ bitmez hususiyetine baqmadan, qırımtatar hal-
qı içün em zemaneviy milliy toplulığınıñ – siyasiy subyekti 
olaraq, em de umumen tarihiy esnas tiklenüviniñ müim devri 
oldı. İnqilâp milliy demokratik ve milliy qurtulış hususiyetini 
taşıy edi. Onıñ ögünde yañı – avropalı ziyalılar kibi elita tur-
dı. O, yañı milliy vazifelerni qoyıp, olarnı ömürge keçire edi. 
Bu inqilâp halqnıñ keniş halq kütlesini birleştirdi ve esasen 
köylülerge, kiçik burjuaziyağa, ruhaniylerniñ qısmına ve şe-
erdeki ücretli işçilerge tayana edi. Mefkürede ise – milliylik, 
demokratiya, sotsializm, türkizm ve islâm ğayeleriniñ qarış-
masına tayana edi.

Qırımtatar inqilâbınıñ devrini üç etapqa bölmek mümkün: 
1) inqilâpnıñ başı («Musicrakomnıñ etapı»: 1917 s. saban-
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aralıq aylarınıñ başı), mında qırımtatar halqınıñ öz-özüni 
teşkil etüv esnasları inkişaf etip, kütleviy oldı ve reber vazi-
felerine yañı siyasiy elitanıñ çıqarıluvına ketirdi. Bunıñnen 
beraber bütünmilliy öz-özüni idare etüv organlarnıñ, mu-
sulman komitetleri sisteması şeklinde teşkil etildi; 2) inqilâp 
inkişafınıñ eñ yüksek etapı («Qurultay etapı»: 1917 s. aralıq 
– 1919 s. kiçik ayları). Bu vaqıtta, tış sebeplerden teneffüs-
ler olsa da, amma milliy tesis toplaşuvları, milliy parlament 
ve milliy akimiyetnen beraber öz-özüni idare etüv organları 
çalışa ediler ve Qırımdaki siyasiy vaziyetke tesir ete ediler; 
3) inqilâpnıñ mecburiy soñu («Meclis Mebusan etapı»: 1919 
s. saban-arman ayları). Bu vaqıtta milliy öz-özüni idare etüv 
organları, tış sebeplerden teneffüslernen, pek az faal edi, 
soñra ise işini bütünley toqtatmağa mecbur oldılar.

Ğayeviy ceetten Qırımtatar inqilâbınıñ liderleri 1917 se-
nesindeki milliy-medeniy muhtariyetten ve federalizmden 
1918 senesindeki mustaqillikke çevirildiler. Amma musta-
qillik ğayelerni Qırımda ömürge keçirmege çareler yoq edi. 
Birinciden, içtimaiy baza yeterli degil edi (qırımtatarlar Qırım 
ealisiniñ çerigi edi) ve halqara destegi yetişmedi.

Qırımtatar inqilâbı vaqtında qırımtatar halqınıñ bütün 
esas meselelerini çezmege çaresi olmadı. Misal olaraq, top-
rağı olmağan ve az topraqlı qırımtatar köylülerni topraqnen 
kerek derecede temin etip olamadılar. Amma bu qısqa devir 
qırımtatar halqınıñ çoq asırlı tarihında eñ esas olğanlarından 
saymaq mümkün, çünki aynı o vaqıtta onıñ siyasiy, içtimaiy-
iqtisadiy ve medeniy yaşayışı temelinden deñişti.

Qırımtatar inqilâbınıñ esas muvafaqiyetleri arasın-
da milliy tesis toplaşuvnıñ keçirilüvi ve Qırımtatar Esas 
qanunlarınıñ qabul etilüvi, umummilliy öz-özüni idare etüv 
organlarnıñ meydanğa ketirilüvi, qırımtatar halqı arasında 
munasebetlerniñ demokratikleştirüvi, emansipatsiyağa qol-
tutuv ve qırımtatar qadını emiyetiniñ arttırıluvı, qırımtatar 
tasil sistemasınıñ islâatı ve onıñ populârlaştırıluvı, milliy mü-
zey teşkil olunuvını edi. O vaqıtta umummilliy temsiliy organ 
olaraq teşkil olunğan Qurultay institutı 1991 senesi ğayrı-
dan tiklengen edi ve Qırımnı qanunsız zapt etken Rusiye 
tarafından yasaq etilmegence çalıştı. 1917-1919 ss. inqilâbı 
vaqtında milliy gimn ve bayraq qabul olundı, olar bugün de 



107

Bölük

qullanıla. Qurultay ilân etken Qırım Demokratik Cumhuriye-
tinde qırımtatar ve diger halqlarnıñ uquqları temin etilgen 
ediler. Bu, Qırımda devlet quruvınıñ ıntıluvlarına ve, ahır-
soñu bolşeviklerniñ Qırım MŞSC-niñ yaratıluvına tesir etti. 
1917-1919 ss. Qırımtatar inqilâbı Qırımda içtimaiy-siyasiy 
vaziyetke tesir etken müim amel oldı, dep aytmaq mümkün.

1919 s. arman ayında A. Denikinniñ beyaz diktatorlıq 
rejimi qırımtatar milliy öz-özüni idare etüv organlarınıñ işini 
yasaq etti, onıñ yerine inqilâptan evel olğan Tavriya Musul-
manlar diniy idaresini ve vaqıf işleri boyunca mahsus ko-
missiyanı ğayrıdan yarattı. Milliy areket iştirakçilerini taqip 
ettiler. Qırımtatarlar arasında ise, birinciden mırzalarğa ve 
muafazakâr ruhaniylerniñ qısmına tayana edi. Milliy me-
selege daa ziyade medeniy yanaşuvlar aqqında aytqan P. 
Vrangelniñ rejimi 1920 senesi qırımtatar ile bağlı siyaseti-
ni deñiştirmedi. Neticede, «Milliy fırqa» 1919-1920 seneleri 
gizli çalıştı, bolşeviklernen işbirlik aqqında muzakereler ke-
çirdi. Amma Qırım zapt etilgen soñ kommunist rejimi milliy-
medeniy muhtariyetni tiklemege ve qanunlaştırmağa iste-
medi.

Bölük içüN sualler
1) 1917-1919 ss. Qırımtatar inqilâbınıñ sebepleri ne?
2) Qırımtatar inqilâbını nasıl devirlerge bölmek mümkün?
3) Qırımtatar inqilâbınıñ müsbet muvafaqiyetlerini aytıñız?
4) A. Denikin ve P. Vrangelniñ rejimleri qırımtatarlarnen bağlı nasıl 

siyasetni keçire ediler?
5) Qırımtatar halqınıñ qaysı milliy timsallerini siz ayta bilesiñiz, ne 

vaqıt olar peyda oldı ve tasdıqlandı?
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§ 1. Qırım MŞSC-niñ yaratıluvı

1917-1920 seneleriniñ inqilâbı Qırım içün kerçekten deşetli edi 
– yazıcınıñ bildirgenine köre, «qannen yuvulğan». Arbiy areketler ve 
«qızıl terror» neticesinde Qırım sakinleri on biñlernen elâk oldı.

1920 senesi qasım ayında (noyabr) Vrangel orduları mağlü-
biyetke oğradı ve Türkiyege quvuldı – bütün Qırımda Şuralar ükü-
meti tiklendi. 1921 senesi baarde Qırımnı Milletler halq komissarlığı 
kollegiyasınıñ azası Mirsaid Sultan-Galiyev ziyaret etti. Yarımadada 
körgen kerçeklikten deşetke keldi. İosif Stalinge esabatta, bolşevik-

ler ükümetiniñ Qırımdaki hataları aqqında 
yazğan: «Milliy mesele bütünley yañlış çe-
zilgen. Topraq meselesi, erzaq meselesi 
de yañlış çezilgen. Yerli eali er ceetten rezil 
etilgen. Şuralar ükümeti bütün şarap, tütün 
ve meyvalar yedeklerini tutıp aldı, onıñ yeri-
ne bir şey qaldırmadı… Şuralar ükümeti ve 
kommunizm, mülkiyet aqqınıñ inkâr etilme-
sine esaslanğan imperializmniñ yañı şekli dir. 
Buña köre, evelkinden daa küçlü ve yavuz dır. 
Bu, açlıqtan ve verem hastalığından ölgen 
qırımtatarlarnıñ aqlını tamamınen zeerlegen 
zeerli tüşüncedir».

Sultan-Galiyevniñ fikrince, bir sıra tedbir 
normal yaşayışnı qura bile, ilk-evelâ – «Qı-
rımnı Anayasasınen Muhtar Şuralar Sotsia-
listik Cumhuriyeti olaraq ilân etmek; toprağı 

Qırım MŞSC ve qırımtatarlar: 
tarih ve medeniyet 

(1921-1941 ss.)
Gülnara Bekirova

Qırım ŞSCB tuğrası ve 
bayrağı (1921–1928)
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Mirsaid Sultan-Galiyev 
(1892–1940), 

musulman 
siyasiy erbabı

az olğan tatar köylülerniñ topraq ihtiyacları-
nı deral temin etmek».

1921 senesi quralaynıñ (mayıs) 13-nde 
qırımtatar-bolşeviklerniñ vilâyet konferentsi-
yasında qabul etilgen qararda qayd etilgen 
edi ki, «inqilâbiy meyilge köre, Qırım içün eñ 
uyğun idare etme forması, onı Rusiye Şura-
lar Fedarativ Sotsialistik Cumhuriyetiniñ bir 
parçası olğan milletlerara cumhuriyet olaraq 
ilân etmektir».

«Milliy fırqa» qırımtatar fırqası azalarınıñ 
noqta-i nazarı bam-başqa edi (Asan Sabri 
Ayvazov, Bekir Çoban-zade, Amet Özen-
başlı, Halil Çapçaqçi). Olar Qırımda muhta-
riyet salâhiyetleri olğan bir milliy cumhuriyet 
yaratılmasını talap ettiler.

«Tam muhtariyet» ıstılası çetel memle-
ketlernen mustaqil munasebet aqqı ile Qı-
rım tış işler komissarlığınıñ meydanğa ketirilmesini, tış ticaretni ve 
icretçi qırımtatarlarnıñ Qırımğa qaytarılmasını közde tuta edi. Amma 
bu teklifke, Lenin tarafından desteklengen Rusiye Şuralar Fedarativ 
Sotsialistik Cumhuriyetiniñ Tış işler halq komissarlığınıñ başı Georgiy 
Çiçerin qarşı çıqtı. 

O zaman endi icretçi olğan qırımtatar siyasetçisi Cafer Seydamet, 
dostlarınıñ yardımınen Türkiye lideri Mustafa Kemal Atatürk ile körüş-
mek içün nafile tırıştı. Ayvazovnıñ yazğanına köre, Cafer Seydamet 
Türkiye ükümeti başınıñ böyle munasebetini pek begenmedi: «Ke-
malciler yañı Türkiyeni endi yarattılar, aman bolşeviklerniñ quçağına 
atıldılar. ŞSCB-niñ tesiri artıq er yerde duyula. Buña köre yañı Türki-
yeden beklenilecek iç bir şey yoq».

Ayvazov, Cafer Seydametniñ mevamını tenqit etip, bu mesele de 
bolşeviklerge qoltutqan Atatürk ile dialogı aqqında ayta: «Kommu-
nistik fırqanıñ qanatı altında ve Şuralar ükümetiniñ taldasında er bir 
millet öz yaşayışını yoluna qoya… Amma maña kelip çıqqan malü-
matqa köre, tatarlarnıñ reberligi arasında şuralar rejiminden mem-
nün ol mağanlar bar, men olarğa «küçük insanlar» der edim. Olar 
mem leket tışına icret etip, andan şuralar ükümetine qarşı propagan-
da yapalar. Olarnıñ arasında, 1917-1918 seneleri pek mesüliyetli 
bir vazifede bulunğan ve tatar halqını uçurumğa itegen, yañı genç 
Türkiyeniñ Şuralar ükümetinden Qırımğa mustaqillik berilmesini ve 
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onıñ itti faqdaş cumhuriyetlerden biri yapma-
sını rica etke nini pek arzu etken Qırımdan 
da vekil bar. Bu tatar halqı içün hamhayal 
ve ölümdir».

1921 senesi arman ayınıñ (avgust) 
13-nde bolşevikler Rusiye Kommunistik 
Fırqasınıñ (RKF(b)) Qırım vilâyet komiteti 
Qırım inqilâp komitetine Qırımda rus tilinen 
beraber qırımtatar tiliniñ devlet tili olaraq 
ilân etilmesi aqqında qarar çıqarmağa teklif 
etti. On künden soñ, RKF(b) Qırım vilâyet 
komitetiniñ umumiy toplaşuvında vilâyet 
komitetiniñ kâtibi, Qırım vilâyet komiteti niñ 
Prezidiumı çeşit vilâyet müessiselerinde iş-
lemek içün tahminen 25 qırımtatar namze tini 
muzakere etkeni aqqında malümat berdi.

1921 senesi ekin ayınıñ (oktâbr) 18-nde 
Bütünrusiye Merkeziy İcra Komitetiniñ ve 
Halq Komissarları Şurasınıñ qararınen Qı-
rım Şuralar Sotsialistik Cumhuriyeti (QŞSC) 

meydanğa ketirildi – Rusiye Şuralar 
Fedarativ Sotsialistik Cumhuriyetiniñ 
(RŞFSC) terkibinde muhtariyet. Dev-
let akimiyeti (yerli şuralar, Merkeziy 
İcra Komiteti) ve idare etüv memuri-
yetleri (Halq Komissarları Şurası, tür-
lü komissarlıqlar oña riayet ete edi: 
iç işler, tasil, adliye, sağlıq saqlav, 
maliye, ziraatçılıq, emek ve digerle-
ri) peyda oldı. Qasım ayınıñ (noyabr) 
10-nda Cumhuriyetniñ Anayasası qa-
bul etildi (1929 s. deñiştirildi, 1937 s. 
yañısı qabul etildi). Devlet tilleri rus ve 
qırımtatar oldı. Qırım Merkeziy İcra 
Komitetiniñ (MİK) başı leton Yuriy Ga-
ven, Qırım ükümetiniñ başı – Qazan 
tatarı Sahib-Garey Sayid-Galiyev oldı. 
Amma üç yıldan soñ bu eki esas va-
zifeni qırımtatarlar – Veli İbraimov ve 
Osman Deren-Ayerli eda etti. Bu me-
yil soñraki yıllarda da devam etti.

İppodromda çıqışta bulanğan 
Veli İbraimov, Aqmescit şeeri 
1924–1925 seneleri

İlyas Tarhan 
(1900–1938) 
Qırım ŞSCB MSK reisi 
(1931–1937), «Yaş quvet»  
gazetasınıñ muarriri, 
dramaturg, ŞSCB 
yazıcılar birliginiñ azası. 
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§ 2. 1921-1923 ss. açlığı

Bolşevikler fırqasınıñ belli erbabı Mirsaid Sultan-Galiyev 1921 se-
nesi Qırımğa barıp kelgen soñ Moskvağa bergen resmiy esabatta 
yazğan edi: «Müthiş ve şiddetli terror Qırım ealisiniñ aqlında unutıl-
maz bir ağır qarşılıq qaldırdı. Er keste şuralar işçileri ögünde deşetli 
qorqu, nasıldır işançsızlıq ve teren saqlı öke duyula».

Bolşeviklerniñ ğayelerini añlamayıp, köylüler şuralar ükümetini 
daa az yamanlıq kibi köre edi. Ancaq bu ükümet adamlarğa ne 
berdi?

1920 senesi qasım ayında (noyabr) Qırım İnqilâp komiteti vilâyet 
erzaq komitetini teşkil etti ve «azıq fazlasını» ealiden tutıp almaq 
içün oña fevqulade salâhiyetler berdi. Bu teşkilâtqa itaatsızlıq etken-
ler arbiy-inqilâbiy mahkemege berile edi. 1920 senesi aralıq ayın-
da (dekabr) «ğıda taqsimlev» («prodrazvörstka») siyaseti başlandı. 
Azıq mallarını bazarğa alıp çıqarğan köylüge «Şuralar ükümetiniñ ve 
işçi-köylü işiniñ can duşmanı» dey ediler, serbest ticaretke ise – çar 
rejiminiñ qalımtısı. Köylerde, faaliyetleri ananeviy köy yaşayış tarzınıñ 
yoq etilmesini közde tutqan «faqırlıq komitetleri» teşkil etile edi.

1920 senesi aralıq (dekabr) ayı devamında büyük çiftlik saiple-
rinden toprağı musadere etildi, amma köylülerge berilmedi, bunıñ ye-
rine şuralar çiftlikleri (sovhozlar) teşkil etilip başlandı. Olarnıñ miqda rı 
biñden ziyade olmaq kerek edi. Bunıñ neticesinde, 1921 senesi ba-
arde şuralar çiftliklerine berilgen topraqnıñ çoqusı işlenilmegen qaldı. 
1921 senesi baarde artqaçlıq olaraq atta saçuv fondu bile tutıp alına 
edi, bu ceza tedbirleri kütleviy qullanuvınen yapıla edi.

1921 senesi baarde M. Sultan-Galiyev Qırımdaki vaziyet aqqında 
malümat berdi: «Pek müşkül iqtisadiy buhran… Ğıda vaziyeti er kün 
fenalaşa… Tatar köylerinde endi açlıqtan ölip başladılar. Eñ çoq ba-
lalar öle». Şu vaqıtta açlıq aqqında daa resmiy ilân etilmegen edi ve 
iç bir çareler körülmegen edi.

Sultan-Galiyev devam ete: «Şuralar ükümetiniñ Qırımdaki yañlış 
areketlerinden biri de burjuaziyadan artqaç olğannı tutıp aluv edi. 
Merkezde (Aqmescitte) peyda olıp ve başlanıp, o tez eyaletlerge tar-
qaldı ve bazı yerlerde sürekli hastalıqqa çevirildi. Deşetli derecede 
keçirile edi ve «tutıp aluv»ğa degil de, çaypavğa beñzey edi».

Sultan-Galiyevniñ qayd etkenine köre, aman-aman er şey tutıp 
alına edi: «Alupkada böyle «tutıp aluvnı» öz közümnen kördim. Bu 
işni bütün fırqa ve şuralar işçileri yapa edi… Tutıp aluvnı Qızıl ordunıñ 
müfrezeleri keçire edi. Qızıl askerlerniñ episi neçündir sarhoş edi… 
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Tutıp alınğan şeyler de tertipsiz taqsim etile edi. Misal olaraq, Aq-
mescitte faqır tatarlarğa, büyük ihtiyaclarına baqmadan (qadınlar çu-
val kiyip, yalınayaq ve yarı çıplaq yüre), bir şey berilmey edi. Aynı 
zamanda, tutıp alınğan şeylerniñ çoqusını tatarlar yapqan edi. Misal 
olaraq, mebel yerine qullanğan yastıqlar ve minderler».  

Yañı ükümetniñ temsilcileri, içtimaiy musaviysizlik meselesini atta 
eñ zaruriy olğan – yastıq ve minderlerge toqunıp, al etti. 

Açlıq, tek ölüm seviyesi pek yüksek olğan cenübiy yalını degil de, 
bütün Qırım yarımadasını sarıp aldı. Çöl tarafındaki bir Keriç köyüniñ 
sakini Acimedi Abduraman Bari bunı böyle hatırladı: «Ğıda taqsimlev 
(«prodrazvörstka») vaqtında er şey tutıp alına edi, demek mümkün. 
Taqsimlev planı yerine ketirilmegen taqdirde, eküv içün qışlıqlar be-
rilmey edi. Vaqıt ketken sayın quşlar yoq oldı, ölgen soyları da aşa-
la edi, mışıqlar, ölü ayvanlar, ayaqqap terisi aşaldı. Analar balalarını 
aşağan vaziyetler bile oldı». 

Bu vaqialarnıñ daa bir şaatı Nuri Halilov yazğan edi: «1921-1922 
ss. açlığı hatrımdadır. Cesetler Tavdair köyüniñ er yerinde yata edi. 
Açlıqtan tizemniñ eki oğlu elâk oldı, soñra özü de öldi. Bizni, balalar-
nı, at arabalarınen Aqmecitke yetimhanege alıp kettiler. Tahminen 40 
bala edik. Balalarnıñ yarısı açlıqtan ve hastalıqlardan anda öldi». 

«Qırım Fevqulade Komissiyasınıñ 1921 senesi devamındaki işi 
aqqında maruza»da oquymız: «…Qara qış ayında (yanvar) aman-
aman bütün Qırımda açlıq eñ yüksek seviyege yetti, kün-künden arttı 
ve Qırım yaşayışınıñ er tarafına tesir etken hor-faqırlıqnı ketirdi. Aç-
lıqtan ölümler kettikçe arttı ve adiy bir şey oldı. Misal olaraq: Aqmes-
cit bölgesiniñ Qarasuvbazar rayonında, bir qaç biñ ealisinen yoqsul-
laşqan yerde bir ay içinde açlıqtan 121 büyük adam ve 123 bala öldi. 
Qırımnıñ aman-aman bütün şeerleri tilenciler ve açlarnen tolu».

Maruzada qayd etilgenine köre, Açlıq çekkenlerge yardım merke-
ziy komiteti tarafından körülgen çarelerge baqmadan, açlıq ile küreş-
niñ emiyetli neticeleri yoq: «Açlıq esasen Qırım yalısınıñ cenübiy ve 
dağ bölgelerine tesir etti. Anda aman-aman bütün eali, hususan köy 
sakinleri ve esasen tatarlar horluq çekeler ve açlıqtan ölmege mah-
küm etilgenler. Açlıq ve yoqsuzlıq ile beraberlikte epidemik hastalıq lar 
da ileriley, çünki eali suniy ve yaramay erzaqlarnı aşamağa mecbur. 
Eñ çoq terleme eşkeni, qızılça ve çiçek hastalığı rastkele. Eñ hayır sız 
Aqyar rayonı sayıla».

Qırım Merkeziy İcra Komitetiniñ (MİK) malümatına köre, açlıq 
sebebinden Qırım ealisi 21 faiz eksildi. 100 biñge yaqın adam öldi, 
qırımtatar ealisi arasında tahminen 76 biñ. Eñ yüksek ölüm seviyesi 
qırımtatarlarnıñ arasında edi – tahminen 24 faiz, ruslar – 16 faiz, al-
manlar – 4 faiz.
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§ 3. Qırımda tamırlaşma (tatarlaşma) siyaseti. 
   Qırımtatar halqı medeniyetiniñ ve tasiliniñ inkişafı

1923 senesi çiçek ayında (aprel) bölşeviklerniñ ХII syezdinde ta-
mırlaşma siyaseti ilân etildi. O, milliy qatlamlarnıñ prioritetli inkişafını 
ilân ete edi, Qırımda ise siyasiy ve içti-
maiy yaşayışnıñ «tatarlaşma»sına çevi-
rildi. Qırımtatarlarnıñ tarihı, qavmiyatı ve 
atiqiyatı faal ögrenilip başlandı. Milliy te-
atr açıldı.

Tamırlaşma siyaseti tasil saasında 
pek köründi. Bir sistema yaratıldı: tuvğan 
til ögretilüvinen 1-nci, 2-nci basamaq-
lı mektepler, zenaat tasili, tehni kumlar, 
işçi fakultetler ve aliy oquv yurtları. Milliy 
mekteplerde yañı programmalar qulla-
nıp başlandı, qadın tasili de peyda oldı. 

1-nci basamaqlı köy mektepleri ta-
sil sistemasınıñ esası oldı. Bolşevikler 
mefküresiniñ milliy tasilge tesiri emi-
yetsiz edi, qırımtatarlarnıñ arasında 
kommunistlerniñ sayısı ise – az. 1925 se-
nesi bolşevikler fırqasınıñ Qırım teşkilâtı 
azalarınıñ yalıñız 7 faizi qırımtatar edi. 
1929 senesi, çiftçilik ve sanayı işhane-
leri içün milliy kadırlarnıñ azırlanmasına 
ihtiyac milliy tasil sistemasınıñ inkişafına 
yañı sebep oldı.

Milliy tasil inkişafına milliy rayonlarda 
vesiqalarnıñ qırımtatar tiline keçmesi yar-
dım etti. Endiden bu yalıñız köylülerniñ 
degil de, içtimaiy ve devlet ayatında 
iştirakniñ şartı edi. Alimler imlâ ve filolo-
giya konferentsiyalarında tilşınaslıq me-
selelerini faal muzakere ete edi.

1924 senesi küzde Bağçasaray ci-
varındaki Eski-Yurt qasabasında ХIV-ХV 
asırlarına ait «Qırq-Aziz» qadimiy qırım-
tatar mezarlığında qazma işleri keçiril-

Qırım vilâyeti Bağçasaray 
sanat-sanayı mektebiniñ 

talebeleri nağış
ustahanesinde iş başında, 

1925 senesi

Atiqiyat ekspeditsiyasınıñ 
iştirakçileri, 1924 senesi
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gen edi. Bu qazma işlerinde Bağçasaray 
müzeyiniñ hadimleri ve ŞSCB MİK ya-
nındaki İlmiy Şarqşınaslıq Birleşmesiniñ 
vekili, professor Aleksey Başkirov iştirak 
etti. Qazma işleri neticesinde, yer tübün-
den qırımtatarlarnıñ köçebe yaşayış tarzı 
aqqında fikirni red etken oyulğan örnek-
lernen baştaşlar çıqarıldı. Bağçasaraynıñ 
temeli qoyulmadan çoq evel Eski-Yurtta 
yüksek sanat inkişafınen zengin qırımta-
tar qasabası bar edi.

1925 senesi «Alim» filmi çıqarılıp 
başlandı. Onıñ yaratılmasında qırımta tar 
medeniyetiniñ eñ belli erbapları işti rak 
etti. Film qırımtatar şairi ve drama tur gı 
Ümer İpçiniñ pyesası esasında çıqa-
rıldı. Stsenariyni ukrain şairi Mıkola Ba-
jan yazdı. Bağçasaray müzeyiniñ müdiri 
Üsein Bodaninskiy «Alim» filminiñ res-
samı ve mesleatçısı oldı. Filmniñ yara-
tıluvında qırımtatar medeniyetiniñ diger 
temsilcileri de iştirak etti ve tamam bu 
onıñ yañılığı oldı. Rejissör Georgiy Tasin 
baş rollerni oynamağa qırımtatar aktör-
larını davet etti. Alim rolüni Qırım Muh-
tar Şuralar Sotsialistik Cumhuriyetiniñ 
(QMŞSC) halq artisti Hayri Emir-zade 
oynadı, baş qadın rolüni ise onıñ apayı 
– dülber Asiye Emir-zade.

1925 senesi Qırım boyunca daa bir 
ciddiy arheologik ve etnografik ekspe-
ditsiya olıp keçti. Müzey müdiri Üsein 
Bodaninskiyniñ kündelik defterleri saqla-
nıp qaldı – o, eñ müim şeylerni qayd ete 
edi. Kündelikten bilemiz ki, ekspeditsiya 
«500 verst keçti, Qırımnıñ 64 meskün 
yerini ziyaret etti. 42 kün içinde tahminen 
150 etnografik ev eşyası, 50 epigrafik 
abide (ayrı elyazmalar sıfatında) toplan-
dı. 1000-ge yaqın halq ağız yaratıcılığı 

Sudaq mektebiniñ ocaları,
1925 senesi

«Alim» filminiñ reklama 
plakatı

Baqırcı tükânı. Bağçasaray. 
Üsein Bodaninskiyniñ 
qavmiyat ekspeditsiyasınıñ 
süretleri, 1920 senesi
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nümünesi yazıp alındı, 200 
abideniñ fotosı çıqarıldı, 300 
abideniñ resmi yapıldı».

Ekspeditsiya erkânına 
kirgenler: tarihçı ve epigraf-
çı Osman Aqçoqraqlı, onıñ 
vazifesi «tarihiy ve iqtisadiy 
aspektlerni ögrenmege, folk-
lornı yazıp almağa, epigrafik 
abidelerni toplamağa» doğ-
rutılğan edi; çalğıcı Asan 
Refatov, halq muzıkasınıñ 
notalarını yazıp ala ve qadi-
miy çalğı aletlerini toplay edi. 
Ekspeditsiyada daa aliy oquv 
yurtlarınıñ ameliyat keçici 
studentleri iştirak etti: Abbas 
Hilmi – o, foto çeke, Reşid 
Çelebiyev – grafik abidelerni 
fiksatsiya ete ve muzıka nümüneleriniñ metinlerini yazıp ala, Saffet 
Abdul-Ragim – Osman Aqçoqraqlığa halq destanlarını, epigrafik abi-
delerni yazıp almağa yardım ete edi. Üsein Bodaninskiy yolbaşçılıq 
etmekten ğayrı, «sanatşınaslıq, qavmiyat, atiqiyat, grafik ve foto fik-
satsiya içün mesül edi».

Ast sıra (soldan sağğa): filolog, tarihçı 
Osman Aqçoqraqlı; ressam, Bağçasaray 

saray müzeyiniñ tesisçisi ve müdiri 
Üsein Bodaninskiy. Yuqarı sırada aktör 

Celâl Meinov, bestekâr, 
çalğıcı Asan Refatov

Atiqiyat ve qavmiyat ekspeditsiyanıñ iştirakçileri, 1925 senesi 
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Bodaninskiyniñ yazğanına köre, 
«halq ağız yaratıcılığı, Qırımnıñ şima-
liy çöl ve Sivaş yanındaki bölgelerin de 
pek yahşı saqlanıp qaldı – Qırımnıñ 
eski bölünüvine köre: Tarhan, Manğıt, 
Çonğar». Çalğıcı Asan Refatov ekspe-
ditsiya işi çerçivesinde çoq çalğı malü-
matını topladı. Ekspedit siya vaqtında 
qırımtatar evleriniñ çeşitleri, halq urba-
ları, urf-adetleri, ünerleri ve el zenaat-
ları – toquma, nağış, quyumcılıq, ağaç 
işleme – tafsilâtlıca tetqiq etildi. 

Aynı 1925 senesi Bodaninskiy Pa-
risteki Halqara sanat ve sanayı sergi-
sinde Qırım sanatını taqdim etti. Anda 
etnografik nesneler numayış etildi – er-
kek ve qadın kiyimleri, kilimler, çadra, 
altın yipnen tiküv, darp etilgen savutlar. 
Qırım çadraları ve nağışları medaller 
qazandı.

Ekspeditsiyanıñ neticelerine köre, 
bu işni «medeniyetleri diger tarihiy ve 
içtimaiy şaraitte inkişaf etken türkiy qa-
bilelerni teñeştirip ögrenmege» devam 
etmege qarar alındı.

Bağçasaray müzeyiniñ ögünde böy-
le vazife qoyulğan edi – qırımtatar lar  nıñ 
medeniyetini bütünley ögrenip, onı tür-
kiy halqlarnıñ medeniyeti ve tarihı nıñ ve 
bütün dünya medeniyetiniñ ögrenil me si 
ile bağlamaq. Faqat bu planlar ömür ge 
keçirilmedi.

Qırımtatar köyünde ananeviy mede-
niyet saqlanıp qalmaqta edi. Qırımtatar 
köylülerniñ çoqusı dünyanıñ yaratıluvı 
sualinen meraqlana edi. 1924-1928 se-
neleri bu meseleni Qırım Muhtar Şuralar 
Sotsialistik Cumhuriyeti (QMŞSC) Mer-
keziy İcra Komitetiniñ (MİK) başı Veli 
İbraimov çezmege ğayret etti ve bunıñ 
içün öldürildi. İbraimov idam etilgen ve 
siyaset sızığı deñişken soñ tamırlaşma 
siyasetiniñ maiyeti de fenalaştı.

Yedi yıllıq ekinci basamaqlı 
qırımtatar mektebi: Keriç şeeri, 
1935 senesi

Qırım farmatsevtik 
tehnikumınıñ yerli komiteti, 
1930 senesi

Küçük-Özenbaş başlanğıç 
köy mektebiniñ talebeleri ve 
ocaları, 1934 senesi
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Böylece, 1931-1937 seneleri yarımadada bir çoq milliy böl-
ge peyda oldı, olarnıñ arasında qırımtatar soyları tek 6 edi. Buña 
köre, «ta tarlaşma» siyaseti bütünley toqtatıldı em «terenlikke», em 
«keñlikke». 

