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ÖZET 

Kırım Karadeniz’in kuzeyinde yer alan bir yarımadadır. Karadeniz’e olan hakimiyeti ve 

ikliminin yumuşaklığı nedeniyle tarih boyunca pek çok devletin ilgilisini çekmiştir. 

Çoğunluğunu Kıpçak Türklerinin oluşturduğu Altınordu, Kırım’a ilk defa 1239 tarihinde 

girmiştir. Altınorda Devleti’nde yaşanan taht kavgalarında Kırım, muhaliflerin sığındığı 

önemli bir merkez haline gelmiştir. Bunun neticesinde İlk Kırım Hanı Hacı Giray 1441’de 

bağımsızlığını ilan etmiştir.  Altınorda Devletinin sürekli baskısı altında bulunan Kırım 

Hanlığı, ittifaklar sayesinde ayakta kalmaya gayret etmiştir. Altınorda’nın tamamen yıkılması 

Rusya’nın güçlenerek hanlıkları himayesi altına alma gayretlerine sebep olmuştur. 

Kırım’da yaşanan karışıklıklar üzerin dönemin Kırım Hanı Mengli Giray’ın Fatih Sultan 

Mehmet’e başvurarak himaye talebinde bulunmuştur. 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa 

komutasındaki 300 parçalık Osmanlı donanması Kırım’a ulaşmış ve Kırım Hanı’nın desteği 

ile Kefe, Menkup ve Azak kalelerini ele geçirmiştir. Mengli Giray ile Gedik Ahmet Paşa 

arasında yapılan bir anlaşma neticesinde Kırım Osmanlı Devleti’nin himayesini kabul 

etmiştir. 

Karadeniz hakimiyeti için önemli bir konumda olması, Rusya’nın Kırım’a tarih boyunca ilgi 

duymasına neden olmuştur. Kırım’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi ile ertelenmek 

durumunda kalan planları, Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ile birlikte yeniden gündeme 

gelmiştir. Süreç içerisinde Doğu Avrupa’dan bölgeye yaşanan Ortodoks göçleri, Kırım’da 

Rusya’ya yakınlık duyan bir zümrenin oluşmasına neden olmuştur. 1696 tarihinde Azak 

Kalesi Rusya’nın eline geçmiştir. Bu durum, Kırım’ın gittikçe zayıflamasına ve Rusya’nın 

Kırım üzerindeki tahakkümünün de günden güne artmasına neden olmuştur. 

1769-1774 Rus harbinde Osmanlı Devleti’nin mağlup olması, Kırım için dönüm noktası 

olmuştur. 1774 tarihinde imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız hale 

getirilmiş ancak dini olarak Osmanlı’ya bağlı kalacağı kabul edilmiştir. Bu durum, Kırım’ın 
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Rusya topraklarına katılması için atılan ilk adım olarak dikkat çekmemektedir. Zaten 

antlaşmanın üzerinden henüz 10 yıl bile geçmemişken, 1783’te Rusya Kırım’ı ilhak etmiştir.  

Kırım, ne Çarlık Rusya’sında ne Sovyetler Birliği döneminde ne de günümüzde varlığını 

sürdüren Rusya Federasyonu’nda önemini kaybetmemiştir. Bu çalışmada Rusya’nın Kırım’a 

olan tarihi ilgisinden bahsedilecektir. Ayrıca Kırım Türklerinin lideri konumunda bulunana 

Abdulcemil Kırımoğlu ile yapılan özel mülakat neticesinde kendisinin, Rusya’nın Kırım işgali 

ile ilgili olarak görüşleri ve düşünceleri bilim dünyası ile paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırımoğlu, Dış Politika 

 

ABSTRACT 

Crimea is a peninsula north of the Black Sea. Throughout history, many governments have 

been interested because of its dominance in the Black Sea and the softness of its climate. 

Altınorda, the majority of which was formed by Kipchak Turks, entered the Crimea for the 

first time in 1239. In the throne of the Altınorda State, the Crimea became an important center 

where the opponents were sheltered. As a result of this, the first Crimean National Hajji Giray 

declared independence in 1441. The Crimean Khanate, under the constant pressure of the 

Altınorda State, strived to survive thanks to alliances. The complete destruction of Altınorda 

caused Russia to become stronger and take efforts to bring the khanates under its protection. 