Amma 1930 seneleriniñ başında vaziyet az-çoq deñişti ve fırqa 
erbaplarınıñ çıqışlarında pozitiv olaraq körünip başladı, demek müm-
kün. 1931 senesi Vilâyet komitetiniñ Birleşken umumiy toplaşuvın-
da «Qırımdaki milliy qurum aqqında» maruzasında Qırımda milliy 
meseleniñ maiyetini aydınlatıp, belli fırqa vazifedarı İvan Kozlov qayd 
etti: «Qırımda milliy qurum vaziyeti fırqa teşkilâtında kelişalmamaz-
lıqqa sebep olmay – bu esasen Qırımnıñ yerli milletine ait meseledir. 
Bu, sadece çarlıq tarafından eñ çoq sıqıştırılğan tatar ealisiniñ diger 
milletlerge köre medeniy, iqtisadiy ve siyasiy ceetten eñ keri qalğanı-
nen açıqlanmay. Bu, tatarlarnıñ Qırımda evelki ve şimdi devam etken 
vaziyetindendir. Qırımnıñ asırlıq tarihı tatar halqınıñ tarihınen bağlan-
ğan. Tatarlarnıñ tamamınen saqlanıp qalğan öz tarihı, inkişaf etken 
medeniyeti, öz tili, turmuşınıñ milliy hususiyetleri bar.

§ 4. Şuralar ükümetiniñ qırımtatarlarğa qarşı basqıcı siyaseti

Şuralar ükümetiniñ yerli milletçilikke qarşı küreşi, medeniyet er-
baplarına qarşı basqıları Qırımda da oldı. 1928 senesi quralayında 
(mayıs) Şuralarnıñ milliy cumhuriyetleri tarihında ilk defa Qırım Muh-
tar Şuralar Sotsialistik Cumhuriyetiniñ (QMŞSC) reisi Veli İbraimov 
mahküm etilip, qurşunlandı. Bundan soñ çoq vaqıt keçmeden «Milliy 
fırqa» davası açıla ve 60-tan ziyade kişi basqığa oğratıla. Soñra mec-
buriy kollektivleştirüv ve kulaklarnı cezalav başlana.

1929-ncı seneniñ soñunda 1930-ncı seneniñ başında Qırımda 
kollektivleştirüv vaqtında qırımtatar köy 
hocalığına ücüm etildi. «Kulak» olaraq 
ilân etilgen Qırım sakinleri yaşağan yer-
lerinden memleketniñ uzaq bölgelerine 
çıqarıldı. Bu siyaset qırımtatarlarnıñ ti-
renüvine sebep oldı ve köy areketlerine 
yol açtı. Eñ bellisi, acımadan bastırılğan 
ve yañı basqı dalğalarınıñ sebepçisi ol-
ğan 1929-nci seneniñ Alakat isyanıdır.

1929 senesiniñ ekinci yarısında İçki 
işler halq komissarlığı (İİHK)  Qırımda 
«işançsız unsunlar»nı izar etmek içün 
bir operatsiya keçirdi. Uskut köyünde, 

Alakat vaqiaları qurbanlarınıñ 
abidesi, 1929-1930 seneleri, 

eykelci A. Aliyev
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yerli halqnı kollektivleştirüvge qarşı çıqma-
ğa itergen bir Popov iş kördi. Bundan soñ, 
o, kollektiv çiftlikke (kolhoz) qoşlumağa is-
temegen köylülerniñ cedvelini tertip etip, 
İçki işler halq komissarlığına berdi. Rejim-
ge qarşı çıqqan Uskut ve qomşu köylerniñ 
sakinleri tevqif etildiler. Provokatornıñ ced-
vellerine köre, 800-ge yaqın kişi tutuldı, 42 
adam atıp öldürildi, qalğanları çeşit apis ce-
zalarına mahküm etildi.

1930 senesiniñ ilk yarısında basqılar 
devam etti. 1934 senesi «temizlevler» altı-
na 2-nci basamaqlı mektepler oğradı. Qı-
rım muallimlik institutınıñ müdirleri – Asan 
Şümen, soñra Mustafa Bekirov basqığa 
oğratıldı.

«Şuralar Rusiyesinde, tevqif etmek ve 
atta ölüm cezasına üküm çıqarmaq içün – 

mahkeme kerek degil. Devlet siyasiy idaresine angi üküm kerek olsa, 
o olur. Evelden belgilengen ceza ne olsa, o olacaq. Er şey qanun-
ğa köre yapılacaq. Qanun ise Devlet Siyaseti İdaresiniñ qollarında 
oyuncaqtır. Apishanelerniñ tar ve qaranlıq odaları, sorğu ve iskence 
usulları – er şey er bir insanğa köre ayrı saylana». Bunı, Stalin la-
gerlerinde 25 yıl keçirgen qırımtatar yazıcısı Şevqiy Bektore yazdı. 

Bektore 1932 senesi tevqif etildi, eñ büyük 
basqılar ise «büyük terror» zamanında oldı 
– 1937-1938 seneleri oldı.

1937 senesi kiçik aynıñ (fevral) 23 – sa-
ban ayınıñ 5 (mart) tarihlerinde olıp keç ken 
Bolşevikler Umumittifaq kommunist fırqa-
sı Merkeziy Komitetiniñ umumiy toplaşu-
vı Şuralar Sotsialistik Cumhuriyetler Birli-
ginde (ŞSCB) basqılarnıñ kütleviy şekilde 
başlanmasınıñ siyasiy ceetten añlatıluvına 
bağışlanğan edi. Stalinniñ maruzasında, 
duşmanlarğa qarşı amansız küreşüv eñ mü-
imdir, dep qayd etile edi. 

1937 senesi oraq ayında (iyül) fırqalar-
nıñ qararları ile bütün memlekette «üçlükler» 
teşkil etildi. Bu yerli organlar (Şuralar Sotsi-

Qırım MŞSC tuğrası ve 
bayrağı (1938–1945)

Şevqiy Bektore 
(1888–1961), 
qırımtatar yazıcısı



119

Bölük

alistik Cumhuriyetler Birliginiñ (ŞSCB) 
İçki işler halq komissarlığınıñ (İİHK) 
cumhuriyet, ülke ve vilâyet üçlükleri) 
«antisovet unsunlar»ğa qarşı tedbirler 
keçirmek içün kerek edi. Şuralar Bir-
liginde olar 1937-nci seneniñ arman 
ayından (avgust) 1938-nci seneniñ qa-
sım ayınace (noyabr) çalıştı. Üç kişiden 
ibaret edi – yolbaşçı, kâtip ve prokuror. 
«Üçlük» qararlarnı ğıyabiy şekilde çı-
qara edi – İçki işler halq komissarlığınıñ 
(İİHK) malümatı esasında, bazı allarda 
ise, iç bir malümat olmağanda, sadece 
apis etilgenlerniñ cedvellerine köre qa-
rar alına edi. Protsedura esassız edi, protokollar yoq edi. Deliller az 
olsa da, ya da iç olmasa, basqılarnıñ qullanuvı aqqında qararlar tez 
çıqarıla edi. Bu, kütleviy basqılarğa yol berdi.

Qırımda vilâyet komitetiniñ qararı ile «Üçlük» 1937 senesi oraq 
ayınıñ 4-nde tesis etildi. O zaman, qırımtatar fırqa-ükümet elitası ve 
ziyalılarınıñ bir qaç yüksek vazifedarı endi tevqif etilgen edi. İnsan-
larnı 1936 senesiniñ ekinci yarısında tutıp başladılar, 1937 senesiniñ 
baarinde ise nufuzlı medeniyet erbapları tevqif etildi – «Yeni Dünya» 
gazetasınıñ muarriri Teyfuq Boyaci-
yev, yazıcı ve oca Asan Sabri Ayva-
zov, filolog Osman Aq çoqraqlı, radio 
komitetiniñ muarriri Reşat Refatov, 
Rusiye Şuralar Federativ Sotsialistik 
Cumhuriyetiniñ (RŞFSC) Halq maarif-
çilik komissarlığı yanındaki Merkeziy 
ilmiy-tetqiqiy milletler institutı nıñ ilmiy 
hadimi Mamut Nedim.

1937 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 15-
nde Qırım Muhtar Şuralar Sotsialistik 
Cumhuriyetiniñ (QMŞSC) ziraatçılıq 
halq komissarı Fevzi Musanif ve mu-
allimlik institutınıñ müdiri Mustafa Be-
kirov tevqif etildi, 1937 senesi kiraz 
ayınıñ (iyün) 26-nda Cumhuriyetniñ 
sabıq maarif halq komissarı Rama-
zan Aleksandroviç, 1937 senesi ki-
raz ayınıñ (iyün) 31-nde vilâyet fırqa 

Qırım. Ziyankâr kurkulniñ 
sorğusı. 1930 senesi

Bolşevikler basqılarınıñ 
vesiqalarından biri, 

1930 senesi
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komitetiniñ sabıq ekinci kâtibi, soñra maarif 
halq komissarı Bilâl Çagar, 1937 senesi ce-
viz ayınıñ (sentâbr) 8-nde ise Qırım Muhtar 
Şuralar Sotsialistik Cumhuriyeti (QMŞSC) 
Merkeziy İcra Komitetiniñ (MİK) başı İlyas 
Tarhan tevqif etildi.

Episi akisinqilâpçı milletçi bir teşkilâtqa 
mensüplikte qabaatlandı. Qırımtatarlarnıñ 
büyük siyasiy esnası azırlanğanı körünip tu-
ra edi. Tevqif etilgenlerniñ erkânı bir ba qış -
tan meşur olsa da, uydurılğan milletçi teş ki-
lât qa yolbaşçı kerek edi – emiyetli bir siyasiy 
sıma. Böyle biri tez tapıldı. Muhtariyetniñ 
liderlerinden biri, Qırım Muhtar Şuralar Sot-
sialistik Cumhuriyeti (QMŞSC) ükümetiniñ 
başı Abduraim Same di  nov oldı. 1937 sene-

si ceviz ayınıñ (sentâbr) 17-nde tutuldı ve «burjua milletçilerini imaye 
etkeni içün» fırqadan çıqarıldı.

Samedinovdan soñ, qırımtatar siyasiy ve medeniy elitasınıñ nu-
fuzlı erbapları da tevqif etilip başlandı – Tatar tili ve edebiyatı ilmiy-
tedqiqiy institutınıñ müdir muavini Yaqub Azizov, Krımgosizdat idare-
cisi Bilâl Çeşmeci, yazıcı Ümer İpçi ve digerleri.

Reber gruppası azalarınıñ qabaatlayıcı qararında qurğan 
«akisinqilâpçı türkiy milletçi teşkilâtnıñ» maqsadı Şuralarnı küçnen 

Mamut Nedim 
(1893–1938) 
qırımtatar teatr tenqitçisi, 
cemaat erbabı

Qırımtatar yazıcıları, 1930 seneleriniñ ortaları, turalar: (…),  Osman Amit, 
Ziyadin Cavtobeli, Amdi Alim, oturalar: Eşref Şemi-zade, Gulom Şadi, 
Ümer İpçi, Irğat Qadır, Altançlı
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devirmek, Qırımnı Şuralar Birliginden ayırmaq ve burjua-milletçi qu-
rumını tiklemek edi, dep qayd etildi.

1938 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 17-nde qabaatlı sayılğanlarnıñ ço-
qusı qurşun cezasına mahküm etildi. Bu, büyük gumanitar faciasınıñ 
aqibetlerini qırımtatar halqı bugün de is ete.

Neticeler
Şuralar Rusiyesiniñ terkibinde Qırım Muhtar Şuralar 

Sotsialistik Cumhuriyeti (QMŞSC) episi olıp 25 yıl bar oldı. 
Muhtariyetniñ ilk yıllarında Qırım tamır halqı – qırımtatar lar-
nıñ tarihı, medeniyeti faal ögrenilip başlandı. Lâkin 1920-nci 
senelerniñ ekinci yarısında Stalinniñ rejimi yerli «milletçi» 
ve ruhaniylerge qarşı küreş şiarınen basqılar keçirdi. Kol-
lektivleştirüv vaqtında «kulaklar» dep adlandırılğanlarnıñ bir 
qaç biñ qoranta öldürildi ya da yarımadadan quvuldı. 1937-
1938 seneleri «büyük terror» zamanında basqılar eñ yüksek 
derecege yetti. 1938 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 17-nde, bir 
kün içinde, qırımtatar ziyalılarınıñ eñ meşur temsilcileri atıp 
öldürildi. Stalinniñ rejimi bugün imtiyazlar bere edi, yarın ise 
– bunı ve eñ müim şeylerni – Vatan ve insan ayatını tutıp 
ala edi.

Bölük içüN sualler
1. Qırım Muhtar Şuralar Sotsialistik Cumhuriyetiniñ (QMŞSC) şekil-

lenüvi aqqında aytıp beriñiz. Bundan evel angi adiseler ve muzakereler 
oldı? Ne vaqıt tesis etildi? Ne içün qırımtatar tili Qırım Muhtariyetiniñ 
devlet tillerinden biri edi? 

2. 1921-1923 seneleri Qırımdaki açlıq aqqında aytıp beriñiz. 
Felâketli aqibetlerge ve kütleviy ölümlerge yol açılmasınıñ sebepleri 
ne edi?

3. «Tamırlaşma» ıstılasınıñ manasını ve ne içün Qırımda oña «ta-
tarlaşma» dep aytılğanını añlatıñız. 

4. Qırım MŞSC zamanında qırımtatar halqı medeniyetiniñ ve 
tasiliniñ inkişafı aqqında aytıp beriñiz. 

5. 1920-1930 seneleri rezonans doğurğan qırımtatar siyasiy es-
naslarını aytıñız ve olarnıñ aqqında tafsilâtlıca aytıp beriñiz. Qırımtatar 
halqınıñ inkişafına olar nasıl tesir etti?
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Qırım ve qırımtatarlar 
Ekinci Cian cenkinde

Gülnara Bekirova

Şuralar askerleri teslim oluna. 
Cenkniñ başlanuvı

§1. 1941-1942 seneleri yarımadada arbiy areketler

Natsist Almaniyanıñ istilâsı ŞSCB-niñ reberligi içün beklenme gen 
oldı. Ücüm etmeme, dostluq ve qarşılıqlı yardım aqqında añlaşma lar, 
Gitler ve Stalin bir-birine yollağan hayırlav telegrammaları – er şey 
1941 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 22-sinde saba, alman ordusı ŞSCB-
niñ sıñırlarına ücüm etkende yoq oldı. Olar, bir qaç meskün yerni, şu 
cümleden Aqyarnı bombardıman ettiler.

Qırımnı zapt etmek Almaniyağa Qara ve Azaq deñizlerini nezaret 
etmek, Kavkaznıñ neft yerlerine yaqınlaşmaq ve Romaniya, Türkiye 
ve Bulğaristanğa daimiy siyasiy tazyıq etmek içün imkân bere edi. 
Yarımada aviatsiya yerleştirilmesi içün pek yahşı bir yer edi. Bu se-
bepten Almaniya komandanlığınıñ planlarında Qırımnıñ zapt etilme-
sine ayrı diqqat ayırıla edi.

Cenkniñ birinci künlerinden anda Qızıl orduğa seferberlik baş-
landı. 1941 senesi oraq ayınıñ (iyül) başlanmasına qadar Qırımda 
göñüllilerniñ sayısı 10 biñge yaqın edi, cenkniñ ilk aylarında ise 93 

biñ adam seferber etilip, cebege yibe-
rildi. Arman-qasım aylarında (avgust-
noyabr) yarımadada qoşma olaraq 
halq opolçenleriniñ dört Qırım divizi-
yası teşkil etildi. Qasım ayınıñ 1-inece 
(noyabr) 160 biñge yaqın Qırım saki-
ni seferber etildi, olarnıñ arasında 30 
biñ qırımtatar edi. Cenkniñ birinci yıl-
larında 20 biñ qırımtatar qaçaq aske ri 
Qızıl ordunıñ sıralarını terk etkeni aq-
qında balaban qabaatlav tamamı nen 
uydurılğan.

bö
lü
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Yarımada cebe yanında olğanı içün şeer ve rayonalarda qırıcı 
batalyonlar teşkil etmek kerek oldı – müim obyektlerni qorumaq ve 
diversantlarğa qarşı küreşmek içün arbiyleştirilgen göñülli vatandaş 
birleşmesi. Ealiniñ, teçhizatlarnıñ, işhanelerniñ, ayvanlarnıñ tahliyesi 
başlandı. 

1941 senesi arman ayında (avgust) Qırımnıñ mudafaası içün 51-
nci ayrı ordu meydanğa ketirildi. O, Qırım mudafaası operatsiyasında 
(1941 senesi ekin ayınıñ 18 – qasım ayınıñ 16 tarihlerinde) Arabat 
belinde, Çonğar boynunda, İşün mevzilerinde, Sivaşnıñ cenübiy yalı-
sında ve soñra daa Keriç yarımadasında Vermahtnıñ 11-nci ordusını 
bastırdı. Aqyarnı Odesadan tahliye etilgen Deñiz yanı ordusı muda-
faa etti.

Endi 1941 senesi qasım ayında (noyabr) şuralar ordusı yarıma-
danı terk etmege mecbur oldı. Muvafaqiyetsizlikniñ esas sebebi – 
ŞSCB reberliginiñ cenkke azır olma-
ğanı edi. Bundan ğayrı, cenkten evel 
komandanlarnıñ basqılarğa oğratılma-
sı da ordunı zayıflaştırdı.

51-nci ordunıñ adiy askeri qırımta-
tar Abduraman Bariyev öz hatırlavların-
da Qırım oğrunda küreşniñ ilk devriniñ 
vaqialarını böyle tasvir ete: «Bütün 
batalyonğa 18 işke yarağan tüfek be-
rildi. Batal yon nıñ qalğan 700 askeri al-
manlarğa qarşı lesker ve qazmalarnen 
tur dı… Tirenmek faydasız edi... Qırım 
cebesinde şuralar ordusı dağıldı. As-
kerler öldi, ya da esirlikke tüştı. Kü çük 
bir qısmı dağğa ketip, partizan lar ğa 
qoşuldı».

Komandannıñ muavini P.Batov 
51-nci ordunıñ mağlübiyetini böyle 
qıymetlendirdi: «Onı aman-aman er 
şeyde qabaatlamaq mümkün: Qırımnı 
tutıp olamadıq. Amma bunı da aytmaq 
kerek: aşıqıp teşkil etilgen, yaramay 
silâlanğan bu ordu Gitler vermahtınıñ 
eñ yahşı ordularından birisini otuz dört 
kün devamında tuttı. Almanlarnıñ ğa-
yıpları çoq oldı, amma eñ esası – Ode-
sa askeriy quvetlerniñ Qırımğa tahliye 

Aqyarnıñ mudafaası. 
«Volnıy» eskadron mina 

taşıyıcısınıñ ölümi 

«Dora» –  Ekinci Cian cenkiniñ 
eñ iri kalibrli mermisi, 

Aqyarnıñ qamaçavı  



124

Bölük

etilmesi içün vaqıt qazandı, bu yapılması Aqyarnıñ uzun müddetli 
mudafaası belki de olmaz edi».

Adiy asker ve generalnıñ qıymetlendirmeleri bir kelgeni pek siy-
rek olğan bir şey edi.

Yarımadada şura ordusınıñ umumiy sayısı 235 biñden ziyade edi, 
ğayıplar 48 biñ ölü ve 65 biñ esir oldı. Qasım ayınıñ (noyabr) ortasın-
da almanlar Aqyardan ğayrı bütün yarımadanı zapt ettiler.

Qamaçavğa alınğan şeerge yardım etmek içün, 1941 senesi ara-
lıq ayınıñ (dekabr) 25 – 1942 senesi qara qış ayınıñ (yanvar) 2 tarih-
lerinde şuralar quvetleri desant operatsiyasını keçirdiler. Onıñ netice-
sinde Keriç yarımadası soñra alındı.

Keriç-Kefe desant operatsiyasınıñ muvafaqiyeti Aliy komandanlıq 
ve Cenübiy Kavkaz cebesiniñ komandanlığını ilhamlandırdı. Qırım-
nı azat etmek içün büyük operatsiya keçirmege qarar alındı. 1942 

senesi qara qış ayınıñ (yanvar) 2-nde 
Aliy komandanlıq böyle operatsiyanıñ 
planını tasdıqladı ve Qırımğa daa bir 
ordunı yollamağa izin berdi. Lâkin yañı 
quvetler cebe arqasındaki qurulışlarnıñ 
destegi ile temin etilmedi. Deñiz boyu 
teslimat yavaş kete edi. Qara qış ayınıñ 
(yanvar) 18-nde dumşannıñ darbeleri 
altında 44-nci ordu Kefeni qaldırıp, Aq 
Manay boynuna ketti.

Komandanlıq muntazam ordu tes-
limatını temin etip olamadı. Yolsuzlıq 
sebebinden yollar keçilmez oldı. Ordu-
lar içün aş-suv Taman yarımadasından 

deñiz yolunen zar-zornen yiberile edi. Baş ştab Stalinge Qırımdan 
ordularnı tahliye etmege teklif etti, çünki olarnıñ vaziyeti pek ağır edi. 
Stalin ise ordular ücüm etkenini talap ete edi.

1942 senesi quralaynıñ (mayıs) 8-nde, beklenilmeden alman 
ordusı Qırım cebesiniñ ordusına ücüm etti. Almanlarnıñ esas dar-
besi zayıf talim etilgen bir diviziyağa tüştü. Duşmannıñ aviatsiyası 
alâqanıñ işini toqtattı. Qırım cebesi ordusınıñ idare etilmesi tamamı-
nen bozuldı. Üçünci künü duşman esas quvetlerniñ keri çekilüv yolla-
rını qapattı. On eki kün içinde cebe yoq oldı. 250 biñ şura askerinden 
28 biñ elâk oldı, 170 biñ esir tüşti.

Şuralar ordusınıñ Keriç yarımadasında büyük mağlübiyeti Aqyar 
imayecilerini ümütsiz alda qaldırdı. Sarımğa alınğan şeerniñ garni-
zonı 1942-nci yılnıñ kiraz ayınıñ (iyün) soñunace qarşı turdı. Aliy ko-
mandanlıq ordularnı tahliye etmege izin bergende, artıq pek keç edi. 

Aqyarda nemse askerleri, 
1942 senesi
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Uçaqlar ve suvastı gemilernen tek reberlik tahliye etildi, qalğanları 
duşmannıñ qollarında qaldı. Komandanlıq tahliye etilgen soñ, şeerde 
daa bir afta şiddetli uruşlar devam etti.

Aqyarnıñ mudafaası devamında – 1941 senesi ekin ayınıñ 30 – 
1942 senesi oraq ayınıñ 4 tarihlerinde – 156 biñ imayecisi elâk oldı ve 
90 biñge yaqın esir tüştı. Qırım yarımadası tahminen eki yılğa alman 
orduları tarafından işğal etildi.

§2. Qırım işğal altında

Duşmannen yüz-yüzge qalğan Qırım sakinleri deşet, şok, telâş is 
ete edi.

Nemseler kelgen soñ Qırım yarımadasında terrorlar oldı, adiy 
adamlar öldürildi, azıq mallar tutıp alınıp başlandı. Er bir nemseniñ 
atıp öldürmege aqqı bar edi. Gitlerniñ emrine köre, askerler ve zabit-
ler şarqta zapt etilgen bölgelerniñ ealisine davranuv içün mesüliyet 
taşımay edi.

1941 senesi aralıq ayınıñ 2-nde Keriç yanındaki Bagerovda tank-
larğa qarşı çuqurda 7 biñden ziyade adiy adam atıp öldürildi – esasen 
yeudiler ve qırımçaqlar.

Nemseler ealige qarşı terroristik 
operatsiyalar muntazam tarzda keçirdi. 
Adamlar Qırım yarımadasında esir ol-
dılar. Nariman Mamutovnıñ hatırlavları: 
«Nemseler partizanlardan qorqa ediler, 
ormandan keçmek içün bizni qullana 
ediler, bizden «canlı qalqanlar» yapa 
ediler, özleri artımızdan kete ediler». 
Adamlar öz areketlerinden ğayrı, şura 
partizanlarnıñ areketleri içün de cevap 
bermege mecbur ediler. Partizanlarnıñ 
ücümlerinden soñ, nemseler köy civar-
larını yaqa ediler.

Zorbalıqtan ğayrı işğalciler diger 
usullarnı da qullandı. Olarnıñ siyaseti 
qamçı (terror) ve «prânik» edi – olar 
eali ve milliy gruppalar arasında taraf-
darlarnı qıdıra edi. Mektep, teatr, istimal 
kooperativlerniñ işlerinen oğraşqan 
milliy komitetler teşkil etilip başlandı.

Aluşta yanında esirler, 
1941 senesi

Nemse köstergiçleri Qırımda, 
1942 senesi
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İşğal etilgen Qırımda nemseler 
eski, bolşeviklerden evel olğan ni-
zamnı tiklemege tırıştı. Qırım Tavriya 
guberniyasına oşağan bir şey oldı. 
O, inqilâptan evel olğan bölüvge köre 
qazalarğa bölündi. Mekteplerde ise 
inqilâptan evel olğan kitaplar qullandı.

Baş propagandacı olaraq işğalci-
ler matbuatnı qullandı. Yañı ükümetniñ 
rus tilinde çıqqan eñ nufuzlı ve kütle-
viy gazetası «Golos Krıma» («Qırım 
sesi») oldı. O, Aqmescitte neşir etildi. 
Baş muarriri Aleksandr Büldeyev oldı. 
Gazetanıñ birinci sanı 1941 senesi ara-
lıq ayınıñ (dekabr) 12-nde derc etildi, 
soñkisi ise – 1944 senesi çiçek ayınıñ 
(aprel) 4-nde. Gazetada arbiy areket-
ler, nemselerniñ ğalebeleri, Qırımdaki 
«yañı yaşayış» aqqında malümat derc 
etildi.

1942 senesi qara qış ayında (yan-
var) qırımtatar tilinde «Azat Qı rım» 

gazetasınıñ birinci sanı derc etildi. Gazetada qırımtatarlardan al-
man ordusına göñüllilerniñ celp etilmesi, 1920-1930-nci yıllarda 
Sta lin basqıları aqqında malümat derc etile edi. Edebiyat saifeleri 
de bar edi. Gazetanıñ soñki sanı 1944 senesi çiçek ayında (aprel) 
derc etildi.

Bu devirde qırımtatar cemiyeti mefküreviy ceetten bir türlü degil 
edi. Şunıñ içün bunıñ farqına barmaq pek müim:

1) İnamları qırımtatar devletçili  gi niñ ğayrıdan tiklenilmesi ğaye-
leri esa sın da şekillengen milliy elitanıñ tem sil ci leri (ekseriyeti endi 
icret etkenler edi); bu ne silge «Birinci Qurultaynıñ bala ları» demek 
mümkün;

2) Qırımtatar halqınıñ esas qısmı;
3) Cenk vaqtında qırımtatarlar ara sında bayağı olğan kommunis-

tik fır qasınıñ temsilcileri.
Birinci gruppağa kirgenlerniñ ek seriyeti, nesmelerniñ kelmesinen, 

Qırımda şuralar vaqtında öyle de olmağan milliy devletçilik ğayrıdan 
tiklenmesini beklediler.

Fırqa elitasınıñ körüşleri ise bam-başqa edi. Mefküreviy qırım-
tatar kommunistleri diger millet fırqadaşlarından iç ayırılmay edi ve 
«Lenin-Stalin işine» sadıq edi.

Bağçasaray işğal vaqtında, 
1941-1944 seneleri resimi
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Qırımtatarlarnıñ ekseriyetine kelgende ise, olarnıñ mefküresi sağ 
qalmaq edi. Bu vaqilarnı öz közünen körgenlerniñ hatırlavları nem-
seler ve yerli eali arasındaki munasebetlerni ğayet eyi tasfirley. Kasi de 
Bekirovanıñ hatırlavları: «Evimizniñ yarısında yardımcısınen alman 
zabiti yaşay edi. Analarımız nemselerden pek qorqa edi, balala rnı 
olardan saqlay edi – Allah saqlasın, daa atıp öldürmesinler. Zabitniñ 
yardımcısı az qaldı üç yaşındaki oğlan 
qardaşımnı atıp öldürecek edi. Ne ol-
ğan eken, reberi yuqlağanda qardaşım 
ağlap başlağan. O endi pıştavını azır-
ladı, anam yetiştirdi, balasını quçaqlap 
dedi: «Onıñ yerine meni öldüriñiz». 
Anam bu vaqianı iç unutmadı ve sıq-
sıq hatırlay edi».

İşğal rejimi, ŞSCB-niñ bölgelerin-
de (şu cümleden Qırımda) ne qadar 
çoq içki ziddiyetler olğanını belgiledi. 
Bu esasen, cenkten evel devirde Stalin 
milliy siyasetiniñ neticesi edi.

§3. Qırımda partizan areketi

Qırımda partizan areketi, cenkke umumiy azırsızlıqnıñ ve 1941 
senesi küzde ilk mağlübiyetlerniñ facialı şaraitinde başlana.

1941 senesi ekin ayınıñ 23-nde bolşevikler Rusiye Kommunistik 
Fırqasınıñ (RKF(b)) Qırım vilâyet komiteti Aqmescit, Aqyar, Keriçniñ 
mudafaası içün şeer komitetlerini teşkil etmege qarar çıqardı. Par-
tizanlar areketiniñ reberligi tasdıqlandı (komandan – A.Mokrousov, 
komissar – S.Martınov).

Aluşta sakinleri işğal şaraitinde

Qırımda partizanlar areketiniñ tarihını 
üç devirge bölmek mümkün:

1. 1941 senesi 
ekin ayı – 1942 

senesi kiraz ayı – 
facialı başlanuv;

2. 1942 senesi 
arman ayı – 1942 
se nesi ekin ayı – 
arekette buhran;

3. 1942 senesi 
qasım ayı – 1944 
senesi quralay – 
durğunlıq ve faal 

areketlerniñ 
başlanuvı.
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Eski Qırım müfrezesiniñ 
partizanları. Birinci sıra 
(sol taraftan):  
Tanâ Derevânko, Fadme 
Mustafayeva (Fetikova), 
Anâ Küzmina; 
turalar (sol taraftan) 
Klava Naumenko, Medine 
Seydaliyeva (Veliyeva)

Partizanlar areketi başlanğanda Qırımda 5 bölge edi. 
1-nci bölgeniñ 4 bölügi bar edi, sayısı 460 kişi edi. Onıñ terkibine 

İslâm Terek, Eski Qırım, Kefe ve Sudaq rayonları kire edi. 
2-nci bölge Artal-Hapishor sıñırında ve Aqmescit-Kefe demir-

yolunda yerleşe edi, onıñ terkibine 11 bölük, sayısı 1180 kişi ve 11 
adamdan komendant taqımı kire edi.

3-nci bölgeniñ (şarqtan Aluşta yolunda, ğarptan Manğup-Gurzuf) 
terkibine 7 bölük kire edi, sayısı 1120 kişi edi ve tahminen 40-60 
adamdan baş ştabı yanındaki istihbarat taqımı edi. 

4-nci bölge (Gurzuftan şossege qadar) 720 kişisi olğan bölükler-
den ibaret edi. 

5-nci bölge eki bölükten ibaret edi (Aqyar ve Balıqlava), sayısı 
530 adam edi.

Başından iş yahşı ketmedi. Müfrezelerge yazılğanlarnıñ çoqusı 
kelmedi.

Qırım partizanlarınıñ küreşi pek qıyın şaraitte keçe edi. Partizan 
areketiniñ inkişafı içün yalıñız çoq sayıda yol ve tar soqaçıqları olğan 
dağlı yerler kelişe edi. Partizanlarnıñ esas quvetleri bu yerlerde yer-
leşe edi.

Partizan bazaları teşkil etilgende, ciddiy hatalar yapıldı. Ayrı 
müfrezelerniñ azıq bazaları kelecek arbiy areketler yerlerinde yer-
leştirildi, tekmillev vaqtında gizlilik printsipleri bozuldı. İlk aftalarda 

ba zalar işğalciler tarafından tapıldı ve alıp 
çıqarıldı, bir qısmı yerli sakinler tarafından 
hırsızlandı. Arbiy areketler niñ başlanğanın-
dan berli bazı müfrezeler azıq bazalarsız ve 
ilâcsız qaldı. Vaziyet pek ağır edi, aşamaq 
içün bir şey yoq edi.

Bir çoq bazanıñ yağmalanmasından 
soñ, Qırım partizanlar areketiniñ ştabı qal-
ğan azıqlarnı saqlap qalmaq içün bir şey 
yapmadı. Buña baqmadan 1941 senesi 
ekin ayınıñ (oktâbr) 31 – 1942 senesi ki-
çik aynıñ (fevral) 12 devamında ne partizan 
areketiniñ komandanı Mokrousov, ne ko-
missar Martınov 3, 4, 5 bölgelerniñ müfre-
zelerinden iç birisini ziyaret etmedi.

1941 senesi qara qış ayında (yanvar) 
alman-romen orduları ormanda kütleviy 
tintüv keçirip başladı, bütün azıq malları 
işğalcilerniñ qollarına tüşti ve partizanlarnıñ 
baş ştabı erzaqsız qaldı.
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Eski Qırım müfrezesiniñ partizanları 5-nci müfreze 3-ünci brigada

1942 senesi çiçek ayı – 1944 senesi quralay devamında Qı-
rım ükümetiniñ başı İsmail Sayfullayevniñ hatırlavları: «Partizan 
areketiniñ komanda nı Mokrousov, añlatıcı işler keçirip, ealini partizan 
müfrezelerine celp etmek, yerli halqnen eyi munasebetler tizmek ye-
rine, müfrezeler niñ komandanlarına «aş-suvnı yerlerde tapıp alıñız», 
yani tatar köyle rinde, dep buyura. Partizanlarnıñ çoqusı aşayt mal-
larını köylüler den so ramayıp ala edi. Bu ötmek, sebzeler, azbar ay-
vanları ve quşları edi. Öz areketlerinen partizan areketiniñ reberligi 
(Mokrousov, Martınov) yerli ealiniñ ekseriyetini partizanlarğa qarşı 
çevirdi… Müfrezeler niñ komandanı Mokrousov ve komissar Martınov 
özüni aqlamaq, tatar köylerinde yağmalar içün berilecek cezadan 
özüni qorçalamaq içün Moskvağa qırımtatarlar hainler ve satqınlar 
dep, radiogrammalar yollap başladı».

Neticede, partizan areketleri olğan 
çoqusı köylerde partizanlar aydutlar kibi 
qabul etildi ve nemselerden daa büyük bir 
şer kibi sayıldı.

1942 senesi kiraz ayınıñ 17-nde Şima-
liy Kavkaz cebesiniñ komandanı marşal 
Budönnıy ve Arbiy Şuranıñ admiralı İsakov 
Makrousov ve Martınovnıñ vazifelerini eda 
etip olamağanları içün işlerinden acele çı-
qarılmasını istep, Stalinge muracaat etti-
ler. Qalğan partizan müfrezeleriniñ qısım-
larından partizan diviziyası teşkil etilgenini 
istey ediler.

Qırımda partizanlar, 
1942 senesi
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1942 senesi kiraz ayınıñ 19-nda Qı-
rımdaki Cebe ştabı, «Mokrousov ve Martı-
nov artıq qaytmacaqlar», Qırımda partizan 
areketiniñ komandanı vazifesine polkovnik 
Lobov tayin etilgeni aqqında bildirdi.

1942 senesi oraq ayınıñ 24-nde 
Qırımnıñ tam işğali şaraitinde Yüksek ko-
mandanlıq yanında Partizan areketi mer-
keziy ştabınıñ reberi P. Ponomarenko, 
Merkeziy ştabnıñ azası V. Sergeyenko ve 
Qırım vilâyet komitetiniñ kâtibi V. Bulatov 
tarafından «Arbiy areketlerniñ quvetleşti-

rilmesinen, Qırımda yañı partizan müfrezelerinen partizan areketiniñ 
idare etüv planı» tasdıqlandı.

Umumiy vazifeler bular edi: 
1) partizan müfrezeleriniñ arbiy faaliyetini quvetleştirüv;
2) partizan müfrezeleri ve diversion gruppalarnıñ keñişletüvi;
3) yerastı teşkilâtlarnıñ partizan müfrezeleri ile alâqalarını quvet-

leştirüv.
Qayd etmek kerek ki, qararlar çıqarılğan soñ, partizan areketiniñ 

yañı reberligi arasında, eñ başında olmağan qırımtatar fırqa elitasınıñ 
temsilcileri de bar oldı. Partizan areketi ilk devriniñ mufavaqiyetsizligi 

sebeplerinden biri de bu oldı. Polkovnik Lo-
bov merkezge raport yolladı: «Reberlerniñ 
iç birisi, Qırımnıñ tamır halqı tatarlar olğa-
nını diqqatqa almadı. Buña köre, tatar hal-
qınen bağ tutmaq içün ormanlarda nufuzlı 
tatarlarnı qaldırmaq kerek edi».

Partizan müfrezelerine yollanılğan-
lar arasında qırımtatarlar bar edi: bolşe-
vikler Rusiye Kommunistik fırqası vilâyet 
komitetiniñ üçünci kâtibi Refat Mustafayev, 
komissar, siyasiy meseleler boyunca re-
ber muavini Nafe Belâlov, Yalta fırqa rayon 
komitetiniñ kâtibi Mustafa Selimov.

1943 senesi küzde Dnipronıñ alçaqlı-
ğında Şuralar ordusınıñ teren bir darbesi 
neticesinde, yarımadadaki 17-nci alman 
ordusınıñ esas quvetler ile bağı üzüldi. Qu-
vet gruppalarınıñ komandanı ve vermaht 
qara quvetleri baş ştabınıñ reberi Gitlerge 

Qırımda partizanlar

Refat Mustafayev 
Bolşevikler Bütünsoyuz 
kommunistik fırqasınıñ  
Qırım vilâyet komitetiniñ 
kâtibi, Qırım partizanları 
Şarq birliginiñ komissarı
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Qırımnı terk etip, Ukrainanıñ Sağ Saili mu-
dafaasını pekitmekni defalarca teklif etti. 
Fürer bu tekliflerni red etti. Onıñ fikrince, 
Qırımnı saqlap qalmaq şarqiy cebeniñ ce-
nübiy qanatınıñ durğunlığını ve Balqandaki 
ittifaqdaşlarnı ğayıp etmemesiniñ esas amil-
lerinden biri edi. Alman ordusı içün Qırımnı 
tutmağa kettikçe qıyın edi.

Cebede mevzileri zayıflaşqanı sayın, 
nemseler cebe arqasındaki adiy ealige qar-
şı terrornı quvetleştirdiler.

Basqıcı öperatsiyalar vaqtında deşetli 
cinayetler oldı. Eñ büyük facialardan biri Ulu 
Sala qırımtatar köyüniñ yoq etilmesi oldı.

1943 senesi qara qış ayınıñ 21-nde Ulu 
Sala köyünden çıqqanda, zalımlar evlerni 
yaqtılar. Köyge partizanlar kirgende, körgen-
lerinden deşetke keldiler. Nemseler yerli sakinlerni evlerine kirsetip, 
bayladılar ve olarnıñ üstüne benzin töktüler. 215 adam tiriley yandı.

1943 senesi aralıq ayınıñ 14-nde Qırımda 29 müfrezeden ibaret 
6 brigada ve Merkeziy operativ gruppasınıñ ştabı bar edi. Olarnıñ 
terkibinde 3557 adam edi (2100 rus, 406 qırımtatar, 331 ukrain, 23 
belorus, 697 diger millet vekilleri). Ket-kete partizan müfrezelerniñ 
miqdarı çoqlaşıp başladı. 1944 senesi baarde ordu ücüm etkende, 
olar şura askerlerinen beraber areket etip Qırımnı azat ettiler.

§ 4. Qırımnıñ azat etilüvi

1943-nci senesiniñ soñunda işğalcilerni Qırımdan quvmaq içün 
ilk ıntıluvlar oldı. Ekin ayınıñ 31-nden aralıq ayınıñ 11-nece Keriç-
Eltigen operatsiyası devam etti, qasım ayınıñ 1-5 tarihlerinde ise Me-
litopol operatsiyası vaqtında Or oğrunda küreşler. Eki vaziyette de 
– Keriç şimalinde ve Sivaşnıñ cenübiy yalısında platsdarm zapt etil-
genine baqmadan, Vermahtnı yeñip, yarımadanı bütünley azat etip 
olamadılar. 

1944 senesi kiçik aynıñ 6-nda marşal A.Vasilevskiy Stalinge Qırım 
operatsiyasınıñ azırlanması ve keçirilmesi aqqında fikir bildirdi. Esas 
fikir, Or ve Sivaş tarafından 4-nci Ukrain cebesi ordusınıñ ve Qara 
deñiz flotu, uzaq menzilli aviatsiya ve partizanlar yardımınen Keriç 
taraftan Ayrı Deñiz yanı ordusınıñ aynı vaqıtta darbelerinen 17-nci al-

Mustafa Selimov 
Qırım partizanlar 

müfrezeleriniñ Cenübiy 
birleşmesiniñ komissarı
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man ordusını yeñip, oña deñiz yolunen 
tahliye etilmege imkân bermemek edi.

Çiçek ayınıñ 4-nde Ukraina ce-
besiniñ ordusı nemselerniñ küçlü istih-
kam la rına ücüm etip başladı. Bundan 
evel Or boynunıñ mudafaası eki kün 
devamında top ateşi astında oldı. Şura 
komandanlığı bu yerde ağır toplarnı 
yerleştirip, duşmanğa esas darbe ta-
mam bu yerde endirilecegi teessuratını 
yaratmağa tırıştı.

Deñiz yanı ordusınıñ askeriy quvet-
leri çiçek ayınıñ (aprel) 11-nde ucüm 

etti. O künü aqşam 4-nci Ukraina cebesiniñ quvetleri Or ve Sivaştaki 
duşmannıñ mudafaasını darma-dağın etip, Canköyni zapt ettiler.

Çiçek ayınıñ (aprel) 12-si devamında 4-nci Ukraina cebesi 314 
meskün yerni azat etti. Nemselerniñ Karkinit körfeziniñ şarqında-
ki İşün mevzileri, Arabat beliniñ başındaki Aq-Manay mevzileri ve 

Qırımnıñ merkezindeki Büyük Onlar 
mevzileri darma-dağın etildi. Ücüm 
tolu derecede başlandı: 2-nci gvardi-
ya ordusı yarımadanıñ ğarbiy yalısı 
boyunca Kezlevge ketti; 51-nci ordu – 
çöller boyunca doğru Aqmescitke ketti; 
Deñiz yanı ordusı – Kefeden Qırımnıñ 
cenübiy yalısı boyunca ketti, anda ise 
dağlarda partizanlar açıq şekilde are-
ket etip başladı. Qara deñiz flotu de ñiz 
avia tsiyasınen beraberlikte duşman nıñ 
deñiz ulaşuv yollarına ve Sudaq, Aluş-
ta ve Balıqlavadaki ordu ve gemileri ne 
darbeler endirdi.

Çiçek ayınıñ (aprel) 13-nde Aq-
mescit, Kezlev ve Kefe azat etildi, 
çiçek ayınıñ 14 ve 15-nde – Bağça-
saray, Sudaq ve Aluşta. Çiçek ayınıñ 
15-nde 51-nci ordunıñ areket etken qı-
sımları, duşmannıñ soñki ümüti olğan 
Aqyarnıñ tış mudafaasına barıp yetti. 
Yarımadanıñ cenübinde bütün taraf-
larda şura ordularınıñ tez areketi baş-
landı.

1944 senesi çiçek ayınıñ 13 
Aqmescitniñ azat etilüvi

Yaltanıñ azat etilüvi, 
1944 senesi çiçek ayınıñ 16

Qızıl ordunıñ askerleri Kezlev 
şeerine kireler, 1944 senesi
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Aqyarnı azat etmek içün bir qaç afta 
kerek oldı. Quralaynıñ (mayıs) 7-nde 
bir buçuq saat devam etken top azırlığı 
ve cebeniñ bütün aviatsiyasınıñ kütle-
viy destegi ile şura orduları istihkam-
laştırılğan Aqyar rayonına ücüm etti. 
Ücümniñ birinci künü duşman büyük 
mağlübiyetke oğradı ve esas muda-
faa sıñırnı qaldırıp, ordunı iç istihkam 
sızığınıñ tışına çıqarmağa mecbur oldı. 
Mudafaanı yoq etmek ve Aqyarnı azat 
etmek – bu quralaynıñ 9-na qoyulğan 
vazife edi. Şeer oğrunda küreşler gece 
de tınmadı. Uruşlar bütün kün devam 
etti, aqşamğa yaqın ise şura orduları 
mudafaa sıñırına barıp yetti. Ögde, alâ 
daa nemselerge ait olğan Qırımnıñ soñki yolağı edi – Ömega körfe-
zinden Hersones burnuna qadar.

Şura ordusınıñ Qırım ücüm operatsiyası 35 kün devam etti ve 
1944 senesi quralaynıñ 12-nde 200 biñni teşkil etken 17-nci alman 
ordusınıñ mağlübiyetinen bitti. Olarnıñ bütün arbiy tehnikası ve ye-
dekleri şuralar ordusınıñ elinde qaldı.

§ 5. Qaramanlıq ve kollaboratsionizm meselesi

9 biñ qırımtatar askeri ve zabiti Almaniyağa qarşı cenkte ğale be-
gece sağ qaldı (ve soñra sürgün etildi). Cenk yıllarında qaraman lıq 
içün «Şuralar Birliginiñ eki defa Qaramanı» unvanı qırımtatar Amet-
Han Sultanğa berildi (1943 senesi arman ayı, 1945 senesi kiraz ayı).

Qırımtatarlar arasında «Şuralar Birliginiñ Qaramanı» unvanı be-
rilgenler:

– Abdul Teyfuq (1943 s. aralıq ayı), 
– Abduramanov Üzeir (1944 s. qara qış ayı), 
– Seytveliyev Seytnafe (1944 s. ceviz ayı),
– Reşidov Abduraim (1945 s. kiraz ayı) 
– Abilov Fetislâm (Anatolіy) (1990 s. quralaynıñ 5).
Tarihçı ve içtimaiyatçı Refik Qurtseitov tarafından azırlanğan 

mukâfat kâğıtlar mündericesiniñ talili kösterdi ki, 1941 senesinden 
1945 senesinece qırımtatarlar arasından 21 arbiy hadim 24 kere «Şu-
ralar Birliginiñ Qaramanı» unvanına taqdim etildi. Olardan 4 adam eki 

Esir nemseler sırası, 
1944 senesi
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kere taqdim etildi. «Şuralar Birliginiñ eki defa Qaramanı» unvanı tek 
Amet-Han Sultanğa berildi.

Amet-Han Sultan 
(1920–1971), 
belli qırımtatar arbiy uçu-
cısı, Şuralar Birliginiñ eki 
defa qaramanı 
(1943, 1945).

Seytnafe Seytveliyev 
(1919–1983), 
Şuralar Ordusınıñ 
çavuşı, Şuralar Birliginiñ 
qaramanı.

Abdul Teyfuq 
(1915–1945), 
Çöl cebesiniñ 57-nci 
Ordusınıñ 58-nci 
gvardiya atıcılar 
diviziyasınıñ 175-nci 
gvardiya atıcılar polkunıñ 
2-nci atıcılar batalyonınıñ 
komandanı, Şuralar 
Birliginiñ qaramanı.

Abduraim Reşidov 
(1912–1984), 
162-nci Gvardiya bom-
bardıman aviatsiya polku 
komandanınıñ muavini 
(8-nci gvardiya bombar-
dıman aviatsiya diviziya-
sı, 2-nci ava ordusı, 1-nci 
Ukraina cebesi),  Şuralar 
Birliginiñ 
qaramanı.

Üzeir Abduramanov 
(1916–1991), 
Şuralar Birliginiñ 
qaramanı.

Fetislâm (Anatolіy) 
Abilov 
(1915–2005), 
gvardiya podpolkov-
nigi, 1-nci Belorusiye 
cebesiniñ 65-nci ordusınıñ 
44-nci gvardiya atıcılar 
diviyaziyasınıñ 130-nci 
gvardiya atıcılar polkunıñ 
komandanı, Şuralar 
Birliginiñ qaramanı.
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1941-1945 seneleri «Şuralar Birliginiñ Qaramanı» 
unvanına taqdim etilgen qırımtatar askerleri

№
п/п

Adı ve 
soyadı

Cenk 
yılı

«Şuralar 
Birliginiñ 

Qaramanı» 
unvanına 

taqdim etilgen 
tarihı

Mukâfatlav 
tarihı

Alınğan 
mukâfat

1. emir 
lümanov

1941, 
ceviz 
ayınıñ 
5-nde 
elâk oldı

1942 s.
saban 
ayınıñ 3 
(ölgen soñ)

1942 s. 
çiçek 
ayınıñ 18

Lenin Ordeni 
(ölgen soñ)

2. abduraim 
reşidov

1941 1941 s. 
qasım ayı

1942 s. 
kiçik aynıñ 
23

Lenin Ordeni

3. idris 
Haybulayev

1942 1942 s.
saban 
ayınıñ 12

1942 s. 
quralaynıñ 
15

Qızıl Bayraq 
Ordeni

4. amet-Han 
sultan

1943 1943 s. 
saban 
ayınıñ 28

1943 s. 
arman 
ayınıñ 27

Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı

5. asan 
Haliyev

1943 1943 s. 
kiraz 
ayınıñ 26

1943 s. 
oraq ayınıñ 
10

Qızıl Bayraq 
Ordeni

6. üzeir 
abdurama-
nov

1943 1943 s. 
ceviz ayı

1944 s. 
qara qış
ayınıñ 15

Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı

7. Veis 
Mesutov

1943 1943 s. 
ekin ayı

1943 s. 
ekin ayınıñ 
22

Qızıl Bayraq 
Ordeni

8. tefuq 
abdul

1943 1943 s. 
ekin 
ayınıñ 27

1943 s. 
aralıq ayınıñ 
20

Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı

9. cevdet 
Dermenci

1943 1943 s. 
ekin 
ayınıñ 31

1944 s. 
kiçik aynıñ 
22

Lenin Ordeni

10. suleyman 
Hairov

1944 1944 s. 
saban 
ayınıñ 9

1944 s. 
çiçek ayınıñ 
10

Qızıl Bayraq 
Ordeni
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11. Fazıl 
azizov

1944 1944 s. 
çiçek 
ayınıñ 10

1944 s. 
quralaynıñ 
3

Qızıl Bayraq 
Ordeni

12. üsein 
Zekirya

1944 1944 s. 
quralaynıñ 
23

1944 s. 
kiraz ayınıñ 
14

Vatan cen-
ki ordeni III 
derece 
(ölgen soñ)

13. cafer 
Osman 
topçi

1944 1944 s. 
quralaynıñ 
24

1944 s. 
kiraz ayınıñ 
24

Qızıl Bayraq 
Ordeni

14. seytnafe 
seytveliyev

1944 1944 s. 
oraq 
ayınıñ 23

1944 s. 
ceviz ayınıñ 
25

Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı

15. anatoliy 
(Fetislâm) 
abilov

1944 1944 s. 
ceviz 
ayınıñ 9

1944 s. 
ceviz ayınıñ 
20

Qızıl Bayraq 
Ordeni

16. cafer 
Osman 
topçi

1944 1944 s. 
qasım 
ayınıñ 15

1944 s. 
aralıq ayınıñ 
16

Vatan cen-
ki ordeni III 
derece 
(ölgen soñ)

17. ismail 
çaylak

1945 1945 s. 
qara qış 
ayınıñ 19

1945 s. 
kiçik aynıñ 
10

Qızıl Bayraq 
Ordeni

18. timofey 
ümerov

1945 1945 s. 
qara qış 
ayınıñ 30

1945 s. 
kiçik aynıñ 2

Qızıl Bayraq 
Ordeni

19. ablâz 
kerimov

1945 1945 s. 
kiçik 
aynıñ 1

1945 s. 
saban 
ayınıñ 2

Qızıl Bayraq 
Ordeni

20. abduraim 
reşidov

1945 1945 s. 
kiçik 
aynıñ 2

1945 s. 
kiraz ayınıñ 
27

Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı

21. anatoliy 
(Fetislâm) 
abilov

1945 1945 s. 
çiçek 
ayınıñ 25

1945 s. 
kiraz ayınıñ 
6

Qızıl Bayraq 
Ordeni

22. Nuri 
celilov

1945 1945 s. 
quralaynıñ 2

1945 s. 
kiraz ayınıñ 
8

Qızıl Bayraq 
Ordeni
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23. amet-Han 
sultan

1945 1945 s. 
çiçek 
ayınıñ 20

1945 s. 
kiraz ayınıñ 
29

Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı

24. refat 
Osmanov

1946 1946 Kiçik aynıñ 
28-nde 45 
künlik tatil 
ile «Şuralar 
Birliginiñ 
Qaramanı» 
unvanını 
almaq içün 
yollandı.

Qorantası 
Qırımdan 
sürgün 
etilgende olıp 
keçken vaqia 
içün mukâfat 
berilmedi

Menba: Qurtseitov Refik Caferoviç. Qırımtatarlar – Şuralar Birliginiñ Qa-
ramanları: taqdim etüv, mukâfatlav hronologiyası ve yüksek mukâfatlar yeri-
ne ŞSCB ordenleri // Qırımtatar filologiyası, tarihı ve medeniyeti meseleleri. 
– 2018.

Añlaması eñ küç olğan mevzulardan biri Ekinci Cian cenkinde 
kollaboratsionizm mevzusıdır. Mesele, devlet vatandaşlarınıñ bu 
cenk vaqtında Almaniya, Yaponiya ve İtaliya ile arbiy, siyasiy, iqtisadiy 
işbirligine aittir. Şuralar devrinde kollaborant-vatandaşlarğa «hain», 
«duşman yardımcısı» istılaları qullanıla edi.

Ekinci Cian cenki yıllarında kollaboratsionizm keniş tarqalğan bir 
şey edi ve er bir işğal etilgen memlekette bar edi. Çoq devam etme-
gen vaqıtta Vermaht Slavân, Kavkaz, Baltıq boyu, Orta Asiya halqla-
rından çoqtan-çoq milliy legionlar ve ayrı rus, kazak arbiy qısımları 
teşkil etti.

Üçünci Reyh ve onıñ ittifaqdaşları tarafından işğal etilgen top-
raqlarda 70 millionğa yaqın şura vatandaşı bar edi. Kollaborantlar-
nıñ umumiy sayısı bir buçuq millionğa yaqın edi. Eñ çoq kollaborant 
ruslar arasında edi. Stalinniñ ölümine qadar Vermahtnıñ rus bölük le ri 
olğanı aqqında malümat gizlendi, demek mümkün. Cenkniñ bütün 
yılları devamında, bütün müfrezelerde qırımtatar kollaborant lar nıñ 
sayısı 15 biñden ziyade olmadı.

Bu fenomen beñzersiz degil edi, aksine tipik edi. Amma butün 
milletler vekillerine ait günâh içün ceza qattı ve adaletsiz oldı. Qaba-
at Vatanından, yaşağan yerlerinden sürgün etilgen az sayılı halqlar 
ustüne taşlandı.

Soñki yıllar devamında kollaboratsionizm meselesiniñ tetqiqi çer-
çivesinde tetqiqatçılar Vermahtnıñ «hain müfrezeleriniñ» mevzusı na 
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tekrar-tekrar muracaat etti. «Barrikadalarnıñ o bir tarafında» qalğan 
adamlar kimdir? Facialı vaqialarnıñ qurbanlarımı ya da arbiy cina-
yetçiler? Şuralardan soñki devirde bu sualge bir manalı cevaplar yoq. 
Biz yalıñız «tatar batalyonları» misalinde, partizan areketi menba ları 
vastasınen bu mevzunıñ «insan ceetine» toqunmaq istedik.

Bu partizan areketi Merkeziy Ştabınıñ reberi P. Ponomarenko nıñ 
şahsiy fondunda saqlanıp qalğan vesiqadan parça. Partizan areketi 
Qırım ştabınıñ mektübinde başqa şeyler arasında «tatar batalyon-
ları» aqqında malümat bar: «Keşfiiy malümatqa köre, 1944 senesi 
qara qış ayınıñ 1-4 tarihleri arasında duşman ormanlarda partizan 
aramağa devam ete edi, partizanlar ağır mudafaa uruşlar yapa edi, 
«duşman tarafından romenler qısımları, 6-ğa qadar nemse batalyon-
ları ve hainler areket etti». 1944 senesi qara qış ayınıñ 12-si tarihlı 
Parti zan areketi Merkeziy Ştabınıñ keşfiyat malümatına köre, «hain-
ler birleşmeleri» 147, 148, 149, 151, 152, 154, 156 tatar batalyonın-
dan (er birinde 200-350-şer kişi, 2,1-den – 2,4 biñge qadar), Kavkaz 
diviziyasından – 17 biñ ve Gürcistan batalyonından (700 kişi), Erme-
nistan, Türkistan batalyonlarından (sayısı belli degil) ibaret edi. Olar 
köylerni ve anda yerleşken anbarlarnı mudafaa ete edi».

«Bütün eali kibi, qırımtatarlar da… nemselerniñ bütün tedbirle-
rini körmemezlikke ura… Tatarlarnıñ nemseler arqasında areket leri 
tarzı aqqında bir çoq fakt ketirmek mümkün: a) Aqmescitteki giz li 
teşkilâtlardan birinde tatar ziyalıları çoq iş yapa; b) hastahanede şu-
ra vatan perverleri partizanlarğa ilâc ketire; v) eki göñülli batalyon-
da, bu batalyonlarnıñ yoq etilmesi içün çalışqan vatanperverler 
gruppası teşkil etildi; g) canköyde çoq sayıda ukrain partizanları 
ve şura esirleri tutulğan yerni qaravullağan göñülliler müfrezesi-
niñ komandanı saranayev Mustafa 7 adamğa qaçmağa yardım 
etti; d) 154-nci göñülliler batalyonınıñ komandanı kerimov ab-
dula işançsız sayılıp, tevqif etildi; e) 147-nci batalyonda 76 kişi 
şura tarafdarı olaraq tevqif etilip, atıp öldürildi; j) Bağçasaray ra-
yonında Otar köyünde bir gizli teşkilât faal areket ete; z) kazan-
tip, Nasırtanin köylerinde gizli taqımlar faal areket ete. Tatarlar-
nıñ işğalcilerge qarşı bu kibi faal küreşiniñ daa çoq misalini ketir mek 
mümkün». [Bizim tarafımızdan qayd etilgen. – G.B.]

Bu ise, qırımtatar, gizli partizan teşkilâtınıñ reberi, 1943 sene-
si nemseler tarafından atıp öldürilgen Abdulla Dağciniñ efsaneviy 
«Volodâ emce»niñ merkezge mektübi. Mektübinde, o, haber ete:

«Men üç göñüllinen yaqınlaştım, men olarğa işanam, olar Vatan 
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ögünde qabaatını ödemege ve bütün bizim emirlerimizni yerine ke-
tirmege söz berdiler. Menim avalelerimni olar yahşı eda etti. Mına bu 
olardır:

1. Gaziyev Baki – Yedi Quyu rayonından, pedagogika institu-
tını bitirdi, edip. Puşkin adına intitutta çalıştı, Rusiye Kommunistik 
Fırqasınıñ azası ve şeer şurasınıñ mebusı edi. 1941 senesi orduda 
siyasiy talimatçı edi, Or civarındaki uruşlarda iştirak etti, rota koman-
danı elâk olğan soñ rotanıñ komandanı oldı. Beş yerinden yaralan-
ğan, bütün rota ölgen soñ, bir qaç askernen beraber esirge tüşti. Şim-
diki vaqıtta göñülliler batalyonında rota komandanıdır.

2. arifov Dosmombet – Aqşeyh rayonından, agronom, topraq 
bölüginde çalıştı, bolşevikler Rusiye Kommunistik Fırqasınıñ azası 
edi, Kezlevde yalı muafazasında hızmet etti. İşğalden soñ Aqyarğa 
tüşti. 1942 senesi qışta İnkerman civarında nemselerniñ ücümi vaq-
tında esirge tüşti. Aynı şu batalyonda kâtip.

3. turayev Murat – türkmen, sabıq komsomol, Qızıl ordunıñ ley-
tenantı, 1942 senesi qışta Keriç yarımadasındaki  desant operatsiya-
sında iştirak etti, Kefe yanında esirge tüşti; aynı şu batalyonda vzvоd 
komandanı.

Olarnıñ qayd etkenine köre, bu batalyonnıñ vazifesi, yardımcı 
poliske hızmet etüv – şeerde arbiy obyektlerni, anbarlarnı mudafaa 
etmek, devriye etmek».

A. Dağciniñ mektübinde añılğanlarnıñ tercimeialından qısqa ma-
lümat ve batalyonğa kirsetilüvniñ alları bile, kollaboratsionizm me-
selesi aqqında keskin hulâsalardan vaqtından evel olğanını aytmağa 
esaslar bere.

Bu tüşünceler, adiy adamlarğa qarşı ceza operatsiyalarında iş-
tirak etkenlerni aqlamaq içün bir fırsat kibi qabul etilmemelidir. Olarnı 
bağışlamamaq mümkün degil. Çoqusı daa cenk yıllarında öz ceza-
sını aldı, bazıları kelecek yıllarda. Amma ne de olsa, Vermahtnıñ bir-
leşmelerinde hızmet etken insanlarnıñ çoqusı anda öz isteginen ket-
megenlerini, başqa çare olmağanını iddia etmek mümkün, – ve şunıñ 
içün bu adamlar ilk-evelâ cenk qurbanları kibi qabul etilmelidir.
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Neticeler
Ekinci Cian cenki – insan tsivilizatsiyasınıñ tarihında eñ 

deşetli ve eñ qanlıdır. Qırım yarımadası içün bunıñ kerçek-
ten de felâketli neticesi bar edi. Alman-romen işğalcilerniñ 
Qırımdaki cinaiy areketlerini ve olarnıñ ketirgen zararlarını 
tetqiq etken Qırım komissiyasınıñ neticelerine köre, 1941-
1944 seneleri devamında zararlarnıñ umumiy miqdarı 
14346421,7 biñ ruble teşkil etti. İnsan ğayıpları da pek çoq 
edi. 1946 senesi saban ayınıñ 1-de ŞSCB topraqlarında 
işğalcilerniñ Qırımdaki cinaiy areketleri qurbanlarınıñ qayd 
etilüvi içün cemaat komissiyasınıñ umumiyleştirilgen malü-
matına köre, Qırım vilâyetinde tahminen 135 biñ adiy adam 
ve asker öldi, 85447 Almaniyağa çıqarıldı. Bularnıñ sırasına 
nemseler, italyanlar, qırımtatarlar, bulğarlar, ermeniler, yu-
nanlar ve diger millet vekilleriniñ sürgünlik qurbanlarını da 
qoşmaq kerek. Cenk başlanğanda yarımadada 1,2 million 
adam yaşay edi, cenk bitken soñ tek 400 biñ qaldı. Cenk 
bitken soñ, ŞSCB reberligi Qırımnıñ geosiyasiy statusını 
başqa türlü körüp başladı – «sıñırdaki ve strategik ceetten 
müim» topraqlar. Stalin siyasetiniñ mantıqiy soñu qırımtatar-
lar sürgün etilgen soñ muhtariyetniñ lâğu etilmesi oldı.

Bölük içüN sualler
1. Qırımda arbiy areketlerniñ başlanması aqqında aytıp beriñiz. 

1941 senesi Qızıl ordunıñ oğursızlıqqa oğrağanınıñ sebepleri ne edi?
2. Qırım yarımadasınıñ işğali devri aqqında ne bilesiñiz? Alman-

lar ükümeti angi printsipke köre yerli sakinlernen munasebet qurdı? 
İşğal etilgen Qırımda yaşağan adamlarnıñ vaziyetini nasıl tasvir eter 
ediñiz?