Crimean Crimean Mengli Giray's Fatih Sultan Mehmet 's appeal to the confusion experienced 

in the Crimea was found in demand for protection. In 1475, the 300-piece Ottoman fleet under 

the command of Gedik Ahmet Pasha reached the Crimea and captured the Kefe, Menkup and 

Azak monuments with the support of the Crimean Inn. With an agreement made in 1478, 

Crimea accepted the patronage of the Ottoman State. 

The fact that it is in an important position for the dominance of the Black Sea has made 

Russia interested in Crimea throughout history. With the Crimea entering the Ottoman 

domination, the plans that had to be postponed came back to the agenda with the weakening 

of the Ottoman State. Orthodox immigration experienced in the region from Eastern Europe 

in the process led to the creation of a zealot in the Crimea that was close to Russia. In 1696 

Azak Castle was conquered by Russia. This situation has caused the Crimea to become 

weaker and the domination of Russia over the Crimea has increased day by day. 

The defeat of the Ottoman Empire in the Russian war of 1768-1774 has been the turning point 

for the Crimea. With the Treaty of Küçük Kaynarca signed in 1774, Crimea was made 

independent but it was accepted as a religion to be bound to the Ottoman Empire. This 

situation does not attract attention as the first step taken for the Crimea to join the territory of 

Russia. In fact, in 1783 Russia had annexed the Crimea, although it had not been even 10 

years since the treaty. 
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The Crimea has not lost its importance in the Russian Federation, which neither survived in 

the Soviet Union nor existed in the Tsarist Russia. This study will talk about the historical 

interest of Russia in the Crimea. In addition, he will share his views and thoughts on the 

Russian occupation of Crimea with the world of science as a result of the special interview 

with Abdulcemil Kırımoglu, who is the leader of the Crimean Turks. 

Key words: Crimea, Crimean, Foreign Policy 

 

GĠRĠġ 

Kırım, batı ve güneyden Karadeniz, doğu ve kuzeyden Azak denizi ile çevrili yaklaşık 

26.140 kilometre karelik bir yarım adadır. İkliminin yerleşime ve müsaitliği yayında 

Karadeniz hakimiyeti için de önemli bir noktada bulunmaktadır (TDV 2002, 447). Bu nedenle 

tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 

Türklerin bölgede ilk görülmeleri IV. Yüzyıla tekabül etmektedir. Batıya göç hareketine 

başlayan Hunlar Karadeniz’in kuzeyindeki barbar kavimleri batıya doğru sürerek bölgeye 

hakim olmuşlardır. Hun hakimiyetinin etkisini kaybetmeye başlaması ile birlikte Gotler 

bölgede üstünlüğü ele geçirmişlerdir. VII. Yüzyıla gelindiğinde Hazar Türkleri Kırım’a hakim 

olmaya başlamışlar ve VIII. Yüzyılda bu durumu kesinleştirmişlerdir. Hazar Devletinin 

gücünü kaybetmesine rağmen Kırım’a yerleşen Türkler varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Özellikle XIII. Yüzyılda Kırım, önemli miktarda Türk göçü almış ve tamamıyla bir Türk 

yurdu olmuştur (Caferoğlu 1983, 77). 

1239 yılında Altınorda Devleti Kırım’ı ele geçirmiştir. 1360 dan itibaren yaşana taht 

kavgaları, devletin zayıflamasına neden olmuştur. Bu kavgalar sırasında Kırım önemli bir 

bölge haline gelmiştir. Tahtı ele geçirmeye çalışan Hanlar, Kırım’a gelerek buradan 

topladıkları kuvvetle devleti ele geçirme gayreti içerisinde olmuştur. Bu nedenle Kırım’ın 

merkezle olan bağı zayıflamıştır. Timur’un 1395’te Terek’te Toktamış Hanı mağlup etmesi ile 

birlikte devlet iyice zor duruma düşmüştür (Saray 2002, 538-539). 

1441’de Hacı Giray Kırım’da kendi adına para bastırarak bağımsızlığın ilan etmiştir. 

Kırım Hanlığı’nın önündeki en önemli sorunlardan birisi Romalılar döneminde Kırım’da 

ticaret kolonileri kuran ve yıllar geçtikçe bölgede önemli bir güç haline gelen Cenevizlilerdir. 