3. Qırımda partizan areketi: onıñ inkişaf etapları nasıldır? Areket 
ne içün oğursızlıqqa oğradı? 

4. Qırım nemselerden nasıl azat etildi?
5. Qırımtatar cenk qaramanları aqqında aytıp beriñiz. «Kollabo-

ratsionizm» ıstılasını nasıl añlaysız? Ekinci Cian cenki vaqtında onıñ 
misalleri?
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§1. Sürgünlik. «Spetspereselenets»lerniñ yaşayışı

1944 senesi quralaynıñ (mayıs) 10-nda İçki işler halq komis sa-
rı L.Beriya İ.Stalinge Devlet Mudafaa Komitetiniñ «bütün qırımtatar-
lar nıñ Qırımdan sürgün etilmesi aqqında» qarar leyhasını baqma ğa 
berdi. Stalin tarafından imzalanğan Devlet Mudafaa Komitetiniñ 1944 
senesi quralaynıñ (mayıs) 11-i tarihlı «Qırımtatarlar aqqında» №5859 
ss Qararı bütün halq içün öldürici oldı. Oña köre, «qırımtatar lar  nıñ 
çoqusı» Vatanğa hiyanetlikte, Qızıl Ordudan qaçuvda, Alman qırıcı 
müfrezelerinde iştirak etüvde qabaatlana edi.

1944 senesi quralaynıñ (mayıs) 18-nde 
saba erte qırımtatarlarnı Qırımdan sürgün 
etüv operatsiyası başlandı. Operatsiyada 
İçki işler halq komissarlığı (İİHK), Devlet 
telükesizligi halq komis sarlığı ve Şuralar 
ordusınıñ zabitleri ve akskerleri iştirak etti. 
Olar qırımtatarlarnıñ evlerine kirip, sür-
günlik aqqında ilân etip, azırlanuv içün bir 
qaç daqqa berdi. Yarımadanıñ er tarafın-
dan demiryol stantsiyalarına adamlarnen 
yük maşnaları kele edi. Olarnı zorlap, yük 
vagonlarına mindirdiler. Adamlar qayda 
quvulğanını bilmey edi.

Quralaynıñ (mayıs) 20-nde kommu-
nistler sürgün etüv operatsiyası muvafa-
qiyetnen keçirilgeni aqqında bildirdi ve 

«Stalinniñ hususiy papkası», 
anda sürgün etilüv aqqında 

vesiqalar  saqlana edi, 
1944 senesi

Sürgünlik ve qırımtatar 
halqınıñ tarihiy vatanına 

qaytuv oğrunda küreşi
Gülnara Bekirova

bö
lü

k I X
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Spetsposeleniye. 
Uralda orman yıquv, 
1940–1950 seneleri

«Unutma» işler seriyasından 
«Ölüm treni», 
ressam R. Eminov

Otuz köyüniñ sakinleri 
sürgün etilgen yerlerde. 
Krasnovişçersk şeeri, Ural

qırımtatarlarnıñ mal-mülkü aqqında 
malümat berdi.

Qırımtatarlarnıñ çoqusı Özbekistan-
ğa sürgün etildi. Sürgün etilgen qırım-
tatarlarğa «spetspereselenets», yani  
«mahsus koçürilgenler» statusı berildi. 
Olar cedvelge alınğan ve komendatu-
ralarda qayd etilmek kerek ediler. Ce-
beden qaytqan qırımtatarlar da sürgün-
lik yerlerine yiberile edi.

İİHK ŞSCB-niñ «spetsposeleniye»-
ler bölüginiñ malümatına köre, 1944 
senesi qasım ayında (noyabr) sürgün-
lik yerlerinde 193.865 qırımtatar bar 
edi, olardan 151.136 – Özbekistanda, 
8.597 – Mari MŞSC, 4.286 – Qazahistan 
ŞSC, qalğanları «emek orduları»nda, 
ça lışmaq içün Rusiye vilâyetlerine yol-
lanılğan edi: olardan 10.555 adam – 
Molotov, 6.743 – Kemerov, 5.095 – Gör-
kiy, 3.594 – Sverdlov, 2.800 – İvanov, 
1.059 – Yaroslav vilâyetlerine. Olarnıñ 
sıra sına sürgünlik vaqtında GULAG-
da olğan 6 biñge yaqın adam kirsetil-
megen edi.

Sürgünlikniñ ilk ayları halqnıñ 
ayatında eñ deşetli edi. Sürgün 
etilgenler niñ yaşayışı qıyın edi, ölüm 
seviyesi – yüksek. Özbekistan ŞSC 
İİHK-nıñ malümatına köre, 1944 se-
nesi Özbekistanda 16.052 qırımtatar 
öldi (10,6 %), 1945 senesi ise 13.183 
(9,8%). Böyleliknen, sürgünlikten soñra 
birin ci bir buçuq yıl içinde Özbekistan-
da tahminen 30.000 qırımtatar öldi.

1948 senesi qasım ayınıñ (no-
yabr) 26 tarihlı ŞSCB Yuqarı Şurası 
Prezidiumınıñ fermanı sürgünlik re-
jimini quvetleştirdi. Qomşu rayonğa 
köçmege izin yalıñız yaqın soylardan 
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«çağıruv» olğan taqdirde berile edi. 
Yaşağan yerinden çıqıp ketkeni içün 
ilk sefer beş künlük apis cezası berile, 
qaide tekrar bozulsa, «sürgün yerin-
den qaçuv» kibi sayıla ve 20 yıl apis 
cezası berile bile edi.

Qırımtatar sürgünlilerni yañı yer-
lerde bir kimse beklemey edi. Şuralar 
propagandasınen zeerlengen yerli sa-
kinler kelgen adamlarğa şübenen ve 
duşmanca baqıp, olarğa «hain ve duş-
manlar» dey edi.

Şu vaqıtta Qırımda yañı sakinler 
yerleştirile edi. Bular esasen Rusiye-
den kelgenler ve biraz Ukrainadan da 
bar edi. Çoqusı qırımtatarlarnıñ evleri-
ne yerleşe, digerler içün ise ev quru la 
edi.

Qırımda, tamır halq aqqında hatır-
latqan er şey yoq etilip başlandı. 1944-
1948 seneleri qırımtatar adlarını taşı-
ğan meskün yerlerniñ çoqusı rusçağa 
deñiştirildi. Qırımtatar tarihiy ve mede-
niy abideleri berbat etildi. 1948 senesi 
ceviz ayında (sentâbr) ŞSCB İlimler 
akademiyasınıñ toplaşuvında Qırım 
tarihınıñ ğayrıdan baqılması içün bir 
kampaniya başlandı.

1946 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 25-
nde Rusiye Yuqarı Şurası bir Qanun qa-
bul etti. Oña köre, Qırım MŞSC Qı rım 
vilâyetine çevirildi. Soñra, ŞSCB Yuqa rı 
Şurası Prezidiumınıñ 1954 senesi ki çik 
aynıñ (fevral) 19 tarihlı fermanı ile, o, 
RŞFSC terkibinden Ukraina ŞSC ter-
kibine kirdi – «iqtisadiyat ortaqlığı nı, 
topraq yaqınlığını ve yaqın iqtisadiy ve 
medeniy alâqalarını köz ögüne alıp».

Sürgün etilgen halqlarnıñ mese-
lesine kelgende, tarihçı Pavel Polân pek 

Spetsposeleniye. Uralda orman 
yıquv, 1940–1950 seneleri

Özbekistanda pamuq tarlaların-
da, 1940–1950 seneleri

«Zengin ve berektli Qırım 
viyaletine keçüv». Şuralar 

Birligi ve Ukraina ŞSC 
ükümetiniñ kolhozcılarğa 

muracaatı, 1951 senesi
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doğru yazdı: «Adaletsizlik – «halqlarnı cezalav» misalinde, muayyen 
kişilerniñ mahkeme işleri deñiştirile edi. Er angi statistikağa kore, et-
nik mensüplikke baqıp, kollektiv qabaatlav ve kollektiv ceza berüv, 
esirlikke aluv ve atıp öldirüvnen beraber insaniyetlikke qarşı ciddiy bir 
cinayettir».

§ 2. Stalinniñ ölümi ve 1950-nci yıllarda qırımtatar milliy 
  areketiniñ başlanuvı

Başta sürgün etilgenlerniñ alı esasen kederli edi. 1940-nci yıllarnıñ 
soñunda qırımtatar ziyalıları tevqif etildi. Milliy areketniñ başında qı-
rımtatar halqınıñ keçmiş devlet elitasına mensüp olğanlar – fırqa işçi-
leri, arbiyler ve yazıcılar edi. Stalin daa sağ olğanda olarnıñ arasında 
akimiyetni qırımtatarlar Qırımğa qaytarılmasını mecbur etecek areket 

variantları muzakere etildi.
1953 senesi saban ayınıñ (mart) 

5-nde zalım öle. Sürgün etilgen halqlar 
içün Stalinniñ ölümi sürgünden azat eti-
lüv ve vatanğa qaytuv ümütlernen bağ-
lı edi. 1956 senesi kiçik ayda (fevral) 
Şuralar Birligi Kommu nistik Fırqasınıñ 
(ŞBKF) ХХ syezdinde N. Hruşçov ma-
ruzanen çıqışta bulunıp, sürgün etilgen 
halqlarğa qarşı etilgen aqsızlıq aqqın-
da ayttı. 1956-ncı sene çiçek ayınıñ 
(aprel) 18 tarihlı ŞSCB Yuqarı Şurası 
Prezidiumınıñ «Ulu Vatan cenki devrin-

de sürgün etilgen qırımtatarlar, balqarlar, türkler (ŞSCB vatandaşla-
rı), kurdlar, hemşinlerge ve olarnıñ aile azalarına qoyulğan «spets-
poseleniye» ile bağlı sıñırlavlarnıñ lâğu etilmesi aqqında» fermanı 
«spetsposeleniye» rejimini lâğu etip, bu halqlarnı nezaret astından 
azat etti. Sıñırlavlarnıñ lâğu etilmesi «sürgünlik vaqtında musadere 
etilgen mülkiyetniñ keri qaytarılmasını» ve adamlarnıñ quvulmadan 
evel yaşağan yerlerine keri qaytmasını közde tutmay edi.

Qırımtatar halqınıñ faal temsilcileri qırımtatarlar vatanına qaytarıl-
ması talabı ile yuqarı akimiyet organlarına muracaat etip başladılar.

İlk böyle muracaatlardan birinde (ŞBKF MK Prezidiumı azalarına 
qırımtatar kommunistlerniñ mektübi) qırımtatarlarnıñ vatanına qayt-
ması ile bağlı mesele köterildi. Faqat ne bu, ne de soñraki mektüpler 

Stalinniñ cenazesi, 
1953 senesi saban ayı
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muvafaqiyet ketirmedi. Ükümetniñ cevabı: qırımtatarlardan «spetspe-
reselenets» statusınıñ lâğu etilmesi vatanğa qaytmağa aq bermey.

1956 senesi qasım ayında (noyabr) ŞBKF MK Siyasiy bürosınıñ 
«Qalmıq, qaraçay, balqar, çeçen ve inguş halqlarınıñ milliy muhtari-
yetleri ğayrıdan tiklenüvi aqqında» Qararı qabul etildi. Bu halqlarnıñ 
evelki yaşayış yerlerine qaytması başlandı. Qırımtatarlarğa böyle fır-
sat berilmedi. Qırımtatarlar içün vatanına qaytuv aqqınıñ red etilmesi 
bu qararnıñ altıncı maddesinde ifadelenildi: «Evel Qırımda yaşağan 
tatarlarğa milliy muhtariyet berilmesi uyğunsız olğanını tanımaq».

1957-nci yılnıñ küzünece qırımtatarlarnıñ farqlı yaşayış yerlerin-
de «teşebbüs gruppaları» ağı meydanğa keldi. Olarnıñ faaliyeti saye-
sinde on biñlernen insan tarafından imzalanğan muracaatlar yuqarı 
akimiyet organlarına yollanıla edi.

1958 senesi saban ayında (mart) milliy areketniñ faalleri ŞSCB 
Nazirler Şurası başınıñ muavini A. Mikoyan ile körüşip oldılar. Körü-
şüvden soñ olar semetdeşlerine, qırımtatarlar birazdan vatanına qay-
tacaqlarını ayttılar. Amma tecribeli Kreml memurı delegatlarnı aldattı. 
Körüşüvniñ iştirakçilerine qarşı etilgen basqılardan ğayrı başqa iç bir 
şey olmadı.

1956 senesi ŞSCB Merkeziy Komitetine 10 000 imzanen yañı 
muracaat yiberildi, 1961 senesi saban ayında (mart) ŞSCB MK Pre-
zidiumına 18.000 imzanen mektüp yollandı.

§ 3. 1960-ncı yıllarda qırımtatar milliy areketiniñ inkişafı

1950-nci senelerde qırımtatarlar içün iç bir şey deñişmedi. Çoq 
keçmeden ise tevqifler başlandı.

1961 senesi ekin ayınıñ 11-nde Stalin devrinden soñ qırımtatarlar-
nıñ ilk siyasiy esnası kibi keçken mahkeme esnası yekünlendi. Şu künü 
Taşkent vilâyet mahkemi Enver Seferov ve Şevket Abdurahmanov nıñ 
davası mevzusında üküm çıqardı. Olar, qırımtatarlarnı tarihiy vata-
nına qaytarmaq talabı ve keri qaytmaq içün qırımtatarlarnı küreşke 
çağırğan bildirmeler azırlağanı ve tarqatqanı içün qabaatlandı. Tah-
qiqat bunı Şuralarğa qarşı faaliyet kibi tanıdı. Olar 7 ve 5 yıl qattı rejim 
lagerlerinde qalmağa mahküm etildi.

1962 senesi arman ayında (avgust) yañı siyasiy esnas olıp keçti. 
«Qırımtatar gençleri teşkilâtı»nıñ liderleri Marat Ömerov ve Seit-Am-
za Ümerovnıñ davası Özbekistan ŞSC Yuqarı mahkemesinde baqıl-
dı. Ömerov 4 yıl, Ümerov 3 yıl qattı rejim emek-tüzetüv cezahanesin-
de qalmağa mahküm etildi.
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1964 senesinden başlap, Moskvada res-
miy olmağan qırımtatar temsilciligi çalıştı. 
Onıñ ekrânı deñişe edi. Temsilcilik ükümet 
organlarına muracaatlarnı yollay edi. Te-
şebbüs gruppaları muntazam tarzda teslim 
etilgen vesiqalar ve vazifedar şahıslarnen 
keçirilgen körüşüvlerniñ miqdarı aqqında 
«Malümat» neşir etip, tarqata edi.

Milliy areket reberleri, esasen yaşlı ne-
silden adamlar, şuralar rejimine loyal muna-
sebet berecek oldı. Amma 1960 seneleri  mil-
liy arekette, sürgünlikte ösken gençler büyük 
emiyet alıp başlay. Olar şuralar ükümetini 
bilmedi, balalıqtan aqsızlıqqa ve akimiyetniñ 
zulumına oğradı. Olar ziyade radikal edi. Uy-
ken nesil, Şuralar reberliginiñ hataları dege-
nine, gençler cinayet dey edi. Milliy arekette 
yaş nesilniñ eñ parlaq temsilcileri – Mustafa 

Cemilev, Ayşe Seytmuratova, Reşat Cemilev, Rollan Kadıyev, Ayder 
Bariyev, Zampira Asanova, Yuriy Osmanov.

Akimiyetniñ qırımtatarlar areketlerine cevapları sert edi. 1965 
senesi arman ayınıñ (avgust) 17-nde biñden çoq qırımtatar Beka-
bad şeer fırqası komitetiniñ binası yanında, Özbekistan MKKF birin ci  
kâtibi Ş. Raşidovdan qırımtatarlarnıñ Qırımğa ne zaman qaytacağı nı 
bilmek içün toplaştı. Toplaşqanlarnı dağıtmaq içün akimiyet küç qul-
landı.

1966-ncı yılda ekin ayınıñ (oktâbr) 8-18 tarihlerinde Qırım MŞSC 
tiklenilmesiniñ 45-nci yıllığı munasebeti ile Özbekistannıñ bir çoq 
şeerinde mitingler ve qırımtatarlarnıñ toplaşuvları olıp keçti. Olarnıñ 
episi akimiyet tarafından dağıtıldı. İştirakçiler kütleviy tarzda tevqif 
etildi. Bayram tedbirleriniñ neticeleri böyle oldı: biñlernen urulğanlar, 
15 künge yüzlernen tevqif etilgenler ve uzun vaqıtqa 17 mahküm etil-
gen.

1966-1967 seneleri Taşkent, Ferğana, Andijan ve Moskvada qı-
rımtatar milliy areketiniñ iştirakçilerine qarşı daa bir qaç mahkeme 
esnası olıp keçti.

1960-ncı seneleri ortalarınıñ daa bir müim hususiyeti qırımtatar-
lar nıñ öz halqı tarihı ve medeniyetine keskin tarzda uyanğan merağı 
oldı. Bu, milliy öz-özüni ve maiyetini añlavnıñ yükselmesine delâlet 
ete edi. 1965 senesi ceviz ayında (sentâbr) milliy areket faalleri sür-

1960 senelerniñ başında 
qırımtatar siyasiy 
mabüsleri. Sol taraftan 
sağ tarafqa: Enver 
Seferov, Marat Ömerov 
ve Seit-Amza Ümerov
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günlik vaqtında ğayıplar aq-
qında malümat toplap başla-
dı. «Eali» cedvelge aluvı na 
köre, sürgünlik vaqtında ve 
yañı yerlerde yaşayışnıñ bi-
rinci yıllarında qırımtatarlar-
nıñ 46,2 faizi öldi.

Bu vaqıt teşebbüs grup-
paları muracaat mektüpleri 
yazmağa devam etti. Yuqarı 
Şura Prezidiumı qabulhanesi-
niñ esabına köre, 1965-1967 
seneleri içinde yuqarı organ-
larğa qırımtatarlardan biñlernen imzanen 53 biñge yaqın mektüp ve 
telegramma kelgen. «ŞBKF ХХIII syezdine Umumhalq muracaatını» 
bütün bölgelerden 120 biñden ziyade qırımtatar imzalağan.

Bütün bu ğayretlerge baqmadan, 1966 senesi qırımtatarlarnıñ 
meselesi öyle de al etilmedi.

§ 4. 1967 senesi ceviz ayınıñ 5 tarihlı fermanı. 
   Aq-uquq qoruyıcılarnen yaqınlaşuv

1967 seneniñ başında qırımtatar milliy areketiniñ nizamı yüksek 
seviyege yetti. Onıñ faalligi sayesinde Ekin ayı (oktâbr) inqilâbınıñ 50 
yıllığında akimiyet qırımtatar meselesiniñ çezimini teklif etti.

1967 senesi oraq ayınıñ 
(iyül) 21-nde memleketniñ 
siyasiy reberliginiñ temsilci-
leri milliy areket faallerin den 
ibaret delegatsiyanı qabul 
etti. Resmiy qabulnı ŞSCB 
DTK-niñ başı Yuriy Andro-
pov keçirdi. O, qırımtatarlar-
ğa yaqında Qırımtatar halqı-
nıñ reabilitatsiyası aqqında 
ferman çıqarılacağını, halq-
nıñ Qırımğa qaytuv mesele-
si ise tafsilâtlıca ögrenilmek 
kerek olğanını haber etti.

Qızıl meydanda qırımtatar halqınıñ 
temsilcileri. Moskva 1966 senesi

Tekrar sürgün etüvden soñ Fevzi Poska 
ailesi Kalinovka köyündeki (Qırım vilâyeti, 

Yedi Quyu rayonı) öz evine qayttı, 
1969 senesi
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1967 senesi arman ayınıñ 
(avgust) 27-nde ve ceviz ayınıñ 
(sentâbr) 2-nde Taşkentte keçiril-
gen mitinglerge çıqqan qırımtatar-
lar olarnıñ «milliy meselesi» çoq 
yılğa endi «al etilgenini» bilmey 
ediler. 1967 senesi arman ayınıñ 
(avgust) 17-nde ŞBKF MK Siyasiy 
bürosınıñ Qararı qabul etildi. Bu 
vesiqanıñ esas tezisi: qırımtatarlar 
sürgünlik yerlerinde «tamır attı», 
«Qırımğa qaytmaları maqsatqa 
uygun degil».

1967 senesi ceviz ayınıñ 
(sentâbr) 5-nde ŞSCB Yuqarı Şu-
rası Prezidiumınıñ «Evel Qırımda 
yaşağan tatar milletinden olğan 
vatandaşlar aqqında» Fermanı 
çıqarıldı. O, «Qırımda yaşağan 
tatar milletinden olğan vatandaş-
larğa» dair esassız qabaatlavları 
olğan qısımda devlet organlarnıñ 
qararlarını lâğu etti, amma olar 
«Özbekistan ve diger ittifaqdaş 

cumhuriyetlerniñ top-
raqlarında tamır at-
qanlarını» iddia etti. 
Fermandan soñ çı-
qarılğan Qararda 
yazılğan edi: «Tatar 
milletinden olğan va-
tandaşlar ve olarnıñ 
aile azalarınıñ, işke 
kirüvi ve pasport re-
jimi aqqındaki amel-
deki qanunlarğa köre, 
ŞSCB-niñ bütün va-
tandaşları kibi, Şura-

Satın alğan evlerinden quvulğan 
qırımtatar aileleri. Qırım, 
1960 senelerniñ soñu 
1970 senelerniñ başı

Sol taraftan sağ tarafqa: Şuralar Birliginiñ 
qaramanı S. Seitveliyev, S. Veli, (…),  
Şuralar Birliginiñ qaramanı U. Abduramanov, 
Ş. Ulanova, A. Seitmuratova, Yu. Osmanov, 
S. Şamratov. Moskva, 1967 senesi
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Petro Grigorenko 
(1907–1987), 

ŞSCB silâlı quvetleriniñ 
general-mayorı (1959), dis-

sidetler areketiniñ iştirakçisi, 
aq-uquq 

qoruyıcı, Ukraina 
Helsinki gruppasınıñ te-
sisçisi. Moskva Helsinki 

gruppasınıñ azası

lar Birligi niñ bütün topraqların da yaşama-
ğa aqqı bar».

Soñradan belli olğanı kibi, «pasport re-
jimi» ile bağlı tenbiniñ manası diger edi.

Qırımtatarlar fermannı vatanlarına yol 
açqan bir anahtar kibi kördi. 1967 senesi 
ceviz ayınıñ (sentâbr) soñunace Qırım-
ğa 2 biñge yaqın qırımtatar keldi, amma 
olarnıñ aman-aman iç birisi mekân qaydını 
alıp olamadı. Qırımtatarlar tarafından sa-
tın alınğan evlerni buldozerler yıqtıra edi, 
adamlarnı ise yarımadadan zorlap sürgün 
ete ediler.

Uquqqoruyıcı general Petro Grigoren-
ko bu fermannı «qırımtatarlar ile bağlı çı-
qarılğan eñ yalancı ve munafıq ferman», 
dep adlandırdı.

Açıq munasebetler, ükümetnen aytış-
maq içün ıntıluvlar – bunıñ episi qırımtatar 
faallerini demokratik areketniñ temsilcileri-
ne – uquqqoruyıcılarğa yaqınlaştırdı. 1968 
senesi baarde qırımtatar ve demokratik 
areketler arasında yaqın alâqa başlandı. 

1968 senesi saban ayında (mart) qırımtatar faalleri basqığa oğ-
ratılğan halqlarnıñ qoruyıcısı, yazıcı Aleksey Kösterinniñ şerefine zi-
yafet berdiler. Şu vaqıt uquqqoruyıcı general Petro Grigorenko qı-
rımtatarlarnı «tar milliy qabuq» içinde qapalmamağa çağırdı, şura lar 
ve dünya toplulığına, halqara teşkilâtlarğa muracaat etmege tevsiye 
etti. Qırımtatarlar vatanına qaytarılmasını ve Qırım MŞSC-niñ ğayrı-
dan tiklenmesini talap etken kütleviy numayış keçirmek qara rına kel-
diler. 

Bu numayış 1968 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 21-nde Taşkent 
vilâyetiniñ Çırçıq şeerinde olıp keçti. O, acımadan dağıtıldı, 10 işti-
rakçisi ise mahkemelendi. Qırımtatar milliy areketi tarihında ilk sefer 
mahkemelengenlerni Moskvadan advokatlar mudafaa etti. Bu – So-
fiya Kallistratova, Leonid Popov, Yuriy Pozdeyev, Vladimir Romm. Bu 
iş qırımtatarlarnıñ aqlarını qorçalağan Petro Grigorenkonıñ teşeb bü si 
ile oldı. 



150

Bölük

Çirçik şeerinde kütleviy 
qırımtatar cıyınnıñ dağıtıluvı, 
1968 senesi çiçek ayınıñ 21

1968 senesi arman ayınıñ 17-nde 
Moskvada sürgünlikniñ nevbetteki yıl-
dönümine bağışlanğan numayış olıp 
keçti. Numayışta iştirak etmek içün 
Moskvağa 800-ge yaqın qırımtatar tem-
silcisi keldi. Olarnıñ arasında qadınlar 
ve qartlar – cenk veteranları bar edi. 
Amma bu militsiya hadimlerini toqtat-
madı. Qırımtatarlar qanun qoruyıcılar 
tarafından tutuldı ve dögüldi, soñra ise 
konvoy altında trenlerge yüklenip, yaşa-
ğan yerlerine yiberildi. 1968-1970 sene-
leri 1967 senesi ceviz ayınıñ (sentâbr) 
5 tarihlı Fermanını ve Çırçıq, Moskva 
vaqialarını açıqça tenqit etkenlerniñ 
mahkemesi oldı. Mustaqil neşriyatlar-
da ve soñra ayrı bir neşir olaraq Ğarpta 
derc etilgen «Onlar esnası» eñ büyük 
rezonans doğurdı. 

Bu adiseler qırımtatarlarnıñ ükümetke yañı munasebetini belgi-
ledi. Qırımtatar meselesiniñ tez vaqıtta al etilmesi ile bağlı soñki boş 
hayallar yoq oldı.

§5. Qırımtatar areketinde ağır 70-nci yıllar. 
  Siyasiy esnaslar ve qırımtatarlarnıñ taqip etilüvi

1970-nci yıllarda Qırım qırımtatarlar içün «qapalı» edi. Pasport 
rejimini bozuv ile bağlı mahkeme oturışlarına ve sürgün etüvlerge 
baqmadan 1967-1970 seneleri Qırımda 3026 qırımtatar yerleşti. 
1972-1973 seneleri ise Qırımda qırımtatarlar yerleşüvi toqtatıldı, de-
mek mümkün.

Qırımtatar areketinde inqıraz oldı. Teşebbüs gruppaları milliy 
areketniñ teşkiliy şekli olaraq qaldı. Olarnıñ faaliyeti qırımtatar mus-
taqil neşriyatlarında aks olundı; esas qararlar teşebbüs gruppalarnıñ 
cumhuriyet muşaverelerinde qabul etildi. Lâkin bu faaliyetniñ büyük-
ligi artıq evelki kibi degil edi.

1970 yılları ceza organlar işiniñ faalleşüvi bir çoq iştirakçi niñ 
şiddetli faaliyetten uzaqlaşmasına şarait yarattı. 1973 senesi milliy 
areketniñ faalleri tesellisiz yekünlerni çıqardı: «1956-1973 sene leri 
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Ceppar Akimov (sol taraftan) 
ve Bekir Osmanov, Fergana, 

1972 senesi saban ayı

Qırımdan konvoy altında 
quvulğan qırımtatarlar, 

1969 senesi

devamında yuqarı instantsiyalarğa 4 million imza ile 66 umum mil-
liy vesiqa yollanıldı… 32 fırqadan ve 100-ge yaqın komsomoldan çı-
qaruv, bir qaç biñ tintüv, DTK-nde on biñlernen sorğu ve «su bet», 
brandspoytler, tütün granataları, qalın tayaqlar qullanuvınen, mili tsiya 
hadimleri ve ordularnıñ celp etilüvinen 20-den ziyade büyük dögüş, 8 
büyük tarama ve konvoy refaqatında qırımtatar temsilcileriniñ Mosk-
vadan quvulması, konvoy refaqatında Qırımdan 32 büyük sürgün 
etüv (tahminen 6 biñ adam), Qırımda tatarlarğa qarşı tecavuz, 50-
den ziyade mahkeme esnası, 200-den ziyade mahküm».

1970-nci yıllarda aq-uquq qoruyıcı birleşmelerniñ yardımınen 
(«ŞSCB insan aqları qoruvında te-
şebbüs gruppası», «İnsan aqları ko-
miteti», «Moskva Helsinki gruppası») 
qırımtatarlarnıñ küreşi dünya toplulığı 
diqqatınıñ merkezinde edi. Meseleniñ 
bütün aspektlerini «Adiseler vaqiana-
mesi» insan aqlarından bülleten tafsilâtlı 
şekilde aydınlata edi; sürgünlikniñ 
30 yıllığına bağışlanğan 31-nci sanı 
(1974 senesi quralay (mayıs)) bütün-
ley qırımtatarlar aqqında edi. Qırımta-
tar  milliy areketinde iştirak etüv Petro 
Grigorenkonıñ psihiatrik hastahanesine 
yatqızıluvınıñ ve İlya Gabaynıñ mah-
küm etilüviniñ sebeplerinden biri edi. 
Çoq yıl devamında, 1980 senesi apis 
etilgenine qadar, Aleksandr Lavutnıñ 
milliy areketnen alâqası pek yaqın edi. 
Andrey Saharov Nobel lektsiyasında 
(1975 senesi aralıq (dekabr) ayı) «yüz 
biñlernen qırımtatar… alâ daa öz tuv-
ğan yerlerine qaytmaq aqqından ma-
rum etilgenlerge» qarşı diskriminatsiya 
aqqında ayttı.

1970-nci yıllarda qırımtatarlarğa 
qarşı basqılar ve tevqifler devam etti. 
1970-nci senelerniñ başında  milliy 
areketniñ faalleri mahküm etildi: Ayşe 
Seytmuratova, Lenur İbraimov, Cep-
par Akimov, Mustafa Cemilev, Esken-
der Kurtumerov, Ebazer Halikov, Ria-
yed Ramazanov, İslam Kudusov.
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Mustafa Cemilev, şuralar qanun qoruyıcılarınıñ ayrı diqqatına 
malik olğan milliy areket iştirakçilerinden biri edi. 1974 senesi kiraz 
ayınıñ (iyün) 22-nde Özbekistannıñ Gülistan şeerinde o, üçünci kere 
tevqif etildi. 

1974 senesi oraq ayınıñ (iyül) 19-nda Gülistan halq mahkemesiniñ 
üküminen Mustafa Cemilev Özbekistan ŞSC Ceza Qanunnamesiniñ 
199-1 maddesine binaen qabaatlı tanıldı ve bir yıl sert apis cezasına 

mahküm etildi. Cezasını Omsk emek-
tüzetüv cezahanesinde çekti. 

Müddetiniñ bitmesine biraz qal-
ğanda, organlar Cemilevge qarşı 
yañı dava uydurmağa istegeni belli 
oldı. 1975 senesi quralayında (mayıs) 
cezahaneniñ nezaretçileri ve opera-
tiv hadimleri onıñ şeylerini baqıp çıq-
tı ve şahsiy mektüp ve defterini tutıp 
aldı. 1975 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 
4-nde, apis müddetiniñ bitmesine 
bir qaç kün qalğanda, RŞFSC Ceza 
Qanunnamesiniñ 190-1 maddesine 
binaen oña qarşı yañı cinayet davası 
açıldı. Cemilev narazılıq bildirip, açlıq 
ilân etti.

Mecburiy baqılma ile Cemilevniñ 
açlığı 303 kün devam etti. Bu vaqıt 
içinde onıñ adı ŞSCB tışında belli 

oldı. Akimiyet cezasını öyle de berip olamadı. Bu sefer ükümet eki 
kere yutquzdı – birincide, yoq etip olamadı, ekincide, bunıñ sayesin-
de qırımtatarlarnıñ  milliy meselesi ŞSCB tışında belli oldı.

1976 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 14-nde Omskta Cemilevniñ da-
vası mevzusında mahkeme başlandı. Qabaatlav hulâsasına köre, 
«dava açılmasına sebep, Cemilevniñ 1974 senesiniñ küzünden 1975 
senesiniñ oraq ayınace mahküm V. Dvorânskiyge şuralarnıñ devlet 
ve içtimaiy qurumını yamanlağan yalan uydurmalarınıñ muntazam 
tarzda ağzaviy şekilde beyan etkeni ve böyle mündericenen vesiqa-
lar azırlap tarqatqanı oldı».

Omsk vilâyet mahkemesi Cemilevni eki buçuq yıl qattı apis ce-
zasına mahküm etti. Onı mudafaa etmek içün bir çoq muracaatlar 
oldı, amma buña baqmadan, o, cezasını çekmek içün Uzaq Şarqqa, 
«Primorskiy» lagerine yollanıldı. 

Mustafa Cemilevniñ anasınıñ 
semetdeşlerine muracaatı. 
1976 senesi
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Qırımtatarlar taqip etilmesiniñ eñ yüksek 
derecesi Beş Terek (Donskoye) köyünde olıp 
keçken facia oldı. 1978 senesi kiraz ayında 
(iyün) Qırımda qırımtatarlar taqip etilmesine 
narazılıq bildirip, Musa Mamut özüni yaqtı. 
Onı «pasport rejimini bozuv» maddesine 
köre kene mahkeme etecek ediler. Musa 
Mamutnıñ cenazesi, o, vatanğa qaytmaq 
içün areketniñ timsaline çevirilgenini, milliy 
qaraman olaraq sayılğanını kösterdi.

Bu faciadan çoq keçmeden soñra ŞSCB 
Nazirler Şurası «Qırım vilâyetinde pasport 
rejiminiñ pekitilüvi ile bağlı qoşma çareler 
aqqında» №700 Qararnı qabul etti. O, ev-
lerden memuriy sürgün etilüvlerni ve mekân 
qaydı olmağan ailelerniñ Qırımdan «çıqarı-
luvını» qanuniyleştirdi.

1970-nci senelerniñ soñu 1980-nci 
senelerniñ ilk yarısı qırımtatar milliy areketi 
pek qıyın oldı. Onıñ aman-aman bütün nu-
fuzlı iştirakçileri – Mustafa Cemilev, Reşat 
Cemilev, Rollan Kadıyev, Eldar Şabanov, 
Yuriy Osmanov ve digerleri tevqif etilip, 
mahküm etildiler. Tevqif tehdidi altında ol-
ğan Ayşe Seytmuratova memleket tışına «sıqıştırıp çıqarıldı». Anda, 
o, çetel cemaatçılığını qırımtatar milliy meselesinen tanıştırmaq içün 
bayağı ğayret etti.

Qırımtatar milliy areketi veteranları Bekir Osmanov (1983 senesi 
Qırımda) ve Ceppar Akimovnıñ (1983 senesi Özbekistanda) cenaze-
leri siyasiy numayışlarnıñ sebebi oldı.

§ 6. Avdet. Qırımtatar halqınıñ ekinci Qurultayı 
   (1991 senesi kiraz ayı)

Ğayrıdan quruv siyaseti ilân etilgeninen (1985 senesi) milliy are-
kette yañı köterilüv başlandı.

1987-1989-ncı yıllarda qırımtatarlarnıñ toqtamağan aktsiyaları, 
matbuatta Sergey Baruzdin, Yevgeniy Yevtuşenko, Bulat Okucava, 
Anatoliy Pristavkin kibi yazıcılarnıñ çıqışları tazyığı astında, akimiyet 
qırımtatar meselesine qaytmağa mecbur oldı.

Musa Mamutnıñ cenazesi, 
1978 senesi kiraz ayı

Musa Mamut 
(1931–1978)



154

Bölük

«Vatan ya da ölüm», 
«Halqımıznı Vatanğa qaytarıñız», 
«Qırımtatarlarnıñ aqlarını ğayradan 
tikleñiz», «Demokratiya ve aşkârlıq 
– qırımtatarlar içün», bu şiarlarnen 
qırımtatarlar Moskvadaki Qızıl 
meydanğa çıqtı. Moskva, 
1987 senesi oraq ayı

Mustafa ve Safinar Cemilevler akademik 
Andrey Saharov ve ömür arqadaşı 
Yelena Bönnerde  musafirlikte. 
Moskva, 1986 senesi

1989 senesi çiçek ayınıñ 
29 – quralayınıñ 2 tarihle-
rinde Yangiyülde olıp keç-
ken teşebbüs gruppaları 
temsilcileriniñ Beşinci Umu-
mittifaq muşaveresi vaq-
tında, reylerniñ çoqusınen 
mevcut teşebbüs gruppa la-
rı esasında içtimayi-siyasiy 
Qırım tatar milliy areketi niñ 
teşkilâtını (QMAT) tesis et-
mege qarar qabul etildi.

QMAT-nıñ meydanğa 
ketirilmesi, öz milliy aqları ve demokratiya oğrunda ziyade nizamlı 
siyasiy küreş şekline keçmekniñ kerekligine esaslandırıldı.

QMAT-nıñ tesbit etilgen azalığı, nizamnamesi ve programması 
bar edi. Birinci muşavere vaqtında gizli rey berüvnen bir yılğa 27 aza-
dan ibaret olğan Merkeziy Şura, teftiş komissiyası (6 adamdan ibaret) 
ve QMAT-nıñ başı – Mustafa Cemilev saylandı.

Memleketniñ ğayrıdan quruv siyasetini terenleştirüv yolunda bü-
yük bir adım 1989 senesi quralaynıñ (mayıs) 25 – kiraz ayınıñ (iyün) 

9 tarihlerinde olıp keçken Halq 
mebuslarnıñ I syezdi oldı.

O vaqıt Moskvada olğan 
qırımtatar halqınıñ temsilcile-
ri mebuslar arasında qırımtatar 
halqınıñ vaziyeti aqqında vesiqa-
lar tarqattı, çoqtan-çoq mitingler-
de iştirak etti. Bu, Syezdniñ min-
berinden bir qaç mebus qırımtatar 
meselesiniñ hatırlatmasına sebep 
oldı, soñra ise Syezd ŞSCB Yu-
qara Şurasınıñ Milletler Şurasına 
qırımtatar halqınıñ meselelerinen 
bağlı mebuslar komissiyasını teş-
kil etmege avale etti.

Syezdniñ işi zamanında, 
Özbekistannıñ Ferğana uvasında 
mesheti türkleriniñ evleri tar-mar 
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etildi. Bu, 1944 senesi Stalin tarafından sürgün etilgen daa bir halqtır. 
Bir ande yüzlernen mesheti türkler ve qırımtatar ailesi qaçaq vaziye-
tine tüşti.

Semetdeşlerge yardım etmek içün 1989 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 
17-nde Taşkentte Ferğanada olıp keçken vaqilar ile bağlı QMAT Orta 
Asiya Şurasınıñ Mıntaqaviy ştabı ve Qırımdaki qaçaqlarnıñ mesele-
leri boyunca komitet teşkil etildi.

Qırımtatarlar yaşağan bir çoq yerde mitingler keçirildi. Aqmescitte 
Qırım vilâyet komiteti binası yanında Ferğana uvasından qaçaqlarnıñ 
numayışı dört saat devam etti. Esas talaplar – iş ve evnen temin et-
mek edi. 1989 senesi kiraz ayınıñ (iyün) soñunda olarnıñ meselesi 
müsbet al etildi.

1989 senesi oraq ayınıñ (iyül) 
12-nde Halq mebusları syezdi tara-
fından saylanğan Milletler Şurası G. 
Yanayevniñ başlığında qırımtatar hal-
qı meseleleri boyunca Komissiya teş-
kil etti. Onıñ erkânına 14 kişi kirdi, 
olarnıñ arasında dört qırımtatar bar 
edi (Cülvern Ablâmitov, Ayder Kürkçi, 
A.Seytmemetov, Fikret Seferşayev).

Bu müsbet adımlarğa baqmadan, 
qırımtatarlar içün Qırımda mekân qay-
dını almaq qaramanlıq kibi edi.

1989 senesi arman ayında (avgust) 
Bağçasaray rayonınıñ Sevastyanovka 
köyünde qırımtatarlar tarafından izinsiz 
alınğan topraqta birinci çadır şeerçigi 
quruldı.

QMAT malümatına köre şu vaqıtta 
Qırımda 50 biñge yaqın mekân qaydı-
nen ve bir qaç biñ daima oturğan yeri 
ve mekân qaydiyeti olmağan qırımtatar 
yaşay edi. 1988 yılınıñ tek 8 ayı içinde 
Qırımnıñ Yedi Quyu (Lenino) rayonı bo-
yunca 4835 adam mekân qaydını aldı 
(bu rayonnıñ umumiy ealisiniñ tahmi-
nen 5%), olardan episi olıp tek 626 
qırımtatar edi, yani 13 faiz. Başqa mil-

Zuya qasabası yanında çadır 
şeerinde numayış. 

1988 senesi quralay 

Qırımğa kiriş yasağınen bir 
qalqan. Kavkaz limanı, 

1988 senesi quralay
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letten vatandaşlarğa yerleşmek içün evler ve devlet yerleri berilse, 
qırımtatarlarnı tek hususiy evlerinde uzun sozulmalardan soñ qayd 
ete ediler.

Şu arada, üç ay devam etken işten soñ, 1990 senesi quralayında 
V.Doguciyevniñ başlığında ükümet komissiyası qırımtatarlarnıñ Qı-
rım vilâyetine qaytarılması içün devlet programmasınıñ Kontseptsi-
yasını qabul etti.

Kontseptsiya Devlet program ması nıñ eñ müim vazifelerini ve 
qırımtatarlar tarihiy yaşayış yerlerine nizamlı qaytmasınıñ usullarını 
belgiley edi. Arman ayı (avgust) devriminden soñ ŞSCB-niñ bir çoq 
nazirligi ve müessisesi faaliyetini toqtattı. Komissiya da 1991-nci 
seneniñ ceviz ayınace (sentâbr) çalıştı.

Komissiya azası Refat Appazovnıñ aytqanına köre, komissiyanıñ 
işi pek şiddetli edi ve qızğın muzakerelernen keçe edi. Qırımtatarlarnı 

keri qaytaruv esnasını tez-
leştirmek içün aman-aman 
er bir qarar uruşnen alına 
edi.

1991 senesiniñ başında 
yarımadanıñ ayatında daa 
bir müim adise olıp keçti.

Qara qış ayınıñ (yanvar) 
20-nde Qırım vilâyetiniñ Qı-
rım MŞSC çevirilmesi aq-
qında referendum keçiril-
di. 1991 senesi kiçik aynıñ 
(fevral) 12-nde UŞSC Yu-
qarı Şurası «Qırım Muh-
tar Şuralar Sotsialistik 
Cumhuriyetiniñ ğayrıdan 
tiklenilmesi aqqında» Qa-
nun qabul etti. Muhtariyet 
territorial oldı, qırımtatarlar 
ise milliy muhtariyetni istey 
edi. Qırımtatarlar referen-
dumnı boykot etti. QMAT-
nıñ Merkeziy Şurası acele 
tarzda ğayrıdan tiklenilgen 
Qırım muhtariyetine qarşı 

Qırımtatar halqınıñ II Qurultayı, 
1991 senesi 

Mustafa Cemilev, II Qurultayda çıqışı, 
1991 senesi
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bir qaç narazılıq beyanatını berdi: «Stalinniñ rejimi vaqtında qanun-
sız olaraq lâğu etilgen qırımtatar devletçiligi yerine rus tilli cumhuriyet 
tiklendi».

Bütün narazılıqlarğa baqmadan, referendumnıñ neticeleri quvette 
qaldı, ve bu qırımtatar areketiniñ eñ ağır mağlübiyetlerinden biri oldı. 
Bir qaç qırımtatar nesliniñ  milliy muhtariyet aqqında hayalları oyle de 
kerçekleşmedi.

Qırımtatarlar öz vatanında yat olğanları şaraitte halqnı birleştir-
mek ğayesi evelkinden daa da aktual oldı. Bu, milliy syezd – Qurultay 
keçirmek içün esas oldı.

Onıñ maqsadı, meselelerniñ, ilk-evelâ vatanğa qaytuv ve devlet-
çilikni ğayrıdan tiklev içün halqnıñ bütün intellektual, maneviy, iqtisa-
diy küçlerniñ birleştirilmesi kibi belgilendi. Qurultaynıñ esas vazifesi 
milliy meseleler çezilüvi ve daimiy organ – Meclis saylavları edi.

1991 senesiniñ Qurultayına azırlıqlar keçirilmesinden bayağı evel 
başlandı. 1990 senesi saban ayınıñ (mart) 8-nde QMAT Merkeziy 
Şurasınıñ oturışında Qurultay keçirilüviniñ mümkünligini ögrenmek 
içün iş gruppası teşkil etildi. Ceviz ayınıñ (sentâbr) 23-nde Qurultaynıñ 
azırlanuvı içün Teşkiliy komitetniñ tesis toplaşuvı olıp keçti. Onıñ 
erkânına 36 kişi kirdi (başı – Server Ömerov edi). 1990-ncı seneniñ 
ekin ayından (oktâbr) 1991-nci seneniñ quralayınace (mayıs) saylav 
kampaniyası keçirildi. Qurultay delegatları olaraq çeşit bölgelerden 
255 kişi saylandı.

ІІ Qurultay delegatları. Aqmescit, 1991 senesi kiraz ayı
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Qurultay 1991 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 26-30 tarihleri arasında 
Aqmescitte olıp keçti ve tarihke Ekinci olaraq kirdi. Qırımtatar halqınıñ 
birinci Qurultayı 1917 senesi olıp keçti ve bir ay içinde Qırım vilâyet 
Arbiy-inqilâbiy komiteti tarafından dağıtıldı.

1991 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 26-nda Qurultay toplaşuvını Teş-
kiliy komitetniñ başı Server Ömerov açtı. Qırımtatar halqınıñ ekinci 
Qurultayı bir qaç müim vesiqanı qabul etti – Qırımtatar halqı milliy 
suvereniteti aqqında beyanname, bütün Qırım sakinlerine muraca-
at, Qırımtatar halqına muracaat, BMT muracaat, ŞSCB Prezidentine 
muracaat ve ilâhre.

Qurultay qırımtatar Meclisini sayladı. Meclis reisi Mustafa Cemi-
lev oldı, onıñ muavini – Refat Çubarov.

72 yıl soñra keçirilgen eñ yahşı halq temsilcilerinden milliy Qu-
rultay, halqnıñ büyük qısmını Qırımğa qaytarıp olğan milliy areket 
ğalebesiniñ timsali oldı.

Neticeler

Sürgünlik yalıñız qırımtatar halqı ve yarımadadan quvul-
ğan milliy azlıqlar içün facia degil edi. Sürgünlik neticesin-
de, çeşit etnik ve diniy gruppalarnıñ temsilcileri yan-yanaşa 
yaşağan Qırım berbat etildi – qırımtatarlar, ruslar, ukrain-
ler, karaimler, qırımçaqlar, yeudiler, nemseler ve digerleri. 
Ealiniñ etnik terkibi emiyetli derecede deñişti. Şu vaqıttan 
yarımadanıñ esas ealisi ruslar ve ukrainler oldı. Qırım sade-
ce tamır halqtan «azat etilmedi», qırımtatarlarnıñ bar oluvını 
hatırlatqan er şey total «temizlev»ge oğratıldı – mezarlıqlar 
yıqıldı, maddiy ve maneviy medeniyet abideleri berbat etildi, 
toponimler deñiştirildi.

Bu sırada, qırımtatarlarnıñ başlarına kelgen facianı añlav 
esnası keçe edi, qırımtatar milliy areketiniñ kelecekte faali-
yeti ve kommunistik rejimine sarsılmaz muhalefetiniñ temeli 
qoyula edi. Qırımtatarlarnıñ komendant rejimi altında keçir-
gen on eki yıl, soñra da vatanlarına qaytmaq içün yıllarnen 
devam etken küreşi, qırımtatar qavmini şimdi de pekitken ve 
birleştirgen milliy añnıñ amilleri edi.

Qırımtatar halqınıñ milliy areketi 1950 seneleriniñ ekin-
ci yarısında başlandı. Qırımtatar halqınıñ Qırımğa qayt-
ması içün zorbalıqsız küreş usulları çerçivesinde inkişaf 
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etti, em yaşlar, em qartlar iştirak etti. Kütleviylik, halqnıñ 
teşkilâtlanğan küreşi ve öz tarihiy vatanına qaytmağa istegi 
sayesinde 1980-nci senelerniñ soñunda qırımtatarlar öz ar-
zusını kerçekleştirip oldı.

Bölük içüN sualler
1. Qırımtatar halqınıñ sürgün etilmesine ükümet nasıl azırlan-

dı? Ükümet tarafından nasıl qararlar alındı? Qırımtatar «spets-
pereselenets»lerniñ vaziyetini tasvir etiñiz.

2. Qırımtatarlar sürgün etilgen soñ olarnıñ Vatanı – Qırımda ne 
oldı? 

3. Qırımtatar milliy areketiniñ başlanmasına ne sebep oldı? Areket 
faalleriniñ ilk tedbirleri aqqında ikâye etiñiz. 

4. 1960 seneleri qırımtatar milliy areketinde nasıl vaqialar olıp keç-
ti? Qırımtatar ve demokratik areketler faalleriniñ bu ve soñraki devirler-
de alâqaları aqqında ne bilesiñiz?

5. ŞSCB Yuqarı Şurası prezidiumınıñ «Qırımda yaşağan tatar mil-
letinden olğan vatandaşlar aqqında» Fermannıñ qabul etilmesinden 
evel ne oldı? 

6. 1960-1970 seneleri qırımtatarlarğa qarşı etilgen basqılar aqqın-
da aytıp beriñiz. Qırımtatar milliy areketiniñ eñ parlaq temsilcileriniñ 
adlarını aytıñız. 

7. Ne içün tetqiqatçılar 1970 senelerini qırımtatar areketinde «buh-
ran» kibi qayd ete?

8. Qırımtatar halqınıñ vatanına, Qırımğa qaytması nasıl keçti?
9. Qırımtatar halqınıñ ekinci Qurultayı aqqında aytıp beriñiz. 
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§ 1. Ukraina mustaqil olğan soñ qırımtatar milliy areketi. 
  Ukrainada Qırım MC meydanğa ketirilüvi
 
ХХ asır 80-ncı yıllarnıñ soñunda ve 90-ncı yıllarnıñ başında 

qırımtatarlarnıñ kütleviy qaytmasınıñ başlanması Şuralar Birliginiñ 
dağılması ve Ukraina mustaqilliginiñ ilân etilmesi devrine tüşti.

«1990-ncı yıllarnıñ başında qaytqanlar, Qırımda Rusiye taraf-
darı olğan küçlerniñ ayırılıqçı iddialarınıñ eñ qızğın vaqtında keldi-
ler. Soñkileri, Ukraina devletçiliginiñ qatiy tarafdarları olğan çoq sa-

yılı yañı kelgen qırımtatarlarnı 
qoşma bir yük ve yañı siyasiy 
raqip kibi köre ediler», – bu 
Avropada işbirlik ve telüke siz-
lik teşkilâtınıñ 2013-ncı yıl  da  ki 
esabatlarından biriniñ tas vi ri 
90-ncı yıllarda ve soñraki de-
virlerde Qırımda yaşayış me-
yillerini ortağa çıqara.

1991 senesi kiçik aynıñ 
(fevral) 12-nde, Ukraina daa 
şura cumhuriyeti olğanda, 

onıñ Yuqarı Radası öz qararınen UŞSC terkibinde Qırım MŞSC mey-
danğa ketirdi. Qarar Qırımda qara qış ayınıñ (yanvar) 20-nde olıp 
keçken referendum esasında qabul etildi.

O zamanki kommunist ekseriyetiniñ temsilcileri tarafından Qı-
rım Muhtariyetiniñ tiklenilmesi qırımtatarlarnıñ destegini qazanmadı. 

Qırım ve qırımtatar halqı 
mustaqil Ukraina terkibinde 

(1991-2014 ss.)
Yuliya	Tışçenko

Mustafa Cemilev ve Vâçeslav Çernovol

bö
lü

k X
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Olar, Rusiye ve kommunist tarafdarları temsilcileriniñ ekseriyeti ta-
rafından territorial hususiyetine köre tiklenilgen muhtariyetniñ şekil-
le nüv esnaslarında iştirak etmediler, desek olacaq. 1991-nci sene-
ler niñ başında Qırımtatar milliy areketi teşkilâtınıñ (QMAT) Merkeziy 
Şu ra  sı qırımtatar halqınıñ mevamı, qırımtatarlar topraqlarında daa bir 
«rus tilli cumhuriyet» meydanğa ketirilgenini ve bu avtomatik ola  raq 
ta mır qırımtatar halqınıñ aqlarını bozğanını ilân ete edi. QMAT ke ri 
qaytuv esnasında qırımtatarlarnıñ aqları ğayrıdan tiklenilüvinde tınç, 
zorbalıqsız küreş usullarınıñ tarafdarı edi. Onıñ Ukrainadaki milliy-
demokratik küçlernen bağı bar edi. Mustafa Cemilev ve Ukraina Halq 
Areketiniñ lideri Vâçeslav Çernovolnı şura lagerleri devrinden ber li 
ortaq bir ikâye ve dostluq birleştire edi. Qırımtatarlar şuralar devrin-
de qırımtatar halqını mudafaa etken şura generalı, ukrain Petro Gri-
gorenkonı da unutmadılar. Qırımğa qaytqan soñ qırımtatarlar bir so-
qaqqa onıñ adını berdiler.

Qırımtatarlarnıñ siyasiy liderleri 1991 senesi arman ayınıñ (av-
gust) 24-nde Ukraina Mustaqilligi ilân etilmesini faal ve muntazam 
şekilde desteklediler. 1991 senesi qasım ayınıñ (noyabr) 24-nde 
olıp keçken qırımtatarlar ІІ Qurultay 
delegatlarınıñ regional konferentsiya iş-
tirakçileri semetdeşlerine referendumda 
Ukraina Mustaqilligini ilân etken Aktqa 
qoltutmağa, prezident saylavlarında ise 
demokratik bloktan namzetke rey ber-
geme davet ettiler.

Qırımtatarlarnıñ qaytuv tarihı endi 
Mustaqil Ukraina terkibinde devam etti. 
Em mashara sürgünlik içün, em de va-
tanğa qaytuv ve yerleşüv meselelerniñ 
çezilüvi içün uquqiy olaraq mesül olğan 
ŞSCB yoq oldı. Ukraina devleti qırımta-
tarlar vatanına qaytması ve yerleşmesi 
içün bayağı ğayret etti. Bu esnas qıyın, 
devamlı ve bir çoq siyasiy buhranlar 
şaraitinde oldı. Bu buhranlar Ukraina-
da Rusiye tarafdarı olğan küçlerniñ ve 
Rusiye reberliginiñ tesiri altında ker-
ginleşe edi. Qırımtatarlar Ukraina ta-
rafdarı edi. Aynı zamanda resmiy Kyiv 
öz teşebbüsinen sıq areket etmey edi, 

Qırımtatar milliy areketi 
teşkilâtınıñ azaları

1990 senesi ekin ayınıñ 18 
Aqmescitte miting
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Qırımtatarlarnıñ 1980 
senelerniñ  soñlarında  ve 
1990 senelerniñ başlarında ev 
quruluvı içün topraq ayırılması-
nı talap etken piketler

qırımtatarlarnıñ yerleşüv meselesi tek çatışmalardan soñ çezile edi, 
qırımtatar areketiniñ liderlerinen dialog ise ara-sırada ola edi. Uk ra in-
qırımtatar dialogına iqtisadiy meseleler, qırımtatarlar oğrağan buhran 
vaziyeti, «Stalin devri»niñ rus stereotip fikirle ri, 90-ncı senelerniñ başı 
ve ortasında kommunist fırqaları temsilcile ri niñ Kyivde merkeziy ükü-
metke tesiri keder etti. Yerli regional Qırım ükümetiniñ qırımtatarlar ğa 
qarşı açıq siyaseti ve kütleviy haber vastalarında yayğara doğur ma sı 
vaziyetke menfiy tesir ete edi.

 
§ 2. 1992 s. Qırımda buhran vaqiaları. Merkeziy akimiyet 
   ve qırımtatar siyasiy liderleri arasında dialog başlanması

1991-1992-nci yıllar devamında Qırımnıñ bütün 290 köy, qasa-
ba, şeer şurasınıñ topraqlarında qırımtatarlarnıñ regional ve yerli öz-
özüni idare organları (meclis) saylandı, olarnıñ arasında 15 rayon ve 

7 şeer meclisi.
1992 senesi saban ayında 

(mart) Ukraina reberliginiñ diqqatını 
qırımtatarlarnıñ yerleşüv meselesine 
ve integratsiya siyasetine celp etmek 
içün, Ukraina Yuqarı Radası yanında 
piketler keçirilmesine azırlıqlar başlan-
dı. QMAT temsilcileriniñ muracaatın-
da qayd etile edi ki, «şimdiki mustaqil 
devletler qırımtatar halqınıñ meseleleri 
çezilüvi içün özüni mesüliyetten boşattı 
ve olarnı Qırım kommunistik reberligi-
nen tek qaldırdı… Qırımnıñ tamır hal-
qı açıq şekilde milliy diskriminatsiyağa 
oğratıla. Qaytıp kelgenlerniñ muvaqqat 
evleri darma-dağın etildi». QMAT başı, 
Qırımtatar Milliy Meclis reisiniñ muavi ni 
Refat Çubarov, qırımtatarlar ilk-evelâ si-
yasiy qararlarnıñ qabul etilmesini talap 
etkenini qayd ete edi: Qırımğa Ukraina 
terkibinde milliy-territorial muhtariyet 
berilmesi, sürgün etilgen Qırımnıñ tamır 
halqını tuvğan topraqlarına qaytarmaq 
içün bir mehanizm yaratılması kerek.
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Aktsiya ile aynı vaqıtta Milliy 
Meclis reberligi ve Ukrainanıñ o 
zamanki reberleri: Yuqarı Rada 
başınıñ muavini V. Durdintsev, 
baş nazir V. Fokin, Yuqarı Rada 
başı İ. Plüşç arasında aytışma-
lar başlandı. Amma 1992 sene-
si saban ayınıñ (mart) 19-nda 
parlamentniñ piketi vaqtında 
bir çatışma oldı, onıñ sebepçi-
si Kyiv prokuraturası edi. Kyiv 
şeer şurasınıñ icra komiteti qı-
rımtatarlarğa aktsiyalar keçir-
mege yasaq etkeni içün, şeer prokuraturası narazılıq bildirgenlerni 
dağıtmağa ruhset berdi. Neticede bir qaç adam yaralandı.

Qırımtatar narazılıq aktsiyası reberleriniñ fikrince, Ukrainada bas-
qılarğa oğratılğan halqlarğa destek içün devlet programması yoq edi. 
1992 senesi saban ayınıñ (mart) 24-nde Ukraina Nazirler Kabine-
ti, sürgün etilgen Qırım halqlarınıñ işleri boyunca mahsus komissiya 
yaratmağa qarar berdi. Sürgün 
etilgen halqlar tarihiy vatanına 
qaytması içün devletlerara bir 
programma azırlanması ve tas-
dıqlanması planlaştırıldı.

1992 senesi quralaynıñ 
(mayıs) 5-nde Qırım Yuqarı 
Şurası, Ukrainа qanunlarına 
baqmadan, Qırım devlet mus-
taqilligi ilân etilmesi aqqında 
Qararname qabul etti. Ve bu 
qanun ile diger devletler ile hal-
qara uquqqa köre munasebet-
ler quracaq «Qırım Cumhuriyeti 
suveren devlet»niñ bar oluvını 
ilân etti. Qırım Yuqarı Şurasınıñ 
bu oturışında Qırım Anayasası 
da qabul etildi. Bu vaqianı öz 
közünen körgenlerniñ sözlerine 
köre, «Esas Qanun qabul etil-
gende, bütün maddeler muza- Parlamentni piket etüv, 1992 senesi 

saban ayınıñ 19, Kyiv şeeri

Qırımtatarlar ruhsetsiz alğan yerlerden 
birinde Mustafa Cemilev (birinci sırada 

ortada), oraq ayı 1990 senesi
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kere etilmedi, tek bazı tüzetmelerge rey 
berildi (munaqaşalar olmadı, demek 
mümkün)». Qırımtatarlar bu kergin es-
naslardan kenarda qalmadı. Quralay-
nıñ (mayıs) 9-10-nda bu qararlar Milliy 
Meclis toplaşuvında baqıldı. Meclis re-
isi Mustafa Cemilev, bir yıl evelsi Ukra-
ina parlamenti Qırım vilâyetine muhtar 
cumhuriyeti statusını berip, hata yap-
qanını qayd etti: «Partokratiya ve muh-
tar qurulışlar bunı beklep turdı. Şimdi 
ise olar Qırımda kommunistik qoruqnı 
yaratmağa isteyler». Qırım üküme ti 
avdetlilerniñ yerleşme meselelerini de 
çezmey edi, iqtisadiy vaziyet ker gin-
leşti. 

1992 senesi ekin ayında (oktâbr) Qırım, milletlerara renkine baq-
madan, içtimaiy-iqtisadiy sebebi olğan, ciddiy bir çatışma derecesine 
tüşti. Birinci sefer avdetliler ve yerli başlıqlar arasında qarşı turuv açıq 
küreşke çevirildi.

1922 senesi ekin ayınıñ (oktâbr) 1-nde Aluşta civarındaki Kras-
nıy Ray qasabasında qırımtatarlarnıñ muvaqqat yerleşme yeri berbat 
etildi. Olarğa yerleşmek içün yarağan topraq berilmegen edi. Adamlar 
yaşağan 20 muvaqqat ev tamamınen darma-dağın etildi. Er ihtimalğa 
qarşı «o vaqıt köyde olğan erkeklerniñ episi militsiya hadimleri tara-
fından yaqalanğan edi». Buña cevap olaraq, etraftaki köylerden 60 
qırımtatar, tevqif etilgenlerniñ deral azat etilmesini talap etip, Aluşta 

şeer şurası komitetiniñ binası yanında 
piket keçirdi. Bundan soñ, qırımtatarlar, 
Qırım başlıqları Qırımğa köçmeleri içün 
manialar yaratmağa toqtatmasalar, bu 
kibi areketler tekrarlana bilecegini qayd 
ettiler. Manialar yalıñız topraq ayırılma-
sında degil edi, yerli akimiyet organları 
tarafından qırımtatarlar Qırımnıñ çeşit 
bölgelerinde yerleşmesi içün «kvotalar» 
tatbih etilmesinde de edi. 1992 senesi 
qasım ayınıñ (noyabr) 17 tarihlı Qırım 
Nazirler şurasınıñ qararında tasdıq-
lana edi ki, ekin ayınıñ 1-de Aqmescit 

Krasnıy ray köyünde 
qırımtatarlarnıñ lageri, 
1922 senesi

Yanğız qadın kelecek eviniñ 
divarlarını kötere, Küdrino köyü, 
1991 senesi 
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«Ağır qaytuv» seriyasından. 
Rifkat Yakupovnıñ fotosı

rayonında 25 biñden ziyade qırım-
tatar yerleştirildi, olardan 16 biñ endi 
mekân qaydınen, bu da şu yılı kiraz 
ayınıñ (iyün) 5 tarihlı Qırım Nazirler 
şurasıñ qararı ile belgilenilgen kvota-
larğa bu bölgede riayet etilgenini kös-
tere. Bunıñ esasında, Nazirler şurası 
Sürgün etilgen halqlarnıñ meseleleri 
boyunca komitetke, doğma Aqmescitli 
olmağan qırımtatarlarğa onıñ topraq-
larında yerleşmek içün yollanma ber-
memege avale etti.