Hanlığın iç işlerine karışmaktan da geri durmayan Cenevizlilere karşı Kırım Hanlığı Osmanlı 

Devletinden yardım talebinde bulunmuştur. 1475’te Gedik Ahmet Paşa komutasındaki 

Osmanlı donanması bölgeye gelmiş ve Cenevizlilere ait bütün limanları ele geçirmiştir. 

Sonrasında Gedik Ahmet Paşa ve Kırım Hanı Mengli Giray arasında yapılan anlaşma ile 

Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine tabi olmayı kabul etmiştir (İnalcık 2002, 451,452). 

Altınorda Devletinin yıkılmasının ardından Rusya giderek güçlenmiş ve bölgesel bir güç 

olmaktan çıkıp uluslararası alanda söz sahibi olmaya başlamıştır. Artan gücü doğrultusunda 

dış politikasında da değişimler yaşanmıştır. 1689-1725 yılları arasında Rus tahtında hüküm 
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sürmüş olan Çar I. Petro, ticareti geliştirmek için büyük limanlara sahip olunması ve sıcak 

denizlere inilmesi gerektiğini düşünmüştür. Bunu gerçekleştirmek için de Karadeniz ve 

boğazlara hakim olan Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve bu bölgelere Rusya’nın hakim olması 

gerektiğine inanmıştır (Keleş 2009, 90). I. Petro’nun bu görüşü daha sonraları Çarlık 

Rusya’nın en temel dış politika ilkesi olmuştur. 

Rusya 1686’da Osmanlıya karşı, Avusturya, Polonya ve Macaristan’dan oluşan ve Kutsal 

Lig olarak anılan birliğe üye olmuştur. 1687 ve 1689 da Kırım’a saldırmış fakat başarı elde 

edememiştir. 1696’da Azak’a yönelen Ruslar, kaleyi ele geçirmeyi başarmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin Zenta’da yaşadığı mağlubiyet, devlet adamları arasında barış yapma isteğinin 

doğmasına neden olmuştur. Neticede Rusya ile 1700 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır  

(Köse 2012, 202,203). Böylece Rusya ilk kez Karadeniz’ ulaşmıştır. 

1769-1774 savaşları Osmanlı – Rusya ilişkileri için dönüm noktası niteliğindedir. Osmanlı 

ciddi bir mağlubiyet yaşadığı gibi, Ruslar tarafından donanmasının Çeşme’de yakılması, 

önemli bir prestij kaybı yaşamasına da neden olmuştur. Savaş neticesinde imzalanana Küçük 

Kaynarca Antlaşması’nın (1774) üçüncü maddesi ile Rusya, Kırım’ı Osmanlı Devletinden 

koparmayı başarmıştır. Bu maddeye göre Kırım bağımsız olacak ancak dini işler sebebiyle 

halifeye dolayısıyla da padişaha tabi olmayı sürdüreceklerdi (Uzunçarşılı 1999, 442).  

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ı bağımsız hale getiren Rusya, planın ikinci 

aşaması olan ilhak çalışmalarına başlamıştır. Neticede 1783’te Rusya Kırım’ı ilhak etmiştir. 

Karadeniz hakimiyetine, dolayısıyla da Kırım’a büyük önem veren Rusya, Kırım’ı 

Rusya’nın ayrılmaz bir parçası yapmak gayretinde olmuştur. Bu amaçla bölgeye çok sayıda 

Rus yerleştirilmiştir. Bu durum II. Dünya Savaşı sırasında zirveye ulaşmıştır. Stalin’in, 

Sovyet Rusya’nın stratejik bölgelerinde yaşayan halklara yönelik izlediği sürgün 

politikasından Kırım Türkleri de payını almıştır. 18 Mayıs 1944 tarihinde gece saat 03.00 da 

başlayan sürgün operasyonu başlamıştır. 3 gün içerisinde yaklaşık 191 bin Kırım Türkü insani 

olmayan şartlarda yük vagonlarına doldurularak yurtlarından koparılmıştır (Özcan 2002, 

210,211). Bu sürgün neticesinde yaklaşık 128 bin Kırım Türkü hayatını kaybetmiştir (Şahin 

2015, 334). 3 gün içerisinde vatanlarından koparılan Kırım Türklerinin yurtlarına dönmesi 

yıllar sonra ve türlü mücadeleler neticesinde olacaktır. 

Sovyetler Birliğinin dağılması sürecinde 1 Aralık 1991’de yapılan halk oylaması 

neticesinde Ukrayna, Sovyetler Birliğinden ayrıldığını ilan etmiştir. Ukrayna’nın bağımsızlığı 

ile birlikte Kırım da Ukrayna’ya bağlanmıştır. Bu durum Rusya’nın Kırım ilgisini 

kaybetmesine neden olmamıştır. Ukrayna ile 2010 yılının Nisan’ında imzalanan Kharkiv 

Anlaşması ile Sivastopol limanını 25 yıllığına kiralamıştır. Bunun karşılığı olarak Ukrayna’ya 

sattığı doğalgaz fiyatında %30 indirim yapma taahhüdünü vermiştir (Pirani, Stern ve 

Yafimava 2010). 

2013 yılında Rusya tarafından tertip edildiği bilinen fakat Rusya’nın reddettiği olaylar 

neticesinde Ukrayna’da ciddi iç karışıklıklar yaşanmaya başlamıştır. Bölgede düzeni yeniden 
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sağlamak iddiası ile 27 Şubat 2014’te Kırım’a asker çıkarmıştır. Rusya denetimine giren 

Kırım Parlamentosu 6 Mart’ta Rusya’ya bağlanma kararı almış ve bu kararı referanduma 

götürmüştür. 16 Mart’ta gerçekleşen ve Kırım Türklerinin protesto ederek katılmadığı 

referandum sonucunda %96.8’lik oy oranı ile Kırım’ın Rusya’ya katılması kabul edilmiştir. 

Rusya Kırım’ın bu talebini kabul etmiş ve Kırım’ın Rusya’ya bağlandığını ilan etmiştir. 

ABDULCEMĠL KIRIMOĞLU’NUN RUSYA’NIN KIRIM ĠġGALĠ HAKKINDAKĠ 

GÖRÜġLERĠ 

- Sayın Cemiloğlu, Kırım’da ve Doğu Ukrayna’da Rusya’nın iĢgali devam etmekte. 

Bu konuda neler düĢünüyorsunuz? 

Çok sofistike bir durumdan bahsediyoruz. Putin ilerleyen dönemlerde ilişkileri düzeltmek 

isteyecektir. Fakat Kiev’den alacağı yahut alması gereken cevap, Ukrayna vatanseverliği 

doğrultusunda olmalıdır. Artık tepki verilmeye başlanmalı, adım atılmalıdır. 

- Kırım’da Rusya istihbarat teşkilatının ciddi bir çalışması olduğu söyleniyor. Bunun 

haricinde Kırım’ın işgalinde başka etmenler söz konusu oldu mu acaba? 

Ukrayna Meclisi, 2010 yılında Rusya ile Kharkiv Paktını
1
 imzaladı. Bu pakt sayesinde Rusya 

Kırım’daki varlığını devam ettirebildi. Paktın imzalanması yerine, Rusya’nın bölgedeki 

etkinliklerine olabildiğince çabuk son verilmesi gerekirdi çünkü paktın yapıldığı devlet, 

bölgede hakimiyet iddialarında bulunabilecek bir devletti. 

Biz bunları dile getirdiğimizde, provokatör olmakla ve iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri 

zora sokmakla suçlandık. 

- Ġstihbarat servislerinin önemli çalıĢmalarının yanında, Kırım’ın Rusya’ya doğru 

kaymasında baĢka hangi faktörler etkili olmuĢtur? Ukrayna’nın politikaları 

neticesinde mi Kırım Rus tehlikesi ile karĢı karĢıya kaldı? 

Bir çok faktörün olduğunu söylemek lazım. Özellikle belirtmek lazım ki Kırım Türkleri 

için ciddi bir düşmanlık yapıldı. Sonuç olarak 1944’te Kırım Türkleri vatanlarından 

koparılarak sürgün edildi. Rusya’nın içlerinden insanlar da Kırım’a yerleştirildi. Kırım 

Türklerinin evlerine yerleştirilen bu insanlara; “kötü insan” oldukları için vatanlarından 

sürülenlerin evlerine yerleştirildikleri söylendi. 

Bu propagandayı insanlar nasıl algıladı belli değil. Muhtemelen halk, devlet 

düşmanlarının yok edildiğine inandı. Yöneticiler bu propagandalar ile yaklaşık üç nesil 

yetiştirdi. Bunun haricinde Rusya’nın bölgedeki Ruslar üzerinde etkisi hiç kaybolmadı. 