Tek 1993 senesi saban ayında 
(mart) Qırımda qırımtatarlarnıñ topraq almasını sadeleştirgen qarar-
lar qabul etildi, amma bunıñ esasında çıqqan çatışmalar devam etti. 
1995 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 22-nde Otuz köyünde bir adise olıp 
keçti, onıñ vaqtında eki qırımtatar öldürildi. Bazı menbalarğa köre, 
yerli reketirler sebebinden, bazılarına köre ise – daa yerli militsiya 
hadimleriniñ yardımınen oldı. Şu yılı, evel sürgün etilgen halqlar yer-
leşüv meselesi, şu cümleden avdet ve yerleşüv esnaslarına para ayı-
rıluv daa da mürekkepleşti.

 
§ 3. Qırımtatarlarnıñ temsilciligi meselesi, 1994 s. 
   Qırım Yuqarı Şurasına saylavlar esnası 

Ukraina ŞSC Yuqarı Radasınıñ Qırım MŞSC Yuqarı Şurasınıñ 
toldurılması aqqında 1991 senesi kiçik aynıñ (fevral) 12 tarihlı qa-
rarında, Qırım parlamenti sürgün etilgen halqlarnıñ temsilcilerinen 
tamamlanması közde tutula edi. QMAT delegatları qarar baqıluvı ve 
rey berüv vaqtında toplaşuv zalında ediler, amma olarğa söz beril-
medi. Tek 1993 senesi ekin ayınıñ (oktâbr) 14-nde olıp keçken na-
razılıq aktsiyalarından soñ, Qırım Parlamenti, 143 deputat arasında 
115 reynen bir qanun qabul etti. Oña köre, nevbetteki çağıruv Qırım 
Parlamentine saylavlarda 14 mandat qırımtatar halqınıñ temsilcileri-
ne ve birer ermeni, bulğar, yunan ve alman halqlarına berildi. Bundan 
ğayrı, yañı parlament sayısınıñ 98 mebusqa azlaştırılması planlaş-
tırıldı. Toplaşuvda bulunğan Milliy Meclis reisiniñ muavini Refat Çu-
barov, «sağlam aqıl yeñdi ve mebuslarnıñ ekseriyeti Qırımdaki vazi-
yetni durğunlaştırmaq içün çalışa», dedi. Aynı zamanda, Meclisniñ 
vesiqalarında, qırımtatarlarğa kefalet etilgen mandatlarnıñ miqdarı, 
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qırımtatarlarnıñ menfaatlarını qorçala-
mağa imkân berecek seviyeden bayağı 
aşağı olğanı qayd etile edi.

1994 senesi saban ayında (mart) ke-
çirilgen parlament saylavlarında qırım-
tatarlar da iştirak etti – em mebus nam-
zeti, em de saylayıcılar olaraq (o vaqıt 
Ukraina vatandaşlığı olmadan, sadece 
mekân qaydınen rey bermek mümkün 
edi). Qırımtatarlarnıñ bastırıcı çoqluğı 
Qurultaynıñ cedveline rey berdi, bunıñ 
sayesinde o, parlamentte qırımtatarlar 
içün ayırılğan bütün 14 yerni aldı. Alter-
nativ Qırımtatar milliy areketi reylerniñ 
tek 5,5 % qazanıp, Qırım Yuqarı Şura-
sında bir yer bile almadı. 66 bir mandatlı 
saylav bölgesinde, Meclisniñ yerli ko-
mitetlerinden yalıñız 35 qırımtatar nam-
zetlendi. İç birisi millet vekili olaraq say-
lanmadı, amma beraber olar 78.860 rey 
aldılar. Olardan on kişi ekinci tur saylav-
larına çıqtı, beraberlikte 55.538 rey al-
dılar. Bu vaziyetke köre, ayrı bir kvota 
olmasa edi, belki de, qırımtatarlarnıñ 
parlamentte iç bir mebusı de olmaycaq 
edi, dep aytmaq mümkün. 

1994 senesi quralaynıñ (mayıs) 10-
nda 14 kişiden ibaret olğan Qırımtatar 
Qurultayınıñ birinci deputatlar fraktsi-
yası teşkil etildi, Milliy Meclisniñ 7 aza-
sı Qırım Yuqarı Şurasınıñ mebusı oldı. 
Qırımdaki Rusiye kütleviy haber vasta-
ları qırımtatarlarğa qarşı neşirler ile tolu 
edi.

Qurultaynıñ saylav cedvelinden 14 
millet vekiliniñ saylanması, yalıñız qırım-
tatar areketiniñ degil de, qırımtatarlar nıñ 
vatanına qaytuv, yerleşüv ve bütünle şüv 
esnaslarnıñ inkişafında da keyfiyet çe 
yañı bir etapnıñ başlanması oldı. Mi-Aqmescit ve Kyivde mitingler, 

1990 senesi
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tingler vastasınen uzun küreş yolunı keçken, büyük bir tecribege 
saip olğan, esasen yarımqanuniy (çünki Meclis devlet tarafından 
resmiy organ olaraq öyle de tanılmadı), qırımtatarlarnıñ parlament 
divar ları içerisindeki siyasiy elitası açıq siyaset yoluna turdı – qa-
nuniy par lament işi. Parlamentteki qırımtatar fraktsiyasınıñ üç yıllıq 
mevcutlığı tecribesini qıymetlendirip, Mustafa Cemilev qırımtatar 
halqınıñ III Qurultayında yekün çekti: «Qurultay Qırım Yuqarı Şura-
sına saylavlarda iştirak etmege qararnı alıp, yañlışmadı. Millet ve-
killerimiz kerçekten çoq yahşı iş yaptı, bir çoq semetdeşimizge bazı 
meselelerniñ çeziminde yardım ettiler. Olarnıñ tarafından çoqtan-
çoq uquqiy vesiqa leyhaları azırlanıldı ve Qırım Yuqarı Şurasınıñ 
baqıluvına teklif etildi».

 
§ 4. Qırımtatarlar ve Qırım akimiyeti. Esas vaqialar, 
   Qırımnı Ukrainadan ayırmaq areketleri

90-ncı senelerniñ ortalarında resmiy Aqmescit ve resmiy Kyiv 
arasında munasebetlerniñ uquqiy tertiplenmesi içün qarşılıqlı qıdıruv 
oldı. Şu vaqıtta Qırım Yuqarı Şurası ve o zamanki Qırım prezidenti 
arasında munasebetlerde daimiy kerginlik körüne edi. 1992 seneden 
1997 senege qadar Qırımnı ayırmaq areketleri körünip tura edi. Qı-
rımda Rusiye tarafdarları olğan siyasetçiler Rusiye Dumasınıñ deste-
ginen Qırımnıñ Ukrainadan ayırılması, çatışmalar, buhran ve durğun-
sızlıq stsenariylerini oynadılar.

1994 senesi qara qış ayınıñ (yanvar) 30-nda saylavlarnıñ ekinci 
turunda Qırım MC ilk prezidenti «Rusiye» blokunıñ lideri Yuriy Meş-
kov saylandı. Merkeziy saylav komissiyasınıñ malümatına köre, bir 
milliondan ziyade Qırım sakini oña qoltutqan, ya da 72,9%. Meşkov 
Rusiye tarafdarı ve Mecliske qarşı edi. Ve bunı atta gizlemey edi. 
Meclis ile yalıñız, «onıñ cemaat ve siyasiy teşkilât olaraq qanuniyleş-
tirilgen ve resmiyleştirilgen taqdirde» alıp-berecegi aqqında bildirdi. 
Cevap olaraq Mustafa Cemilev hatırlattı: «Qabul etilgen beyanatımız-
da, siyaseti qırımtatarlarnıñ öz muqadderatını tayin etecek esas aqla-
rını inkâr etken bir şahısnıñ prezident salâhiyetlerini tanımağanımıznı 
endi bildirgen edik. Prezident olaraq saylanğan Yuriy Meşkov, siya-
siy programmasına köre, suveren aqlarımızğa riayet etmek niyetinde 
degil. Buña köre, qırımtatarlar onı prezident kibi tanımay». Aslında, 
Meşkov saylanuvdan soñ birden Rusiye ile yaqınlaşmaq içün adımlar 
atıp başladı. Başında olar pek keskin degil, sadece timsaliy edi. Sa-
ban ayınıñ (mart) 23-nde yayınlanğan ilk ferman bu taraftan kösterici 



Bölük

168

oldı. Oña köre, Qırım saatleri deñiştirildi – Kyiv vaqtından Moskva 
vaqtına keçti. 1994 senesi saban ayınıñ (mart) soñunda yarımadanıñ 
prezidenti yañı ferman çıqardı, oña köre, bütün Qırım asker namzet-
leri arbiy hızmetni Qırımda keçmek kerek ediler (bu qarar salâhiyetsiz 
olaraq ilân etildi). Daa soñra, Meşkov Ukraina Yuqarı Radasınıñ 1994 
senesi kiçik aynıñ (fevral) 24 tarihlı qararı ile tasdıqlanğan Ukraina 
Prezidentiniñ Qırımdaki temsilciliginiñ qanuniyligini şübe altına attı.

Qırımnı ayıruv meselesinde Rusiye tarafından desteklengen 
Meşkov ve resmiy Kyiv arasında olğan qarşı turuvda qırımtatarlar 
yarımadada Ukraina konstitutsiya sistemasınıñ qurulmasına yardım 
etti. 1995 senesi saban ayınıñ (mart) 17-nde Ukraina Yuqarı Radası 
Qırım Anayasasını ve aynı zamanda ukrain qanunlarına zıt kelgen 
qararlarnı da lâğu etken bir qarar qabul etti. Bu adiseden evel Kyiv ve 
Aqmescit akimiyeti münasebetlerniñ inkişafındaki zıddiyetli çatışma-
lar ve Qırım parlamenti ve prezident arasında içki qarşı turmalar oldı. 
Meclis reisi, Qırımdaki prezident temsilciliginiñ lâğu etilmesi qararını 
memnüniyet ile qarşılağanını bildirip, bunı daa evel yapmaq kerek ol-
ğanını qoştı. Cemilev, yarımadadaki vaziyetni stabilsizleştirmek içün 
er angi bir qızıştırmalar olsa, «qırımtatarlar öz areketlerini Ukraina 
reberligi ile koordinatsiya etip, Ukraina qanunlarını imaye etip, vazi-
yetke köre areket etecekler», dep bildirdi.

 
§ 5. Anayasa meseleleri, tamır halqlar

Qırımtatar siyasiy areketi, Ukraina Anayasasında qırımtatarlar nıñ 
ihtiyacları köz ögüne alınmasına tesir etmege tırıştı. 1996 senesi çi çek 
ayınıñ (aprel) 12-nde Ukrainada Anayasa esnasına yardım komi te ti 
meydanğa keldi. O, 25 qırımtatar ve muhtariyetniñ Ukraina ta rafdarı 
olğan teşkilâtlarnıñ temsilcilerinden ibaret edi. Bu vaqianı tefsir etip 
Refat Çubarov, qırımtatarlar ve Qırımdaki ukrainler Ukraina tara fından 
yañı Anayasanıñ tezden qabul etilmesine er türlü yardım kosterme-
li, «Esas Qanun qırımtatar halqınıñ ve Qırımdaki ukrainlerniñ men-
faatlarını nazarğa alması içün qırımtatar ve ukrainlerniñ bir leşmesi 
ise müimdir», dedi.

1996 senesi kiraz ayınıñ (iyün) 28 tarihlı Ukraina Anayasası 11 
madde, 92 maddeniñ 3-nci qısmı ve 119 maddeniñ 3-nci qısmınen  
Ukrainanıñ tamır halqlarınıñ tarifini uquq sistemasına kirsetti. Milliy 
azlıqlardan farqlı olaraq, Qırımdan ğayrı başqa iç bir tarihiy vatanı 
olmağan qırımtatarlar özüni böyle belgiley. Amma tek 2014 senesi 
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saban ayınıñ (mart) 20-nde Ukraina Yuqara Radasınıñ «Ukraina dev-
leti terkibinde qırımtatar halqınıñ aqları temin etilmesine dair Yuqa-
rı Radanıñ beyanatı aqqında» qararı qabul etildi. Ukraina qırımtatar 
halqınıñ ve Ukrainanıñ bütün milliy azlıqlarınıñ etnik, medeniy, til ve 
diniy menliginiñ saqlanıp qalmasını ve inkişafını kefalet etti. Faqat, 
qırımtatarlarnıñ tamır halq olaraq statusına alâ daa qanuniy tertiplev 
kerek.

 
§ 6. Qırımtatar temsilciligi meselesi. 1997-1998 senelerinde 
   saylavlar. Qırımtatarlarnıñ vatandaşlıq aluv meseleleri
 
1992 senesi ekin ayınıñ (oktâbr) 9-nda Bişkekte Mustaqil devlet-

ler ittifaqdaşlığı (MDİ) aza devletleriniñ körüşüvi vaqtında «Sürgün 
etilgen şahıslarnıñ, milliy azlıqlarnıñ ve halqlarnıñ aqları ğayrıdan tik-
lenilmesi ile bağlı meselelerge dair añlaşma» imzalanğan edi. Am-
ma, bu añlaşmanı imzalağan memleketler, şu cümleden Rusiye Fe-
deratsiyası da, kerekli meselelerniñ al etilmesinden, vatandaşlıq tan 
çıqmaqnıñ sadeleştirilmesi de olarnıñ arasında edi, çetke çekil diler. 
Vatandaşlıq meselesiniñ al etilüvi qırımtatar aileleri içün olar ödep 
olamaycaq maddiy ve logistik masraflarnı da közde tuta edi.

Mesele şundan ibaret edi ki, qırımtatarlarnıñ çoqusı Qırımğa 1991 
senesi qasım ayınıñ (noyabr) 13-nden soñ, yani «Ukraina vatandaş-
lığı aqqında» qanun quvetini alğan soñ qayttı. Yani, bu tarihten soñ 
qaytqan er kes, avtomatik olaraq Ukraina vatandaşlığını alıp olamay 
edi. Qırımda mekân qaydını alğanlarnıñ, amma diger memleketler niñ 
vatandaşı olaraq qalğanlarnıñ sayısı 82.795 edi, olarnıñ arasında eñ 
çoq Özbekistan vatandaşları edi (62.714). 10.801 – Rusiye, 2689 – 
Qazahistan, 2683 – Tacikistan, 1561 – Qırğızistan vatandaşı edi. Ve 
daa 2347 qırımtatar diger eski şuralar cumhuriyetleriniñ (Gürcistan, 
Ermenistan, Azerbaycan, Baltıq boyu memleketleri, Turkmenistan) 
vatandaşı edi.

1998 senesi olıp keçken saylavlarnıñ neticelerine köre, Qırım say-
lav organlarınıñ türlü seviyelerinde qırımtatarlarnıñ temsilciligi böyle 
edi: Qırım Yuqarı Şurasında – qırımtatar halqınıñ iç bir temsilcisi yoq 
edi. 14 rayon şurasında – 779-dan 40 millet vekili, yani 5,1%. Cum-
huriyet emiyetindeki 11 şeer şurasında – 428-den 7 millet vekili, yani 
1,6%. Rayon emiyetindeki şeer şuralarında – 137-den 12 millet vekili, 
yani 8,7%. Qasaba şuralarında – 813-ten 32 millet vekili, yani 3,9%. 
Köy şuralarında – 4150-den 489 millet vekili, yani 11,8%. Aqmescit 
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rayon şuralarında – 122-den 6 millet ve-
kili, yani 4,9%. Umumen, Qırımda say-
lanğan 6529 mebuslarnıñ arasında 586 
qırımtatar edi.

Aslında, on biñlernen qırımtatarnı 
bütün seviyelerde öz-özüni idare organ-
larına saylavlarda isteklerini ifade etmek 
imkânlarından marum etken ve Qırımda 
çatışmalarnıñ peyda oluvına sebep olğan 
vatandaşlıq olmaması edi (1995 senesi 
yerli akimiyet organlarına ve 1998 senesi 
saban ayınıñ 12-nde bütün seviyelerde 
şuralarğa saylavlar). Refat Çubarovnıñ 
fikrince, «muhtariyetniñ parlamentinde 
halqnıñ temsilcileri olma ması, avdetliler 
ile bağlı bir çoq meseleniñ al etilüvi mey-
danğa çıqarılacaq demektir». O zaman, 
Qırım Yuqarı Şurasınıñ reisi A. Gritsen-
ko, «devlet içün, meydanlarda 3000-den 
çoq olması yerine, parlamentte 14 qı-
rımtatar olması daa yahşı» olğanını bil-
dirmege mecbur oldı.

1998 senesi Ukraina Yuqarı Radası-
na keçirilgen saylavlarda Meclis Ukrai-
na Halq Areketi ile küçlerini birleştirme-
ge qarar aldı. Saylavlarnıñ neticelerine 
köre, Ukraina parlamentine Meclis reisi 
Mustafa Cemilev ve onıñ birinci muavi-
ni, Qırım Yuqarı Şurasınıñ sabıq vitse-
spikeri Refat Çubarov keçti. Ekisi de 
Halq Areketi fraktsiyasına kirdi ve İnsan 
aqları ve memleketlerara münasebetler 
komitetiniñ azası oldı.

Qırım MC yañı Anayasası 1998 se-
nesi aralıq (dekabr) ayında qabul etildi. 
Qırımnıñ Esas Qanunında qırımtatar 
temsilciligi ve qırımtatar halqınıñ tamır 
halq kibi añlamlar aqqında teklifler kör-
memezlikke uruldı.

Qırımtatar halqı sürgünliginiñ 
55-nci yıllığına bağışlanğan 
eki afta devam etken 
«Cayav yürüş»

Qırımtatarlar ukrain 
pasportlarını ala, 
Aqyar şeeri 1992 senesi
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§ 7. Ukraina prezidenti yanında Qırımtatar halqı 
   vekilleri şurasınıñ meydanğa ketirilmesi
 
Yıllar devamında qırımtatarlarnıñ temsiliy organları Ukrainada 

qanuniy status almadı. 1999 senesi, Ukraina prezidenti saylavların-
dan ve qırımtatarlar tarafından Ukraina vatandaşlığını almaqnıñ qı-
yınlıqları ile bağlı nevbetteki buhrandan 
soñ Meclis bir şekilde qanuniyleştirilüvi 
içün siyasiy qarar alındı – Ukraina pre-
zidenti yanında Qırımtatar halqı vekilleri 
şurası meydanğa ketirildi. Quralaynıñ 
(mayıs) 18 tarihlı fermanğa köre, bu 
Şuranıñ erkânına 33 Meclis azası (episi) 
kirsetildi. Vekiller şurasınıñ başı Meclis 
reisi, millet vekili Mustafa Cemilev oldı. 
Vekiller şurasınıñ statusı mesleatçı edi. 
Esas vazifeleri qırımtatarlarnıñ qaytma-
sı ve yerleşmesi ile bağlı siyasiy, uqu-
qiy, içtimayi-iqtisadiy, medeniy ve diger 
meselelerniñ al etilmesi içün tedbirlerniñ 
kerçekleştirilmesinde iştirak etmek edi. 
Bundan ğayrı, Prezidentniñ baqıluvına 
teklifler azırlap, taqdim etmek. Tam ker-
çekleştirilmesi aqqında aytmağa qıyın olsa da, o zaman Şura 4 kere 
toplaştı ve kerekli qararlar qabul etti.

2000 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 5-nde Ukraina Yuqarı Radasın-
da qırımtatar halqı aqlarınıñ ğayrıdan tiklenilmesi ile bağlı parlament 
diñlevleri ve Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 
qırımtatar halqınıñ meseleleri ile bağlı diñlevler olıp keçti.

§ 8. 2000-nci senelerde siyasiy esnaslar, 
   qırımtatar areketi ögündeki qıyınlıqlar
 
Leonid Kuçmanıñ prezidentligi devrinde qırımtatarlarğa qar-

şı siyaset esasen iqtisadiy meselelerniñ al etilmesi ve medeniy 
ihtiyaclarnıñ qısmen qanaatlendirilmesinen bite edi. Siyasiy ve uqu-
qiy suallerge diqqat ayırılmay edi. Buña «Milletine köre sürgün etil-
gen şahıslar aqlarınıñ ğayrıdan tiklenilüvi aqqında» Qanunnıñ qabul 
etüv esnası delâlet ete. Qanun, böyle şahıslarnıñ statusını ve olarğa 

Qırımtatar halqı sürgünliginiñ 
qurbanlarına qoyulğan abide, 

Sudaq şeeri, 
1994 senesi quralaynıñ 10
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Miting 2000 seneleri

dair devlet siyasetiniñ printsiplerini 
belgilemek kerek edi. O, 2004 se-
nesi kiraz ayınıñ (iyün) 24-nde Uk-
raina Yuqarı Radasında 310 reynen 
qabul etilgen edi. Amma prezident 
vesiqanı işlep bitirmek içün qaytar-
dı, parlamentte ise bu qanun soñra 
öyle de baqılmadı. Biraz soñra, bu 
qanun leyhasınıñ versiyası qabul 
etildi, amma bu 2014 senesinden 
soñ oldı.

2002 senesi Meclis, Avropa ve 
Avropaatlantik degerlikleri qırımta-

tar milliy areketi ananelerine uyğun kelgen «Naşa Ukrayina» («Bizim 
Ukraina») saylav blokunen siyasiy birlik tizdi. Qırımtatarlar Portaqal 
inqilâbına (Pomarançeva revolütsіya) qoltuttı. Amma 2004 senesin-
den soñ, merkeziy akimiyet ve Meclis arasında dialog zayıf edi. Uk-

raina prezidenti yanında Qırımtatar 
halqı vekilleri şurası 2004-nci yıl-
dan 2009-ncı yılğace devlet başı ile 
körüşmediler, sürgün etilgenlerniñ 
yerleştirilmesi ve Ukraina cemiyeti-
ne integratsiyası içün devlet iqtisa-
diy programmalarınıñ yerine ketiril-
mesi pek yavaş kete edi.

2010-ncı yılda Viktor Yanu ko-
viçniñ ğalebesinden soñ, qırımta-
tarlarğa munasebette bu siyasetniñ 
de kerçek teftişi olıp keçti. Prezident-
niñ 2010 senesi arman ayınıñ (av-
gust) 26 tarihlı fermanı ile prezident 
yanındaki Qırımtatar halqı vekilleri 
yerine, olarnıñ memuriyeti tayin 
etil di. Bu yıllar devamında Qırım 
ükümeti, Meclisni kenarda qaldı rıp, 
qırımtatarlar ile işbirlik yapmaq içün 
türlü formatlarnı qullandı. Loyal ol-
ğanlardan çeşit strukturalarnı mey-
danğa ketirdi, olardan biri Qırım-
tatar aqsaqallar şurasıdır.Aqmescitte «Portaqal inqilâbı» des-

tegine miting, 2004 senesi küz
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2013-2014 seneleri kettikçe Avropağa integratsiyanıñ toqtatıluv 
vaziyetinde Meclis Menlik inqilâbına qoltuttı. Bir çoq qırımtatar May-
danda da oldı. Qara qış ayınıñ (yanvar) 16-nda Yuqarı Rada tara-
fından qabul etilgen basqıcı qararlardan soñ, Refat Çubarov, «Qırım-
da yaşağan bütün insanlarnıñ taqdiri içün, yarımadadaki tınçlıq ve 
amanlıq içün öz mesüliyetini añlap», Meclis Ukrainada diktatura tik-
lenilmesine yol bermemek içün bütün kuç-quvetini qoyacaq, dep bil-
dirdi. Rusiye tarafdarlarınıñ ve Qırım başlıqları arasında Maydan ğa 
qarşı olğanlarnıñ sayısı çoqlaşqanı vaziyetinde, Meclis bildirdi: «mem-
leketteki qan tökülmesi ve zorbalıq içün bütün mesüliyet tamamı nen 
tış siyasetinde izçenliksizligi ve tınç toplaşuvlarnıñ iştirakçilerine qar şı 
basqıcı siyaseti Ukraina vatandaşlarınıñ Kyivde ve Ukrainanıñ diger 
viyaletlerinde kütleviy narazılıqlarğa sebep olğan akimiyet organla-
rına tüşe».

 
§ 9. ХХ asırnıñ soñunda qırımtatar medeniyetiniñ 
   ğayrıdan tiklenüvi

Sürgünlik devrinde qırımtatar 
medeniyeti şura rejimi tarafından 
ciddiy şekilde sıñırlanğan edi, total 
ruslaştıruv tesiri bar edi, qırımtatar 
tilinde tasil yoq edi.

Ukraina mustaqilligi ilân etilgen 
soñ, qırımtatarlarnıñ ğayrıdan tikle-
nilüvi başlandı: til, edebiyat ve ta-
sil inkişaf etip başladı. 1989 senesi 
sanatçı ve faallerniñ teşebbüsinen 
Aqmescitte Qırımtatar akademik 
muzakalı drama teatri, 1990 sene-
si Aqmescit devlet universitetinde 
qırımtatar tili ve edebiyatı kafedra-
sı açıldı. «Qırım» qırımtatar folklor 
ansambli yaratıldı.

1991 senesi Qırım ülkeşınaslıq 
müzeyinde Qırım halqlarınıñ qav-
miyatı (etnografiyası) ve turmuşı 
bölügi açıldı. Biraz soñra o, Qırım 
halqlarınıñ qavmiyat müzeyine çe-

İsmail Gasprinskiy adına qırımtatar 
kütüphanesi, 1990 senesi açılğan

Qırım müendislik ve 
pedagogika universiteti. 

1993 senesi Aqmescitte açıldı
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virildi. Bu müzeyde qırımtatar ve 
karaim-qırımçaq sektorları şekillen-
di. Şu yılı Alupkada sınavcı uçucı, 
Şuralar Birliginiñ eki defa Qarama-
nı Amet-Han Sultan müzeyi açıl-
dı, Qırımtatar resim sanatı müzeyi 
meydanğa ketirildi. Müzey çalışıp 
başlağan vaqıttan berli 120-den 
ziyade sergi keçirildi, 2 biñge ya-
qın eksponat toplandı, qırımtatar 
halqınıñ sanatı ve medeniyeti aq-
qında bir çoq maqaleler derc etildi, 
maarif işleri yapıldı – ve bütün bu 
işler kerekli bina yoqluğında yapıla 
edi. Bağçasaray devlet tarihiy ve 
medeniy qoruğı yanında Qırımtatar 
tarihı ve medeniyeti müzeyi açıldı, 
Kezlev ülkeşınaslıq müzeyinde ise 
– qavmiyat bölügi. 

90-ncı yıllar devamında Qı-
rımğa qırımtatar yazıcıları, şairleri 
qayttı, şu cümleden, R. Ali, Ş. Selim, 
Y.Qandım, N.Umerov, A.Beliyev, 
C.Ametov, Ş.Alâdin, A.Osmanov. 
Olar ve başqa ediplerniñ icadı neti-
cesinde Qırımda zemaneviy qırım-
tatar edebiyatınıñ ğayrıdan tiklenü-
vi başlandı. 1992 senesi qırımtatar 
yazıcıları Ukraina yazıcılar birligine 
kirdi. 2000-nci senelerniñ ortaların-
da yazıcılar birliginiñ terkibinde 26 
qırımtatar yazıcısı, şairi ve drama-
turgı bar edi. 

1991 senesi Qırımda qırımtatar 
tilinde oqutuv ile birinci mektep açıl-
dı, daa soñra olarnıñ miqdarı ket-
kete çoqlaştı. 2000-nci senelerniñ 
ortalarında 15 böyle mektep bar 
edi, amma bu pek az edi (Ekinci 
cian cenki başlamadan evel 371 

Şuralar Birliginiñ eki defa 
qaramanı Amet-Han Sultan müzeyi, 
1999 senesi açılğan

1990 senesi teşkil etilgen 
qırımtatar «Qırım» 
folklor ansambli

Bağçasarayda İsmail Gasprinskiyniñ 
müzey evi.  2001 senesi saban 
ayınıñ 21 müzey ğayrıdan açıldı
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böyle mektep bar edi). 2013 senesi qırımtatar telebelerniñ tek 16 fai-
zi qırımtatar tilinde oqudı, daa 39 faizi ana tilini fen kibi ögrendi. 1993 
senesi Qırım devlet müendislik ve pedagogika universiteti açıldı.

Aynı zamanda, milliy toponimikanıñ ğayrıdan teklenüv mesele le-
ri keskin olaraq qaldı. Qırımtatar adlarını taşığan meskün yerlerniñ 
95 faizinden çoqu, sürgünlikten soñ Şuralar ükümeti tarafın dan 
deñiştirildi, 30 yıl devamında tarihiy adlarnıñ çoqusı öyle de qayta-
rılmadı.

2009 senesi quralaynıñ (mayıs) 
19-nda birinci Bütündünya qırımta-
tar kongressi olıp keçti. Onıñ işinde 
AQŞ, Kanada, Avropa memleket-
lerinde yaşağan qırımtatarlar işti-
rak etti. Kongress semetdeşlernen 
gumanitar munasebetlerni inkişaf 
etmege yardım etti, qırımtatar tili 
ve medeniyeti inkişafına, medeniy 
ananelerniñ ğayrıdan tiklenüvine ve 
gumanitar leyhalarnıñ keçirilüvine 
imkânlar yarattı.

Bugün Ukrainada zemaneviy qı-
rımtatar ve ukrain medeniyeti Evuro-
vision ğalibi Camala, rejissör Ahtem 
Seitablayev, belli gitaracı Enver İz-
maylov, çölmekçi ressam Rustem Skibin tarafından inkişaf etile.

Qırımtatar medeniyetiniñ, tiliniñ, edebiyatınıñ inkişafına yardım 
ve destek kerek, hususan RF tarafından Qırım MC qanunsız işğali 
şaraitinde.

 
§ 10. Qırımtatarlarnıñ avdet esnası raqamlarda. 
     Reintegratsiya meseleleri, içtimaiy-iqtisadiy aspektler
 
1976 senesinden başlap qırımtatar qorantaları Qırım vilâyetine 

qaytıp başladı. 577 aile çekişip, amma 1967-1977 seneleri devamın-
da qaytıp oldı. 1970-nci yılda 2000 qırımtatar esasen köylerde ya-
şadı. 1987-nci yılda Qırımda 17 500 qırımtatar yaşay edi, 1989-ncı 
yılnıñ başında, ealini cedvelge aluv malümatına köre, – 38.400, yıl 
devamında daa 30 biñge yaqın adam qaytıp keldi, 1990 senesi – 40 
biñden ziyade. 1990-ncı seneniñ soñunda Qırımda 100 biñden çoq 
qırımtatar yerleşip oldı.

Qırımtatarlar vatanına qaytqan soñ 
birinci qırımtatar mektebi 

1993 senesi Büyük-Onlar 
qasabasında açıldı
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Aynı zamanda, insanlarnıñ çoqusı 1990-1991-nci yıllarda qayt tı, 
bu da ŞSCB dağıluvınen bir keldi. 1991 senesi kiraz ayında (iyün) 
Qırım yarımadasında endi 130 biñ qırımtatar yaşay edi, yılnıñ soñun-
da ise – 150 biñ. «Ukraina vatandaşlığı aqqında» qanun quvetini al-
ğan soñ 73.981 qırımtatar avtomatik olaraq Ukraina vatandaşı oldı. 
Olar, yerli başlıqlarnıñ türlü manialarına ve bölgelerde «kvotalar» aq-
qındaki qararlarğa baqmadan, resmiy olaraq qayd etilip oldı. 1991 
senesi sürgünlik yerlerinden Qırımğa 42 biñ qırımtatar qaytıp oldı, 
1994 senesi – 11 biñden ziyade, 1995 senesi – 9 biñden ziyade. Uk-
raina İİN Bİ malümatnamesine köre, 1996-ncı yılda qara qış ayınıñ 
(yanvar) 1-nde 220.555 qırımtatar mekân qaydını alğan. Ukrainada 
2001 senesi ealini cedvelge aluv keçirilgen soñ, qırımtatarlar eali niñ 
tahminen 12,1% teşkil etkeni belli oldı. Soñki devir içün doğru ma-
lümat «gizli» demek mumkün, amma buña baqmadan, ekspert ler niñ 
fikrince, olarnıñ eali strukturasındaki nisbiy payı arttı. 2013 se ne si 
quralay ayında (mayıs) Avropada işbirlik ve telükesizlik teşkilâtı ta-
rafından berilgen malümatqa köre, qırımtatarlar Qırım MC ealisi niñ 
13,7% teşkil ete edi.

1991 senesinden qırımtatarlarnıñ yerleşme esasnasına para 
Ukraina bücetinden ayırılıp başlandı. Para esasen evler, müendis-
lik yapılar, içtimaiy-medeniy obyektlerniñ quruluvına berile edi. Para 
sıq-sıq semeresiz qullanıla edi, yerli memurlar ise yerleşüv esnasına 
keder ete edi. Qırımtatarlar keri qaytqanda işsizliknen, Qırım sakin-
leri tarafından peşin fikirlernen, içtimaiy-iqtisadiy qıyınlıqlarnen qarşı-
qarşığa keldi. Bu qıyınlıqlar 90-ncı yıllarnıñ umumiy iqtisadiy buhranı 
vaziyetinde daa ziyade arttı. 1991-1998 yılları devamında Qırım MC 
hocalığında çalışqanlarnıñ sayısı 25 faizden ziyade eksildi. Resmiy 
malümatqa köre, 1999 senesi qara qış ayınıñ (yanvar) 1-nde işke 
yarağan 136.623 qırımtatarnıñ 60 faizinden ziyadesiniñ daimiy iş yeri 
yoq edi. Çalışqan qırımtatarlarnıñ sayısı 55 biñ edi. Qırımtatarlarnıñ 
meşğulligi ile bağlı eñ ağır vaziyet toplu yaşayış yerlerinde edi. O yer-
lerde atta içtimaiy infraterkip obyektleri yoq edi, demek mümkün.

1991-1998-nci senelerde qırımtatarlarnıñ keri qaytma ve yer-
leşme masrafları 776 million grivnanı teşkil etti, amma bu paranıñ 
umumiy payından bir avdetli içün 3 biñden biraz ziyadece edi. Esas 
qısmı (80%) 1994 senesinece berildi. 2000-nci senelerniñ başında 
avdetlilerniñ kompakt yaşağan 300 qasaba ve mikrorayonda suv yoq 
edi ve tahminen 5% elektriksiz edi. Yalınız 6 faizniñ asfalt yolları bar 
edi. Yañı qasabalarnıñ müendislik ağlarından uzaqlığı suv ve elektrik 
teminatı esnasını mürekkepleştire edi.
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2013 senesi ekin ayınıñ 27 Qırımtatar Milliy Qurultayı

Qırımtatarlarğa topraq ayırıluv meselesi keskin tura edi. 1998 se-
nesi Qırımda tahminen 40 biñ qorantanıñ, ya da 130 biñ adamnıñ, 
soñunuca qurulıp bitirilgen öz evi yoq edi. 2002 senesiniñ başın-
da evel sürgün etilgenlerge ev qurmaq içün 45.964 arazi berilgen 
edi, olarnıñ 19 098 inşaat etildi. Para olmağanı sebebinden 21.866 
(47,6%)) arazi qurulıp bitirilmegen qaldı, 5 biñge (10,9%) yaqın asıl 
işlenmedi.

Qaytuv programmaları daima paranen az temin etildi
Vaqıt Planlaştırılğan 

para berilüvi 
(mln. grn)

Berilgen 
para 

(mln. grn)

Planlaştırılğannıñ 
faizi

1991 – 1995 552.2 552.2 100%
1996 – 2000 195.2 88.1 45.1%

2001 44.7 44.7 100%
2002 – 2005 267.3 217.6 81.4%
2006 – 2010 640.8 356.6 55.6%

2012 45.3 11.2 24.7%

2013 senesi Avropada işbirlik ve telükesizlik teşkilâtınıñ esabat-
larında qayd etile edi ki: «yoqsullıq, bir şeyge yaramağan evler, iş-
sizlik ya da içtimaiy ve sağlıq saqlav hızmetlerinden faydalanmağa 
imkânsızlıq kibi yaramay içtimaiy-iqtisadiy şaraitler, keri qaytqanlarnıñ 
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yerleşmesi ve reabilitatsiyasını teşkil etüv esnasınıñ yekünlenmege-
ni neticesidir ve bu Qırım cemiyetine muvafaqiyetli integratsiyalarına 
manialar yarata».

Neticeler

Qırımtatarlarnıñ mustaqil Ukrainağa qaytuv ve yerleşüv 
esnası ükümet ve qırımtatarlar arasında dialog inkişafınıñ 
türlü saalarında ğayretni, qanunlar qabul etilmesini, qıyın 
içtimaiy-iqtisadiy meselelerniñ al etilmesini közde tuta edi. 
Ukraina devleti bu meselelerni büyük ölçüde özü al ete edi. 

Avdet esnasına, Qırımdaki umumiy siyasiy vaziyetni, 
Rusiyeniñ tesirini, 90-ncı yıllarda «Qırım ayırıluvı» Moskva 
tarafından desteklenmesini de köz ögüne alıp, qıymet kes-
mek kerek. Qırımtatarlar Ukraina tarafdarı edi. Olarnıñ milliy 
demokratik küçlernen alâqası yaqın edi. Ve olar Avropaat-
lantik integratsiya yoluna qoltuta ediler. 90-ncı yıllarda Qı-
rımdaki çatışmalarnıñ esasen içtimaiy-iqtisadiy sebebi bar 
edi. Ket-kete vaziyet inkişaf etti, dialog quruldı ve integratsi-
ya esnasları başlandı.

Bölük içüN sualler
1. ХХ asırnıñ 90-ncı yıllarında qırımtatarlar qaytmasınıñ esas 

içtimaiy-iqtisadiy meseleleri ne edi? Vatandaşlıq almasınıñ nasıl me-
seleleri bar edi?

2. Ukraina mustaqilligi ilân etilüv esnasında qırımtatarlar nasıl iş-
tirak etti?

3. 90-ncı yıllarnıñ ortalarında ayrı Qırım siyasetçileriniñ «ayırmaq 
planları» Ukraina devletine ve qırımtatarlarğa qarşı nasıl areketlerge 
yol açtı?

4. ХХ asırnıñ 90-ncı yılları devamında ve XXI asırnıñ başında qı-
rımtatar Milliy Meclisiniñ merkeziy Ukraina ükümeti ile dialogı ve işbir-
ligi nasıl etip inkişaf etti?

5. 1990-2000 seneleri devamında, qırımtatarlar qaytqan soñ me-
deniy ananelerniñ ğayrıdan canlanması ve inkişafı nasıl keçti?  
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Rusiye Federatsiyası tarafından
Qırım MC ve Aqyar

şeeriniñ işğali
Yuliya	Tışçenko

2014 senesi kiçik ayda Kyivde Menlik inqilâbınıñ ğalebe sin den 
soñ, Rusiye Federatsiyası Qırım yarımadasınıñ işğalini başladı. As-
lında Rusiye Federatsiyasınıñ Ukrainağa qarşı tecavuzı başlandı. 
Qırımnıñ işğali Ekinci Cian cenkinden soñ, Avropada suveren bir top-
raqnı qanunsız tarzda ilhaq etmek içün ilk ıntıluv oldı. Rusiye Qırım-
nı 1994 senesi aralıq ayınıñ (dekabr) 5 tarihlı Budapeşt memoran-
dumına baqmadan işğal etti. Bu añlaşma Ukraina, AQŞ, Rusiye ve 
Büyük Britaniya tarafından tizilgen edi. Rusiye Federatsiyası Memo-
randumğa köre, Ukraina topraq bütünligi, suvereniteti ve mustaqil li-
gi niñ garant ülkelerinden biri edi. Ukraina özek silâsından vazgeçti, 
Memorandumnı imzalağan memleketler ise suvereniteti ve topraq 
bütünligini qorçalamağa kefalet etti.

Qırımnıñ işğalinde Rusiye Federatsiyasınıñ silâlı quvetleri faal 
iştirak etti. RF prezidenti V. Putin «Qırım. Vatanğa yol» filminde «Qı-
rımnı keri qaytarmaq içün» arbiy operatsiya keçirilgenini tasdıqla dı. 
Qırımnıñ qanunsız işğali Ukrainağa cenk qurbanlarını qoruğan hal-
qara uquq qaidelerini qullanmağa imkân bergeni müimdir. Böyle ve-
siqalardan biri Birleşken Milletler Teşkilâtınıñ (BMT) cenk vaqtında 
grajdan ealisininiñ mudafaası aqqında Şartnamesi (1949 senesi ar-
man ayınıñ 12 tarihlı «Jeneva şartnamesi») ve protokollarıdır. Vesi-
qalarda cenk zamanında bir sıra qaideler belgilenilgen. Rusiye Fe-
deratsiyası Qırım MC ve Aqyar şeerinde bu qaidelerge riayet etmeli, 
çünki o, Ukraina toprağını işğal etti. Şu cümleden, halqara gumani tar 
uquq qaideleriniñ yerine ketirilmesi ealiniñ mudafaasına, mülkniñ saq-
lanıp qalmasına aittir. Böyleliknen, Ukraina vatandaşlarına yapıl ğan 
zulumlar, mülkni özüne aluv, insan aqlarını bozuv, ealini deñişti rüv, 
medeniy mirasnı yoq etüv ve ukrainlerni askerlikke celp etüv Rusiye 

bö
lü

k X I
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Federatsiyası tarafından halqara cenk adetleriniñ bozuluvıdır. Qırım-
da olıp keçken iskenceler, adamlarnıñ ğayıp oluvı, öldürüvler halqara 
mahkemelerde insanlıqqa qarşı cinayetler kibi tarif etile bilir. 

§ 1. Rusiye Federatsiyası tarafından Qırım MC işğaliniñ başlanuvı

Qırım Rusiye Federatsiyası tarafından zapt etilmesi 2014 senesi 
kiçik aynıñ (fevral) 14-nde başlandı. Bu tarih RF Mudafaa nazirliginiñ 
«Qırımnıñ qaytarılması içün» medallerinde yazılğan. Faal adiseler, 
tanıtuv belgileri olmağan silâlı rus arbiyleriniñ peyda oluvı bir qaç 
künden soñ başlandı.

2014 senesi kiçik aynıñ (fevral) 26-nda Qırım Yuqarı Şurası bi-
nası yanında qırımtatar ve ukrain faalleri Ukraina topraq bütünligine 

ve Ukraina Qırımına destek mitin-
gini keçirdiler. Mitingde bir qaç biñ 
adam iştirak etti. 2020 senesi kiçik 
aynıñ (fevral) 26-nda Ukraina pre-
zidenti Volodımır Zelenskıy, Ukrai-
nada kiçik aynıñ 26-nı Qırım MC ve 
Aqyar şeeriniñ işğaline qarşı turuv 
künü olaraq ilân etilmesi aqqında 
ferman imzaladı.

2014 senesi kiçik aynıñ 26-
27 gecesi saba saat 4-te tanıtuv 
alâmetlersiz Rusiye ordusından ol-
ğan «yeşil adamçıqlar» Aqmescitte 
devlet organlarını nezaret astına 
aldılar, ertesi gece ise – Aqmescit 
ava limanını. Bundan soñ Qırımda-
ki vaqialar işğalci ordunıñ nezareti 
astında inkişaf etti. Memuriyet bina-
ları ve haber vastaları zapt etildi. 

Birden işğalge qarşı cemaat 
tirenüvi başlandı – er kün Ukraina 
ükümetine destek ve işğalcilerge 
qarşı aktsiyalar keçirildi. Saban 
ayınıñ 8-nde Halqara qadın-qızlar 
künü bütün Qırım boyunca on 
biñlernen qadın cenkke ve işğalge 
qarşılıq, tınçlıq ve Ukraina birligine 

2014 senesi kiçik aynıñ 26 Qırım 
MC Yuqarı Şurasınıñ binası yanında 
qırımtatar ve ukrain faalleriniñ 
iştiraginen miting
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destek bildirmek içün çıqtı. Aktsiya qırımtatar qadın teşkilâtları teşeb-
büsi ve Meclis ile añlaşıp keçirilgen edi, amma aktsiyağa diger millet-
lerden de qadınlar qoşulğan edi. 

Saban ayınıñ (mart) 16-nda Rusiye akimiyeti, dünya toplulığı ta-
rafından tanılmağan sahte referendum keçirdi. Qırım Rusiyege «qo-
şuluvı» aqqında «referendum» Rusiye ordusınıñ bulunuvı şaraitinde 
olıp keçti. Saban ayınıñ (mart) 18-nde Moskvada «Qırım Rusiye Fe-
deratsiyasına qoşuluvı» aqqında qarar qabul etildi. İlhaq da referen-
dum kibi dünyada tanılmadı. 

Rusiye Federatsiyasınıñ areketleri 
dünya toplulığı tarafından tenqid etildi. 
2014 senesi saban ayınıñ (mart) 27-nde 
BMT Baş Assambleyası Ukraina topraq 
bütünligini desteklegen bir qarar qabul 
etti (68/262). Vesiqa bütün devletlerni, 
halqara teşkilâtlarnı ve ihtisas müessi-
selerni qanunsız «referendum» esasın-
da Qırım MC ve Aqyar şeeriniñ statusı 
ile bağlı er angi bir deñişmelerni tanı-
mamağa ve yarımadanıñ statusındaki 
deñişmelerniñ tanılması kibi sayıla bil-
gen areketlerden ve davranuvdan özüni 
tutmağa davet etti. 100 memleket qarar-
ğa qoltuttı, 11 qarşı çıqtı ve 58 bitaraf 
qaldı. BMT Baş Assambleyası tarafından 
Ukraina ile bağlı qarar, BMT Telükesiz-
lik Şurasınıñ daimiy azası ve anda veto 
aqqı olğan Rusiye Federatsiyasınıñ, sa-
ban ayınıñ (mart) 15-nde diger memle-
ketlerni Qırım «referendumı»nıñ netice-
lerini tanımamağa çağırğan bir qararnı 
vetolağanı sebebinden qabul etildi.

2014 senesi çiçek ayınıñ (ap-
rel) 14-nde Avropa Parlamenti Rusi-
ye Federatsiyasınıñ «Şarqiy işbirlik» 
mem leketlerine tazyığı ve hususan 
Ukrai nadaki vaziyetniñ durğunsızlaş-
tıruvı ile bağlı bir qarar qabul etti 
(2014/2699(RSP)). Vesiqada Rusiyeniñ 
tecavuzı halqara uquqnıñ ve halqara RF tarafından Qırımnıñ 

qanunsız işğaliniñ başlanuvı
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mecburiyetlerniñ qaba şekilde bozulması kibi qıymetlendirildi, «Ru-
siye ordusınıñ nezareti astında» keçirilgen sahte «referendumnıñ» 
qanunsızlığı qayd etile edi, memleketler Qırımğa ve işğalcilerge qarşı 
iqtisadiy, ticariy ve maliyeviy sanktsiyalar qoymağa davet etile edi, 
Qırımdaki qırımtatar ve ukrain cemiyetiniñ taqdiri aqqında raatsızlıq 
bildirile edi. Kelecekte halqara strukturalardan böyle qararlar artıq ol-
madı. 

2014 senesi çiçek ayınıñ 15-nde Yuqarı Rada «Ukrainanıñ vaq-
tınca işğal etilgen topraqlarında vatandaşlarnıñ aq ve serbestlikleri 
ve qanuniy rejim temin etilmesi aqqında» Qanun qabul etti. Bu Qa-
nunğa köre, Rusiye Federatsiyası işğalni ömürge keçirgen devlet kibi 
belgilendi. 2016 senesi qasım ayınıñ (noyabr) 12-nde Ukraina Yuqarı 
Radasınıñ «Qırımtatar halqınıñ genotsidi tanılması aqqında» Qararı 
qabul etildi. Sürgünlik genotsid eylemi, Qırım yarımadasınıñ işğali ve 
qırımtatarlarğa qarşı basqılar ise – etnotsid kibi tanıldı. Ukrainada 
quralaynıñ (mayıs) 18 Qırımtatar halqı genotsidi qurbanlarınıñ hatıra 
künü olaraq tayin etildi. 

2018 senesi oraq ayınıñ 25-nde AQŞ Qırım beyannamesini ya-
yınladı, anda Rusiye tarafından yarımadanıñ istilâsı tanılmağanı tas-
dıqlana ve halqara uquqnıñ bozulması aqqında yazıla edi: «Rusiye 
areketleri ulu bir devletke lâyıq degildir. O, öz ihtiyarınen özüni halqa-
ra toplulıqtan ayırdı».

§ 2. Qırımda insan aqlarınıñ bozuluvı, qırımtatar halqı 
   aqlarınıñ bozuluvı
 
Qırımtatarlar Qırımnıñ RF tarafından işğalini, sahte referendumnı 

ve Ukraina devlet suverenitetiniñ bozulmasını desteklemediler. Milliy 
Meclis reisi Refat Çubarovnıñ 2014 senesi kiçik aynıñ (fevral) 28 ta-
rihlı muracaatında Meclis «yañı Qırım ükümetini tanımamağanına ve 
arbiylerniñ Aqmescit soqaqlarından garnizonlarğa qaytmasını talap 
etkenine» diqqat etti ve qayd etti ki, «Ukraina ile Rusiye arasındaki 
munasebetlernen bağlı bütün muzakereler diplomatik saağa ketme-
lidir, zabitler ve askerler yerine diplomatlar laf etmeli». 2020 senesi 
kiçik ayında (fevral) Milliy Meclis beyanatında, «Qırımnıñ altı yıllıq 
muvaqqat işğali qırımtatar halqınıñ ve türlü milletlerden olğan Qırım 
sakinleri büyük qısmınıñ iradesini yoq etmedi. Rusiye işğalcilerine 
qarşı tınç ve zorbalıqsız tirenüv aktsiyalar keçirip, Ukraina devletine 
ve öz topraqlarına sadıq qalalar», dep yazılğan edi.
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Qırımtatarlar Rusiye işğalcileri tarafın-
dan basqılarğa oğratıla. 2014 senesi qura-
layda (mayıs) Rusiye Federatsiyası qırımta-
tar halqı lideri Mustafa Cemilevniñ Qırımğa 
kirmesini yasaq etti. 2014 senesi quralaynıñ 
3-nde 5000-ge yaqın qırımtatar Mustafa 
Cemilevni Qırımda qarşılap almaq içün tınç 
aktsiyada iştirak etti. RF arbiy tehnikası ise 
kiriş yolunda turdı. Qırımtatar faalleriniñ sı-
rası kiriş-çıqış yoqlav keçitine cayav ketti. 
Bundan soñ bu vaqialarnıñ iştirakçileri taqip 
etildi. Beş qırımtatar evelki «Berkut» mahsus 
ukrain bölüginiñ askerlerine ücüm ve küç 
qullanğan, dep qabaatlandı. Tahminen 100 
adamğa para cezası berildi. Kefe, Kezlev, 
Aqmescit, Qurman ve diger rayonlarda 
yollarğa çıqqan qırımtatarlar tutuldı. 

2014 senesi kiçik aynıñ (fevral) 26 
tarihlı Ukraina ile birlik mitinginden bir 
yıl soñra rus işğalciler mitingde işti-
rak etken qırımtatarlarğa qarşı cinayet 
davaları açtı. Bu cinayet davaları «26 
kiçik ay işi» adını aldı. Episi olıp, yedi 
kişi tevqif etildi, bir qaç adam tevqif ol-
madan qabaatlandı. 2017 senesi Mec-
lis azası Ahtem Çiygoz sekiz yıl apis 
cezasına mahküm etildi. Ahtem Çiygoz 
ve işğalni tanımağanı içün apis etilgen 
Meclis reisiniñ ekinci muavini İlmi Üme-
rov devamlı halqara rezonans sayesin-
de Rusiye tarafından azat etildi.

2016 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 26-
nda Rusiyede Qırımtatar Milliy Meclisi, 
Rusiyege qarşı faaliyeti içün ekstre-
mist bir teşkilât olaraq tanıldı. Mahke-
me davası 1930-ncı yıllardaki Şuralar 
rejimi ruhunda bir qaç cılttan ibaret edi. 
Meclisniñ sözde mahkeme yasağı al-
tına milliy öz-özüni idare sisteması da 
tüşe, yani bu 350 Qurultay delegatı ve 
370 regional meclis azaları.

Qırımtatarlar, Rusiye akimiyeti 
Qırımğa kirüvni yasaq etken  

liderleri Mustafa Cemilevni 
qarşılaylar, 

2014 senesi quralaynıñ 3

Reşat Ametov, Qırım 
işğaliniñ ilk qurbanı, 

2014 senesi
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2017 senesi çiçek ayınıñ (aprel) 19-nda BMT Halqara mah-
kemesiniñ «Ukraina Rusiyege qarşı» davasında qararı peyda oldı. 
Bu, Qırımda ırq ayıruvnıñ bütün şekillerini yoq etüv aqqında Hal-
qara şartnamesiniñ bozuluvına aittir. Mahkeme, evel qanunsız ola-
raq «ekstremist teşkilât» kibi tanılğan ve işğalciler tarafından yasaq 
etilgen Meclisniñ faaliyetini ğayrıdan tiklemege ve Qırımdaki milliy 
azlıqlarnıñ basqılarğa oğratılmasını toqtatmağa davet etti. Dava alâ 
daa devam ete. 

Halqara teşkilâtlarnıñ qıymetlendirmelerinde, şu cümleden BMT 
insan aqları Yuqarı Komissarlığı İdaresiniñ esabatlarında «aq-uquq 
qoruyıcılarnıñ qorqutıluvı, başqa fikirde olğanlarnıñ zulumğa oğra-

tıluvı, Rusiyede yasaq etilgen diniy 
teşkilâtlarda iştirak etüvde qabaat-
lanğan qırımtatarlarğa qarşı açılğan 
cinayet davaları boyunca ükümler çı-
qarıluvı» aydınlatıla. Rus işğalcilerniñ 
siyasetinen razı olmağanlar telüke-
ge oğray. Öldürüvler, ğayıp oluvlar, 
adam qaçıruvları qayd etile. 2014 
senesi saban ayında (mart) qırım-
tatar Reşat Ametov qaçırıldı ve öl-
dürildi. O, birinci olaraq Qırımnıñ 
işğaline tınç narazılıq bildirdi (2018 
senesi quralaynıñ (mayıs) 18-nde 
ölümden soñ Ukraina Qaramanı un-
vanı berildi). 2016 senesi quralaynıñ 
(mayıs) 24-nde Bağçasaray regional 
meclis azası, Bütündünya qırımtatar 
kongressi icra komitetiniñ azası Er-
vin İbragimov ğayıp oldı. O, alâ daa 
tapılmadı. 2017 senesi qasım ayınıñ 
(noyabr) 23-nde Aqmescitte Rusiye 
quvetçileri tarafından uydurma qa-
baatlarnen keçirilgen tutuv vaqtında 
faal milliy areketniñ veteranı Veciye 
Kaşka yaramadı.  «Acele yardım» 
ma şi nasında qadın öldi.

2020-nci yılnıñ kiraz ayına (iyün) 
köre, işğal etilgen Qırımda 94 uk-
rain siyasiy mabüsi tutula, olardan 

Milliy Meclis binasında tintüv, 
Aqmescit, 2014 senesi

ATR telekanalında tintüv, 
2014 senesi 
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70 – qırımtatar. Tintüvler ve tevqif etüvler, işğalge razı olmağanlar-
nı taqip etüv devam ete, yañı cinayet davaları açıla. Qırımtatarlar 
«ekstremizm»de qabaatlana. «Qırımnıñ Rusiye stutusı»nıñ inkârı, 
RF yasaq etilgen diniy, cemaat teşkilâtlarında, yasaq etilgen miting-
lerde iştirak etüv içün ceza berilmesi közde tutula.

Qırımda söz serbestligi sıñırlana. Böyleliknen, 2015 senesi çi-
çek ayınıñ (aprel) 1-nde işğal etilgen topraqlarda kütleviy haber 
vastalarınıñ ğayrıdan qayd olunması yekünlendi. 2014 senesiniñ 
başında Qırımda üç biñden ziyade kütleviy haber vastası bar edi, 
«rus qaydiyeti»nden soñ ise tek 250 qaldı. Olardan 231 – bu ğayrı-
dan qayd olunğan yerli neşriyat, 19 – yarımadada çalışıp başlağan 
Rusiye kütleviy haber vastaları. Qırımtatar neşriyatları, şu cümleden 
ATR telekanalı ğayrıdan qayd olunmadı. Muarririyet Kyivge köçmege 
mecbur oldı.

Qırımda Ukraina vatandaşlarını aslında RF vatandaşlığını alma-
ğa mecbur ettiler. Rusiye pasportını almadan bir insan bölgede ya-
şap ve işlep olamaz edi, tam tibbiy yardımnı da alamaz edi. Ukraina, 
«işğal etilgen Qırım ve Aqyar sakinlerine rus pasportlarınıñ mecburiy 
berilmesi»ni qayd etip, bu bir basqı elementi olğanını bildirdi. Qırım 
sakinleriniñ Rusiye vatandaşlığını mecburiy alması Ukraina tarafın-
dan tanılmay ve Ukraina vatandaşlığını coymaq içün sebep degil.

Rusiye halqara gumanitar uquqnı bozıp, Qırım ealisini deñiştire. 
Türlü qıymetlendirmelerge köre, 2014-2018 seneleri devamında 
Ukrainanıñ Qırımına 140 biñ Rusiye vatandaşı avuştırıldı, şu cümle-
den arbiyler qorantalarınen. Qırımtatarlar ise basqılardan qorqıp, Qı-
rımnı terk eteler. Berilgen malümatqa köre, işğal başlanğandan berli 
50 biñge yaqın Qırım sakini yarımadanı terk etip, ketmege mecbur 
oldı, olarnıñ yarısı – qırımtatarlardır.

§ 3. Rusiye Federatsiyası tarafından Qırımnı arbiyleştirüv
 
Qırımnı işğal etip, Rusiye Federatsiyası yarımadanıñ arbiyleştirü-

vini arttıra. Dünya toplulığı ise buña cevap bere. 2018 senesi aralıq 
ayınıñ (dekabr) 17-nde işğal etilgen Qırımnı, Azaq ve Qara deñizlerni 
arbiyleştirüv aqqında BMT Baş Assambleyasınıñ Qararı qabul etil-
di. Qararda, Rusiye ordusını yarımadadan çıqarmaq davet etile ve 
deñizlerde Rusiye bulunuvınıñ arttırıluvı takbih etile. 2019 senesiniñ 
küzünde rus arbiyleriniñ sayısı Qırımda 31,5 biñ edi. Olar 40 tank, 
583 zırhlı taşıyıcı ve piyade dögüş maşnası, 162 ağır artilleriya terti-



186

Bölük

batı, 122 dögüş uçağı, 62 tikuçar ve 12 çoqsayılı raketa sistaması ile 
silâlanğan. Bundan ğayrı bölgede 34 arbiy ve 7 suvastı gemisi bar. 

Halqara gumanitar uquqnıñ printsiplerini bozıp, Qırımda yaşağan 
Ukraina vatandaşları Rusiye ordusınıñ sıralarına askerlikke celp eti-
le. BMT İnsan aqları Yuqarı komissarı İdaresiniñ esabatlarında, 2014 
senesinden berli Qırımdaki asker namzetlerniñ sayısı eñ azından 
21.000 erkekke yetti, dep qayd etile. Olarnıñ bir qısmı Rusiye Fede-
ratsiyasındaki arbiy bazalarğa yiberildi, bu ise halqara añlaşmalarnıñ 
bozuluvıdır.

§ 4. Qırım işğali içün RF sanktsiyalarğa oğratıluvı

Rusiye Federatsiyasına qarşı iqtisadiy sanktsiyalar qullanuvı aq-
qında qarar 2014 senesi qabul etile. Rusiye Federatsiyasına qarşı 
iqtisadiy sanktsiyalar «Ukraina topraq bütünliginiñ bozuluvında işti-
rak etken şahıslarğa qarşı şahsiy sanktsiyalar qullanuvı»ndan baş-
landı. İqtisadiy sanktsiyalar RF ve Qırım yarımadasınıñ iqtisadiyatı 
ve hocalığınıñ ayrı saalarına da qarşı qoyuldı. Ukrainadaki adise-
lerde iştirak etken şahıslarğa qarşı ilk sanktsiyalarnı AQŞ preziden-
ti Barak Obama, 2014 senesi saban ayınıñ 6-nda, Qırımda sahte 
«referendum»dan evel qoydı. Avropa Birligi, Kanada, Yaponiya, Nor-
vegiya, İsviçre, Avstraliya, Yañı Zelandiya ve diger memleketler de 
sanktsiyalarğa qoşuldı. Bugünde-bugün sanktsiyalar kenişletile.

2014-2015 seneleri AQŞ ve Avropa Birligi tarafından Rusiyege 
qarşı ticaret, turizm ve sanayı ile bağlı sektor sanktsiyaları qoyuldı. 
Ukraina tarafından Qırım yarımadası ile ticaret, suv teminatı, energi-
ya teminatı ve taşuvlar toqtatıldı. 2014-2015 seneleri uçaqlar, trenler 
ve reys avtomobiller qatnavı toqtatıldı.

§ 5. Mülkiyet aqqınıñ bozuluvı. Medeniy mülk

Rusiye işğali sebebinden Ukraina devleti ve vatandaşları ener-
getika, himiyeviy, ğıda ve gemi yapıcılığı sanayısı, agrar ve medeniy 
miras saalarındaki devlet şirketlerniñ mülklerini ğayıp etti. 2015 sene-
si ceviz ayınıñ (sentâbr) 25-nde Rusiye areketleri neticesinde Ukra-
ina 2,4 trillion grivnalıq zarar kördi. Ukraina devlet institutları, devlet 
şirketleri, müessiseler ve teşkilâtlar 42,7 biñ obyektini ğayıp etkenini 
bildirdi.

Ayrıca medeniy miras aqqında aytmaq kerek. 2014-ünci yılnıñ 
başında Qırım MC Ukraina Müzey fondunıñ devlet qısmı terkibinde 
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olğan 917477 nesnenen 34 müzey müessisesi bar edi, olar Ukraina 
Medeniyet nazirligine tabi edi. Qırım MC 3772, Aqyarda ise 2063 köç-
mez medeniy miras nesnesi bar edi. Qırımda UNESCO dünya mira-
sı cedveline kirsetilgen obyektler de bar – Tavrik Hersones şeeri ve 
cedvelge kirsetilecek namzetler arasında Bağçasaraydaki Hansaray, 
Sudaqtaki Ceneviz qalesi, Qırım astrofizik observatoriyası, Manğup 
Qale, Eski Kermen ve Çufut Qale bar.

Qırım işğal etilgen soñ, Rusiye bu obyektlerni qanunsız özüne 
aldı. Bağçasaraydaki Hansarayda qırımtatarlarnıñ tarihiy mirasını 
yoq etken tamir işleri yapıla. Bu, qırımtatarlarnıñ narazılıqlarına ve 
halqara qarşılıqqa baqmadan olıp keçe.

Neticeler

Qırımnıñ qanunsız işğali Ekinci cian cenkinden soñ, 
Avropada suveren bir topraqnı qanunsız tarzda ilhaq et-
mek içün ilk ıntıluv oldı. Rusiye Federatsiyasınıñ areketleri 
dünya toplulığı tarafından takbih etildi, Qırımnıñ işğali ise 
tanılmadı. Qanunsız işğal neticesinde Qırım MC insan aqla-
rı, qırımtatarlarnıñ aqları ve halqara gumanitar uquqı mun-
tazam tarzda bozula. Mülkiyet aqqı bozula, medeniy miras 
telüke altında. Rusiye halqara gumanitar uquqnı bozıp, Qı-
rım ealisini deñiştire. İşğalge razı olmağanlar basqılarğa oğ-
ratıla. Qırımtatar Milliy Meclisi yasaq etile. Dünya toplulığı 
tarafından Rusiyege qarşı sanktsiyalar qoyula. Qırımnıñ ar-
biyleştirüvi devam ete.