Kırım’da Rusya tarafından son on yılda bir düzine örgüt kuruldu.  

                                                      
1 Nisan 2010 yılında imzalanan pakta göre Rusya, Kırım’da bulunan Sivastopol’daki deniz üssünü 2042 yılına 

kadar kiralamıştır. Bunun karşılığı olarak da Ukrayna’ya 2010-2019 yılları arasında verdiği doğalgazı %30 

indirimli vermeyi kabul etmiştir. Paktın içeriği ve etkileri konusunda daha geniş bilgi için bkz. (Simon Pirani 

2010) 
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- Kırım Meclisi bölündü ve Kırım soylularının bir kısmı Rus istihbaratı ile çalıştı. 

Bugün bazıları bu bölünmenin ilhaktan kaynaklandığını söylüyor. Bu durum Kırım 

Türkleri ve bölge açısından önemli bir sorun oluşturur mu? 

Meclisimizde herhangi bir bölünme olmadığını kendimden gayet emin bir şekilde 

söyleyebilirim. Kırım Türklerinin kendilerini içinde buldukları durum biraz karışık. 

Kırımda yaşayan 280 bin Kırım Türkü bazı sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. İktidarın 

gerektirdiği gibi Rusya vatandaşlığına geçmezlerse, yarın işsizlik hatta Kırım’ı terk 

etmeye zorlanma gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirler. 

- Sizce Kırım’ın ilhakı neticesinde Kırım Türklerinin konumu ne olmalıdır? 

Başlangıçta işgal durumundaki stratejiyi belirlemek için Kırım Tatarları Meclisinde 

referandum yapılması fikrini tartıştık. Fakat daha sonra Kırım’ın özerklik durumunun 

korunması fikrine vardık. Fakat cevabını almamız gereken bir soru vardı. Ukrayna Ruslara 

olumsuz bir tepki verecek mi? Ukrayna Bayrakları Kırım’da indirildiğinde bizden başka 

kimse tepki vermedi. İnsanlar dövülüp tutuklanmadan korkmadan bayraklarına sahip 

çıkmalı. Kırım Tatar Meclisi, her durumda, Rusya’ya itaat etmeyen insanların yörüngesi 

durumuna gelmelidir. 

- Sovyetler Birliği döneminde Kırım Tatarları kendi haklarını savunmak için ciddi 

bir çaba göstermiĢtir. Bu durumun yeniden yaĢanacak mı sizce? 

Bütün dünya işgalden sonra Kırım Tatarlarını konuşmaya başladı çünkü açık bir sivil 

tutumumuz vardı: işgalcilerle uzlaşmadık. Rus birliklerini Kırım’dan çıkarmak istedik. 

Bilindiği gibi sık sık uluslararası ziyaretlerde bulunuyoruz. Nato karargahı, ABD ve 

Brüksel’i ziyaret ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, ABD Kongresi ve 

Beyaz Saray,  Kırım Tatarlarının lideri vasfıyla beni davet ediyor. Fakat bana genel olarak 

söyledikleri geldiğiniz için teşekkür ederiz, onur verdiğiniz. Bu davranışınız işgal 

altındaki topraklarınızın için mücadele ettiğinizi gösteriyor. Böyle zor bir durumda Kırım 

Tatarlarının sergilediği vatandaşlık duruşundan çok etkilenmiş görünüyorlar. 

- Kırım Tatarları Meclis’i başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Kırım Tatarları şu 

anki duruşlarını devam ettirebilirler mi? 

Bugünkü meclisle elbette. Hiçbir koşulda sapma olmayacaktır. Ancak maalesef Meclis 

aynı fikri taşıyan insanlardan oluşan kapalı bir kutu değildir. Buradaki kişiler seçilerek 

gelmiştir ve seçmenlerini temsil etmektedir. Eğer insanları temsil ediyorsanız, sadece 

kendi beklentilerinizi ifade edemezsiniz. Sonuç olarak sizin eylemleriniz halkın konu 

hakkına bilinçlenmesini ve uyanmasını sağlayacaktır. 