Bölük içüN sualler
1. Rusiye Federatsiyası tarafından Qırımnıñ qanunsız işğali nasıl 

olıp keçti?
2. İqtisadiy sanktsiyalar nedir? Ne içün olar 2014 senesinden soñ 

peyda oldı?
3. Qırımnıñ Rusiye tarafından işğal etilmesine dünya toplulığınıñ 

cevabı nasıl oldı? 
4. Qırımtatar Milliy Meclisniñ Qırımnıñ Rusiye tarafından muvaq-

qat işğali ile bağlı mevamı nasıldır? 
5. Rusiye Federatsiyasınıñ qırımtatarlarğa qarşı qabaatlavlarını 

aytıñız. Halqara teşkilâtlar Rusiyeniñ insan aqları ile bağlı areketlerine 
nasıl qıymet kese? 
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QIRIM VE QIRIMTATARLARNIÑ 
TARİHINDA EÑ MÜİM KÜNLER

150/100 – 30 biñ yıl evelsi – Qırımda neandertaller.
 Milâttan evel IX – VII asırnıñ ilk yarısı – Qırım çöllerinde ve Şimaliy 

Qara deñiz yanında kimmerler.
Milâttan evel VIII – III asırlar – dağlı Qırım tavrları (millâttan soñ І asırda 

endi tavr-skitler).
Milâttan evel VII – III asırlar – Ukraina topraqlarında köçebe qabilelerniñ 

Büyük Skitiyası.
Milâttan evel tahminen 610 senesi – Pantikapeyniñ temel qoyuluvı 

(Keriç) – Şarqiy Avropada eñ belli şeer, ellinler müstemlekeşti rüvniñ baş-
lanuvı.

Milâttan evel III asır – milâttan soñ III asır – yarımada çöllerindeki otu-
raq qabileleriniñ Qırım Skitiyası.

251 senesi – Qırımğa alanlar ve gotlarnıñ istilâsı, yarımadada halqlarnıñ 
büyük köçüvi başlanuvı.

376 – 534 seneleri – Qırım çöllerinde ve Keriç yarımadasında hunlar 
ükümranlığı.

534 – 1204 seneleri – Qırımnıñ cenübiy yalısı ve Keriç boğazı bölgesi 
Bizans imperiyasına ait edi (soñra moğol istilâsınace – Trapezund imperi-
yasına).

680 – 850 seneleri – Qırımnıñ çöl tarafında Hazar ükümranlığı (1941 
senesi – Qırımğa soñki Hazar seferi).

970 – 1030 seneleri – yarımadanıñ çöl tarafı peçeneklerniñ idaresi 
astında. 

1050 – 1240 seneleri – Qırım Deşt-i Qıpçak terkibinde, qalğan Qırım 
türkleriniñ yañı qırımtatar halqınıñ özegine beñzeşmesi.

1238 senesi (sıq rastkelgen hata 1239 senesi) – Qırım moğollar tara-
fından zapt etile, yarımada Moğol imperiyası ve Altın Ordunıñ ulusı ola. 

1270 seneleri – Kafa (Kefe) quruluvı ve Qırımnıñ cenübiy yalısınıñ ve 
Keriç boğazınıñ Cenevizler tarafından müstemlekeştirüvi.



189

1360 seneleri – Qırım dağlarında Feodoro yarımtabi yunan-got-alan 
kinâzlığınıñ meydanğa kelmesi (mustaqil, ihtimal ki, 1935 senesinden 
soñ).

1395 senesi – Qırımnı Altın Ordunıñ iqtidarından azat etmek ilk ıntıluv, 
Taş-Timur tarafından kerçekleştirildi. 

1441 senesi – Hacı Geray Qırımnıñ ilk mustaqil hanı olaraq ilân etile, 
Qırım halğınıñ peyda oluvı. 

1475 senesi – Türkiyeniñ yarımadağa istilâsı, ceneviz şeerlerniñ ve Fe-
odoro kinazlığınıñ dağıluvı, Qırım Hanlığınıñ Osmanlı Deletine tabi oluvınıñ 
başlanuvı.

1571 senesi – Moskva çarlığına qarşı Qırım ordusınıñ eñ büyük arbiy 
seferi, Moskvanıñ yoq oluvı. 

1648 senesi – Poloniyağa qarşı cenkte Qırım hanlığı Bogdan 
Hmelnıtskıynıñ ittifaqdaşı ola (Qırım ve Ukraina arasında ittifaqlar teneffüs-
lernen 1734 senesinece bar oldı).

1736 senesi – Rusiye ordusı ilk sefer Bağçasaraynı zapt etip yaqtı, Qı-
rım hanlığı inqirazınıñ başlanuvı.

1772 senesi – bir yıl evel Rusiyeniñ Qırımnı nevbetteki fetih etüvinden 
soñ Hanlıq Türkiyeden mustaqil bir devlet olaraq ilân etildi (sultan musta-
qillikni 1774 senesi tanıdı).

1777 senesi – Rusiye tarafdarı olğan Qırımnıñ soñki hanı Şahin Geraynıñ 
tahtqa çıqması, oğursız islâatlarınıñ ve Hanlıqta bir sıra içki cenklerniñ baş-
lanması.

1778 senesi – Rusiye akimiyeti tarafından teşkil etilgen Qırım ealisi niñ 
(hristianlar) bir qısmınıñ Azaq deñiz yanına birinci sürgünligi. 

1783 senesi – Rusiye imperiyası tarafından Qırım Hanlığınıñ ilhaqı. 
1783 – 1800 seneleri – birinci kütleviy icret vaqtında Qırımnı 90 – 120 

biñ qırımtatar terk etti. 
1853 – 1856 seneleri – Rusiye ve Türkiye, Büyük Britaniya, Frenkistan, 

Sardiniya arasında Qırım (Şarqiy) cenki. 1854 – 1855 seneleri Qırımda 
arbiy areketler vaqtında bir çoq qırımtatarnıñ hocalığı berbat etildi, halq 
Rusiye ordusı tarafında basqılarğa oğratıldı. 

1850 senelerniñ ortası – 1960 senelerniñ başı – qırımtatarlarnıñ eñ 
kütleviy icreti, o vaqıt Qırımnı tamır halqnıñ 2/3 temsilcisi terk etti. Tek 1860 
– 1863 seneleri Qırım ve Şimaliy Tavriyadan 193,4 biñ adam icret etti. Qı-
rımtatarlar 678 köyni qaldırdı, olardan 317 – tam şekilde. 

1880 – 1905 seneleri – İsmail Gasprinskiy, Asan Nuri, Abdurefi Boda-
ninskiy ve digerleri tarafından teşkil etilgen medeniy ve tasil areketi. 

1883 senesi çiçek ayınıñ 22 – 35 yıl devamında Rusiye İmperiyasın-
da türk-musulman halqlarnıñ müim devriy matbuatı olğan «Terciman» 
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gazetisınıñ (muarrir – İ. Gasprinskiy) birinci sanı dünya yüzü kördi. Qırım-
tatar halqı ğayrıdan tiklenüviniñ timsaliy başlanuvı. 

1905 – 1907 seneleri – birinci Rusiye inqilâbı vaqtında qırımtatar milily 
areketi siyasiy areketke çevirile. Eki qanatı şekillene: İsmail Gasprinskiyniñ 
başlığında liberal-demokratik ve Abdureşit Mediyev başlığında inqilap-
demokratik.

1906 – 1908 seneleri – Qarasuvbazarda emiyetli qırımtatar genç erbap-
ları Abdureşit Mediyev, Asan Sabri Ayvazov, Ali Bodaninskiy ve digerlerni  
birleştirgen «Vatan Hadimi» gazetası neşir etile. 

1917 senesi saban ayınıñ 25 – Aqmescitte Muvaqqat musulman inqilâp 
komiteti teşkil etile. Qırımtatar inqilâbınıñ başlanuvı – 1917 – 1919 seneleri.

1917 senesi çiçek ayınıñ 7 – Aqmescitte Bütün Qırım musulman syezdi 
Noman Çelebicihannı müftiy olaraq sayladı ve milliy özidare organlarnıñ 
başına keçken Muvaqqat qırımtatar-musulman icra komitetini teşkil etti. 

1917 senesi aralıq ayınıñ 9 – 26 (eski üslüp – qasım ayınıñ 26 – ara-
lıq ayınıñ 12) – Qırımtatar halqınıñ birinci Qurultayı olıp keçti. 

1917 senesi aralıq ayınıñ 16 – Qurultay milliy özidare organlarnıñ faa-
liyetini tertiplegen, demokratik aq ve serbestlikni, erkek ve qadınlar musa-
viyligini ilân etken ve Qırım Demokratik (Halq) Cumhuriyetiniñ meydanğa 
kelüvini közde tutqan  Qırımtatar Milliy Anayasasını qabul etti. 

1918 senesi qara qış ayı – bolşevikler başlığında solcu radikallar Qırım-
da akimiyetni öz eline keçirdi, öz diktaturasını tayin etti ve qırımtatarlarnıñ 
milliy özidare organlarını dağıttı, terror ve kütleviy idamlar başlandı. 

1918 senesi kiçik aynıñ 23 – Aqyarda solcu radikallar kütleviy terror 
vaqtında Noman Çelebicihannı öldürdiler. 

1918 senesi quralay – Qırım nemseler tarafından işğal etilgen soñ, Qu-
rultay işini yañarttı ve Qırım ülke ükümetini meydanğa ketirmek içün oğur-
sız ıntıluv yaptı. 

1919 senesi qara qış ayı – Qırımtatar parlament bürosı «Qırım 
musulmanlarınıñ medeniy-milliy muhtariyeti aqqında nizamname»ni tasdıq-
ladı. Milliy tuğra hanlar sülâlesiniñ soy belgisi – taraq tamğa oldı, milliy bay-
raq ise – sol köşesinde milliy tamğa ile boz-kök tüslü keten. 

1919 senesi saban ayı – Meclis Mebusan Milliy parlamentniñ ekinci 
çağırışınıñ ilk sessiyası, ekseriyeti «Milliy fırqa» temsilcileri edi. 

1919 senesi arman ayı – Denikin rejimi qırımtatarlarnıñ milliy özidare 
organlarınıñ faaliyetini yasaq etti ve inqilâptan evelki Tavriya magometan 
diniy idaresini ve Vaqıflar içün hususiy komissiyanı yañarttı. 1917 – 1919 
seneleri Qırımtatar milliy inqilâbınıñ şiddetli bir şekilde toqtatılması. 

1920 senesi qasım ayı – bolşevikler Qırımnı zapt etti, «Milliy fırqa»nıñ 
faaliyetini qanuniyleştirmege red etti, kütleviy qızıl terrornı başladılar. 
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1921 senesi ekin ayınıñ 18 – Bütün Rusiye Merkeziy İcra Komitetiniñ ve 
Halq Komissarlığı Şurasınıñ dekreti ile Qırım MŞSC yaratıldı. 

1921 – 1923 seneleri – Qırımda büyük bir şekilde açlıq. 1922 senesiniñ 
arman ayınace 100 biñ adam öldi, olardan 76 biñ qırımtatar. 

1928 senesi – Qırım MİK başı Veli İbraimov tevqif etilip, atıp öldürildi. 
1938 senesi çiçek ayınıñ 17 – bir çoq qırımtatar ziyalıları ve siyasiy 

elitasınıñ temsilcileri atıp öldürildi. 
1944 senesi quralaynıñ 11 – Stalin Devlet mudafaa komitetiniñ №5859 

ss «Qırımtatarlar aqqında» gizli bir qararnı imzaladı. 
1944 senesi quralaynıñ 18 – qırımtatar halqınıñ sürgünligi.
1944 senesiniñ kiraz ayı – 1956 seneleri çiçek ayınıñ 28 – qırımtatar-

lar spetspereselenetsler statusında. 
1945 senesi kiraz ayınıñ 30 – ŞSCB Yuqarı Şurası Prezidiumı nıñ «Qı-

rım MŞSCniñ Qırım vilâyetine çevirilmesi aqqında» Qararı ve ŞSCB Yu-
qarı Şurası Prezidiumınıñ «Qırım MŞSCniñ Ukraina ŞSC erkânında Qırım 
vilâyetine çevirilmesi aqqında» Fermanı qabul etildi. 

1956 senesi çiçek ayınıñ 28 – ŞSCB Yuqarı Şurası Prezidiumınıñ «Ulu 
Vatan cenki yıllarında sürgün etilgen qırımtatarlar, bulğarlar, türklеr (ŞSCB 
vatandaşları), kürdlar, hemşinliler ve olarnıñ aile azalarından spetsposele-
niye ile bağlı sıñırlavlarnıñ lâğu etilüvi aqqında» Fermanı qabul etildi. 

1056 – 1968 seneleri – Milliy areketniñ başlanuvı ve faalleşüvi.
1961 senesi ekin ayınıñ 10 – 11 – Taşkent şeerinde qırımtatar milliy 

areketiniñ faalleri E. Seferov ve Ş. Abdurahmanovnıñ siyasiy mahkemesı 
olıp keçti. 

1967 senesi ceviz ayınıñ 5 – ŞSCB Yuqarı Şurası Prezidiumınıñ «Evel 
Qırımda yaşağan tatar milletinden vatandaşlar aqqında» № 493 Fermanı. 
Fermanda, «evel Qırımda yaşağan tatarlar Özbekistan ŞSC ve diger ittifaq-
daş cumhariyetlerinde tamırlaştı» dep yazıla edi. Fermannıñ gizli talimat-
nameleri qırımtatarlarğa Qırımğa qaytmaqnı yasaq ete edi. 

1969 senesi oraq ayınıñ 1 – arman ayınıñ 5 – Taşkent esnası, on qırım-
tatar halqı temsilcisi mahkeme etildi. 

1970 senesi qara qış ayınıñ 12 – 19 – qırımtatar milliy areketinde iştirak 
etkeni içün Taşkent şeer mahkemesi Mustafa Cemilevni üç yıl şiddetli apis 
cezasına ve İllâ Gabaynı üç yıl umumiy rejim apis cezasına mahküm etti. 

1976 senesi çiçek ayınıñ 14 – 15 – Mustafa Cemilevniñ dörtünci siyasiy 
esnası (Omsk esnası).

1978 kiraz ayınıñ 23 – Musa Mamut vatanına qaytmağa tırışqan 
qırımtatarlarnıñ Qırımda  taqip etilüvine narazılıq bildirip özüni yaqtı. 

1987 senesi kiraz ayı – arman ayınıñ başı – Moskvada qırımtatarlarnıñ 
aqlarını mudafaa etmek içün kütleviy numayışlar olıp keçti. 
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1989 senesi çiçek ayınıñ 29 – quralaynıñ 2 – Taşkent vilâyetiniñ Yangi-
yül şeerinde teşebbüs gruppalarnıñ 5-nci umumittifaq şurasında Qırımtatar 
milliy areketiniñ teşkilâtı tizildi, onıñ başı Mustafa Cemilev oldı. 

1989 senesi qasım ayınıñ 14 – ŞSCB Yuqarı Şurası «Mecburiy sür-
günlikke oğrağan halqalarğa qarşı qanunsız ve cinayet basqıcı eylemlerniñ 
tanılması ve aqlarnıñ temin etilmesi aqqında» Beyanname qabul etti. Bütün 
halqlarnıñ, şu cümleden qırımtatar halqı da, mecburen sürgün etilmesi tec-
ribesi ağır cinayet kibi qabul etildi.

1991 senesi kiraz ayınıñ 26 – 30 – Aqmescitte II Qırımtatar Milliy Qurul-
tayı olıp keçti. Qırımtatar halqınıñ milliy suvereniteti aqqında Beyanname 
qabul etildi. «Qırım, dünya toplulığı tarafından tanılğan halqara uquq aktlar-
da kösterilgeni kibi yalıñız öz muqadderatini tayin etme aqqına saip olğan 
qırımtatar halqınıñ milliy toprağıdır» dep qayd etilgen. Qırımtatar halqınıñ 
yuqarı salâhiyetli organı olğan Meclis teşkil etildi, milliy gimn ve bayraq 
tasdıqlandı. 

1992 senesi ekin ayınıñ 1 – Krasnıy Ray köyünde qırımtatarlarnıñ mu-
vaqqat qasabası yoq etildi. 

1993 senesi – Qırımda qırımtatar tilinde oqutuvnen birinci mektep açıl-
dı, 2000 senelerniñ ortasında böyle 15 mektep edi (Ekinci Cian cenkinden 
evel 371).

1994 senesi quralaynıñ 10 – 14 kişiden ibaret olğan qırımtatar halqı 
Qurultayınıñ birinci deputatlıq fraktsiyası tizildi, 7 Meclis azası Qırım Yuqarı 
Şurasınıñ deputatı oldı. 

1999 senesi kiraz ayınıñ 28 – Ukraina Anayasası qabul etildi. 11, 92 
maddelerniñ 3 qısmında ve 119 maddeniñ 3 qısmında Ukrainanıñ tamır 
halqları añlamı uquq sistemasına kirsetildi. 

1999 senesi quralaynıñ 18 – Ukraina Prezidenti yanında Qırımtatar 
halqı temsilcileriniñ şurası teşkil etildi. Bu Şuranıñ erkânında Meclisniñ 33 
azası edi. 

2000 senesi çiçek ayınıñ 5 – qırımtatr halqı aqlarınıñ ğayrıdan tiklenil-
mesine dair Ukraina Yuqarı Radasında parlament diñlevleri olıp keçti, Stras-
burgda Avropa Şurasınıñ Parlament Assambleyasında qırımtatarlarnıñ me-
selelerinen bağlı birinci diñlevler olıp keçti.

2006 senesi saban ayınıñ 1 – ATR birinci qırımtatar telekanalı çalışıp 
başladı. 

2007 senesi aralıq ayınıñ 7 – 9 – Qırımtatar halqınıñ V Qurultayı olıp keç-
ti, I Dünya qırımtatarlar kongressiniñ çağırıluvı içün vesiqalar qabul etildi. 

2009 senesi quralay – Dünyanıñ türlü memleketlerinde qırımtatar dias-
porasını koordinatsiya etken I Dünya qırımtatarlar kongressi olıp keçti. 
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2013 senesi quralaynıñ 17 – qırımtatar halqınıñ sürgünligi aqqında re-
jissör Ahtem Seitablayevniñ «Haytarma» adlı qırımtatar bediiy uzun filmniñ 
çıqması. 

2013 senesi ekin ayınıñ 26 – 27 – Qırımtatar halqınıñ VI Qurultayı olıp 
keçti. 2014 senesi qırımtatar halqı aqlarınıñ ğayrıdan tiklenüvi mevzusında 
Halqаra forumnıñ keçirilüvine dair teklif qabul etildi. 

2013 – 2014 seneleri – Qırımtatar halqı Milliy Meclisi Ukrainanıñ Avropa 
isteklerini ve «Menlik inqilâbı»nı destekledi, qırımtatar siyasiy areketiniñ 
temsilcileri Maydanda bulundı. 

2014 senesi kiçik aynıñ 14 – Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ RF tarafın-
dan qanunsız işğaliniñ başlanması. 

2014 senesi kiçik aynıñ 26 – Ukraina topraq bütünligi ve ukrain Qırımı 
destegine miting olıp keçti. Bugünde bu Qırım MC ve Aqyar şeeriniñ işğali-
ne qarşı tirenüv kün dep sayıla. 

2014 senesi saban ayınıñ 8 – Ukrainanıñ sulhı ve birligi içün, cenkke ve 
işğalge qarşı qadınlarnıñ aktsiyaları olıp keçti. 

2014 senesi saban ayınıñ 20 – Ukraina Yuqarı Radasınıñ «Ukraina 
devletiniñ bir parçası olaraq qırımtatar halqınıñ aqları temin etilmesine dair 
Ukraina Yuqarı Radasınıñ  beyanatı aqqında» Qararı. Qırımtatarlar tamır 
halq olaraq, Ukraina devletiniñ bir qısmı olaraq öz muqadderаtını tayin 
etme aqqınıñ garantiyaları, halqnıñ temsiliy organları tanıldı. 

2014 senesi saban ayınıñ 27 – BMT Baş Assambleyası Ukraina topraq 
bütünliginiñ destegine «Ukraina topraq bütünligi» (68/262) adlı qarar qabul 
etti. 

2014 senesi quralaynıñ 3 – tahminen 5 biñ qırımtatar Qırımda M. Cemi-
levni qarşılap aluvdan tınç aktsiyada iştirak etti. RF arbiy tehnikası, ordusı 
kiriş yolunda keder etti. 

2015 senesi qasım ayınıñ 12 – Ukraina Yuqarı Radasınıñ «Qırımtatar 
halqı genotsidiniñ tanıluvı aqqında» Qararı qabul etildi. Qırımtatar halqınıñ 
sürgünligi genotsid olaraq tanıldı. 

2016 senesi quralaynıñ 15 – yırcı Camala «Eurovision» yır yarışında 
«1944» türküsinen ğalebe qazandı. 

2017 senesi çiçek ayınıñ 19 – «Ukraina Rusiyege qarşı» davasında 
BMT Halqara mahkemesi (halqara gumanitar uquqı saası) qarar çıqardı. 
Mahkeme Rusiyeni Qırımtatar Milliy Meclisiniñ faaliyetini yañаrtmağa ça-
ğırdı.
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A
Acemistan	–	Персія

Akisinqilâpçı	–	контрреволюціонер
Anayasa	–	конституція

Аñlaşma	–	договір
Arazi	–	земельна	ділянка

Atiqiyatçı	–	археолог
B

Barğaq	–	резиденція
Basqı	–	тиск,	натиск	(на	кого-небудь),	гніт

Başvalilik	–	намісництво
Bedel	–	мито

Buhran	–	криза
C

Casuslıq	–	шпигунство
Cebe	–	фронт

Ceetten	–	відношення	(bu	ceetten	–	в	цьому	відношеннi)
Ç

Çapraz	–	перехрестя
Çiftlik	–	1)	маєток	2)	господарство

E
Emiyetli –	важливий,	значний

Endirmek	–	спускати,	зводити	вниз
Endişe	–	тривога,	занепокоєння

Esir	–	полон
Esnas	–	процес

QIYIN  SÖZLER  LUĞATI
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F
Fetih	–	захоплення,	підкорення

Fevqulâde	–	надзвичайний
Fırqa	–	партія

G
Goñülli –	доброволець

Ğ
Ğaye	–	ідея

H
Halef	–	наступник
Hamhayal	–	утопія

Harap	–	зруйнований,	спустошений,	зіпсований
Hayriye	–	благодійність

I
Irq	–	раса

Istıla	–	термін
İ

İcra	–	виконання
İcra komiteti –	виконавчий	комітет
İçtimaiy	–	суспільний,	соціальний

İdam	–	смертна	кара,	смертний	вирок
İddia	–	претензія

İhracat	–експорт,	експортні	товари
İhtişam	–	розкіш,	блиск,	пишність

İlhaq	–	анексія
İnkâr –	заперечення,	невизнання,	незгода,	відмова

İnqıraz	–	загибель,	падіння,	згасання
İnqilâp	–	революція

İqtisadiy	–	економічний
İslâat	–	реформа

İstifa	–	відставка,	відмовавідпосади
İstilâ –	вторгнення,	захоплення,	окупація

İstismar	–	експлуатація,	використання,	розробка,	добування
İsyan –	повстання

İşğal	–	захоплення,	окупація
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İtaat	–	послух,	покора
İttifaqdaş	–	союзник

k
Kâr	–	вигода

Kelir	–	прибуток,	дохід
Keşfiy	–	розвідувальний

Koç	–	переселення
Koçebe	–	кочівник
Kutleviy	–	масовий

l
Lağım	–	підземний	хід,	катакомби

Lağım medeniyeti –	катакомбна	культура
M

Mabüs	–	ув'язнений
Mağlübiyet –	поразка
Maiyet	–	суть,	сутність

Мebus	–	депутат
Мedeniy	–	культурний

Мefküre	–	ідеологія
Мekân qaydı	–	зареєстроване	житло,	прописка

Мeskün	–	населений
Мevzi –	місце,	земля,	позиція
Muafazakâr	–	консерватор

Мudafaa	–	оборона
Мufreze	–	загін

Мunasip	–	гідний
Muqavele	–	договір,	угода
Musadere	–	конфіскація

Мusaviyaqlı	–	рівноправний
Мusaviylik	–	рівність

Мustemleke	–	колонія
Мustemlekege çevirmek	–	колонізація

Мutenasip	–	пропорційно
Mutlaqiyet	–	абсолютизм,	самодержавство,	монархія

Muvaqqat	–	тимчасовий
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Mülkiyet	–	майно,	власність
Müstebit	–	самодержець

Мuvazenet –	рівновага
ö

Ödünç	–	борг,	позика,	кредит
Özek silâsı	–	ядерна	зброя

P
Putperest	–ідолопоклонник

Q
Qalqan	–	щит

Qamaçav	–	блокада,	облога
Qavim	–	етнос,	народ,	нація,	плем'я,	рід

Qaza	–	повіт,	район
Qırıcı –	винищувач

R
Refaqat	–	супровід

Reqabet	–	конкуренція,	суперництво
Ruhaniy –	представник	духовенства

S
Sahte	–	фіктивний

Saltıq	–	абсолютний,	безумовний
Saltıq tabilik	–	абсолютне	підпорядкування

Seferber –	мобілізований
Servet – 1)	багатство	2)	цінність,	надбання

Sığanaq	–	притулок,	укриття
Sırf –	натуральний

Siiriy	–	магічний
Siyasiy	–	політичний

Ş
Şer	–	зло,	зласправа

Şuur	–	свідомість
T

Tabi	–	залежний
Тahliye	–	перебазування,	евакуація

Тakbih	–	осуд
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Тamırlaşuv	–	коренізація
Tazminat	–	компенсація

Tazyıq	–	тиск,	натиск
Тebaa	–	поданий

Тecavuz –	агресія,	напад,	замах
Techizat	–	обладнання

Тeftiş	–	ревізія
Тehdit	–	коли	хтось	загрожує

Telâşlı	–	тривожний
Telükeli	–	небезпечний
Тemsilci	–	представник

Тintüv	–	обшук
Тoplaşuv	–	збори

Тöre	–	1)	доїсламськи	закони,	звичаї;	2)	пан,	людина	знатного	
походження,	чиновник,	сановник	хана

U
Uva –	долина,	пустир

V
Vaftiz	–	хрещення
Vali –	губернатор

Vasiylik	–	опікунство
Y

Yağmalar	–	грабіж,	мародерство
Yañartuv	–	оновлення

Yeminliler mahkemesi	–	суд	присяжних
Yetimhane	–	притулок	для	сиріт

Z
Zabit	–	офіцер

Zelil	–	принижений,	ображений
Zırh	–	броня
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Gülnara BEKİROVA – tarihçı, siyasiy ilimler namzeti, Ukrai-
na PEN-merkeziniñ azası. «Tolerant talebeler – tolerant cemiyet» 
(2010) leyhasınıñ reberi. Qırım müendislik ve pedagogika universi-
tetinde muallimlik yaptı (2008-2015). On kitapnıñ, altı vesiqalı filmniñ 
stsenariy müellifi. ATR telekanalında «Tarih sedası» yayınnıñ müel-
lifi ve ötkericisi. B. Çoban-zade adına Halqara mukâfatnıñ laureatı.

Yuliya TIŞÇENKO – Milliy strategik araştırmalar institutınıñ 
içtimaiy araştırmalar merkeziniñ reberi, Siyasiy araştırmalar ukra-
in mustaqil merkeziniñ eksperti. Taras Şevçenko adına Kyiv milliy 
universitetiniñ felsefe fakültetini, Ukraina MİA Felsefe institutı nıñ 
aspiranturasını bitirdi. Ukraina Prezidentiniñ Müdiriyetinde, MTMŞ 
memuriyetinde, Milletler ve köç meselelerden Devlet komitetin de 
malümat ve taliliy departamenti reberiniñ muavini olıp çalıştı. 1990 
senelerniñ ortasından Qırımnıñ zemaneviy tarihına, qırımtatarlar-

nıñ tarihına, etnosiyasiy meselelerge bağışlanğan 100-den ziyade yayın nıñ 
müellifi.

Andriy İVANETS – tarihiy ilimler namzeti, Ukrain tili ilmiy tetqi-
qat institutınıñ İlmiy şurasınıñ azası, Tavriya gumanitar platforması-
nıñ koordinatorı. Eki şahsiy monografiyanıñ müellifi, şu cümleden 
«Birinci Qurultay: Qırımtatar tesis toplaşuvından milliy parlament ke 
yol (1917-1918 ss.)» (2018), «1917-1920 ss. Qırımtatar milliy areke-
ti. Kommunist mahsus hızmetlerniñ arhivlerinden» (2019) kitap nıñ 
müellifi ve tertip eticisi, eki monografiyanıñ müelliflerinden biri. 1917 
senesi ukrain-qırımtatar munasebetleri aqqında yayın içün İ. Gasp-

rinskiy yarışında mukâfat aldı (2012 s.).

Sergiy GROMENKO – tarihiy ilimler namzeti, «Azatlıq 
Radiosı»nıñ közeticisi. Qırım ve Ukraina tarihı aqqında 6 kitapnıñ 
müellifi ve daa 6 kitanıñ müelliflerinden biri. Ukraina Milliy ülkeşinas-
lar şurasınıñ azası (2009), Yeji Gedroytsadına V Halqara yarışınıñ 
laureatı (2011), «Yılnıñ kitabı 2019» ХХ Bütün Ukraina reytinginiñ 
finalcısı.

Bekir ABLAYEV – «Qırım ailesi» CT azası, «Qırım ailesi» me-
deniyet ve tasil merkeziniñ talebeleri içün «Qırım ve qırımtatarlarnıñ 
tarihı»  tasil teşebbüsini kerçekleştire, Qırım ve qırımtatarlar aqqın-
da bir çoq kitapnıñ müellifi. Gençlerniñ Ukrainanıñ inkişafında ayrı 
muvafaqiyetleri içün UNK Mukâfatınen taqdirlengen (2019), Ukraina 
Prezidentiniñ genç yazıcılar içün stipendiyasınıñ Stipendiatı.
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QIRIM 
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TARİHI
OQUV QUllANMASI

Ukraina medeniyet fondunıñ yardımı ile azırlanğan. Ukraina medeniyet fondunıñ 
mevamı müellifniñ fikrinen bir olmay bile.

Ukraina medeniyet fondu - memlekette milliy medeniyet ve sanatnıñ inkişafına yardım etmek, 
şahsiyet ve cemiyetniñ intellektual ve maneviy potentsialınıñ inkişafı, vatandaşlarnıñ milliy medeniy 

servetine keñiş irişim, medeniy çeşitlikke destek ve ukrain medeniyetiniñ 
dünya medeniyet alanına integratsiyası içün yahşı şarait temin etmek maqsadınen 

2017 senesi munasip Ukraina Qanunı esasında yaratılğan devlet müessisesi. 
Leyhalar Ukraina medeniyet fondu taarfından yarış esasında desteklene.

sayt: ucf.in.ua
facebook: www.facebook.com/ucf.ua

Leyha reberi: Anife Kürseitova 
Muarrirlik ve tüzetüv: Yuliya Tışçenko, Nadiya Gonçarenko 

Bediiy muarrir: Emine Seyidosmanova 
Tehnikiy muarrir: Şevkiye Alimova

Qırımtatar tiline tercime etken Mamure Çabanova.
Derslikniñ resimlenmesinde qırımtatar halqınıñ ananeviy örnegi qullanılğan. 

Müellif – Rustem Skibin. 

Müellifler kollektivi Qırımtatar Meclisi, qırımtatar milliy areketiniñ veteranları, 
Lenur İslâmov ve Rifhat Yakupovğa kitapnıñ azırlanuvı içün materiallarnen 

yardım etkenleri içün minnetdarlıq bildire.

2020 s. ceviz ayınıñ 9 basıluv içün imzalandı. 
Ölçü 70×100 1/16. 

Garnіtura Arial 
Şartlı bas.kâğıt 17,5. 

Tiraj 500 nusha. Sımarış № 09/26
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Qaydiyet şeadetnamesi 18.08.2010s. DK No 3861