- Referandum öncesi Putin ile bir görüĢmeniz oldu. Olay nasıl gerçekleĢti? Neler 

konuĢtunuz.  
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İşgalden önce Kırım Tatarları olarak Kazan Tatarları ile ekonomik işbirliği yapmak üzere 

bir anlaşma imzalanması gündeme geldi. Kazan’a işadamlarımızı gönderecektik. İşgal 

olduktan sonra Kazan Tatarlarını temsilen Şaymiyev arayıp görüşme talep etti. Görüşeme 

talebinin ekonomik işbirliğinden ziyade, Kırım’ın işgali ile alakalı olduğu anlaşılıyordu. 

Kendisi ile görüşmeyi kabul ettim. Görüşme Kazan’da gerçekleşecekti. Şaymiyev tekrar 

telefon ederek, Putin’in görüşmeden haberdar olduğunu ve kendisinin de benimle 

görüşmek istediğini iletti. Kabul edip etmeyeceğimi sordu. Putin ile görüşmeye hazır 

olmadığımı söyledim. Benimle ne hakkında konuşacak dedim. Eğer Rus askerlerinin 

Kırım’dan nasıl çıkarılacağını görüşeceksek konuşalım, oldubitti şeklinde bir konuşma 

olacaksa konuşmak istemiyorum dedim. Bu konuda bizim başbakanımız, 

cumhurbaşkanımız var onunla görüşsün. Ben sizinle görüşmeye geliyorum dedim.  

Putin’in bu teklifini Ukrayna başbakanı Arseny Yatsenyuk’a ilettim. Kendisi, “Putin’in ne 

diyeceği belli. Bu görüşmede bir mana görmüyorum ama siz karar veriniz.” dedi.  

Putin’in ne söyleyeceğini duymak için görüşmeyi kabul ettim ama görüşmenin yerini 

değiştirdi. Kazan’a değil de Moskova’ya gitmek gerekti. Moskova’da protokolle 

karşıladılar. Tataristan’ın temsilciliğine götürdüler. Orada Şaymiyev ile görüştük. 

Görüşmemiz iki saat devam etti. Şaymiyev, Kırım’ın Rus parçası oldu iyi oldu demedi 

hiç. Bu durumda ne gibi yardımımız olur dedi. Ben de “Siz Rusya’da önemli bir 

insansınız. Aynı zamanda Putin’in danışmanlarından birisisiniz. Siz buna anlatınız. Putin 

büyük hata yapıyor. Tez vakitte askerlerini Kırım’dan çeksin. Böyle devam ederse, 

Ukrayna ile on yıllar sürecek bir şekilde araları bozuk olacak. Kırım işgalini hiçbir devlet 

tanımayacak. Rusya için de büyük problem olacak.” Başını salladı. Bunları siz söyleyin. 

Kendisini telefonda bekliyor dedi.  

İkinci kata çıktık. Bir odanın içerisinde bir masa ve üzerinde de bir telefon vardı. 

Telefonla Putin ile 40 45 dakika konuştuk. Kırım Tatarlarının Rusya içerisinde ne kadar 

bahtiyar olacaklarını, onları rahat ettirmek için neler yapacaklarını anlattı. Ben de 

kendisine: “Kırım Tatarlarına iyilik etmek istiyorsanız önce Kırım’dan askerlerinizi 

çıkarınız. 4 gün sonra referandum olacak halk ne diyecek ona bakacağız. Dedim ki 

bakınız Sayın Putin. Ben buraya size akıl öğretmeye gelmedim. Sizin yüzlerce 

danışmanınız var. Ben sadece işgal ettiğiniz bölgenin köken halkının temsilcisi olarak 

geldim. Bilesiniz ki biz hiçbir zaman bu referandumu tanımayacağı. Dünya da 

tanımayacak. Çünkü işgal altında referandum olamaz.” Fakat o yine de kendi bildiğini 

söyledi. Kanuna bakacak olursak Ukrayna’nın da Sovyet Rusya’dan ayrılması da kanun 

dışıydı gibi, afaki şeyler söyledi. Konuşmamızın sonunda bu telefon günün 24 saati size 

açık. Benimle ne zaman isterseniz görüşebilirsiniz dedi. Tabi bu görüşmenin üzerinden 2 

hafta geçtikten sonra Rusya’ya girişim 5 yıl yasaklandı. 19 Nisan’da sınırdan çıkarken 

okudular kararı bana. Ben de “Putin davet etti geldim” dedim. Sınırdaki görevli bana 

Kırım da artık Rusya’nın oraya da giremeyeceksin dedi. Ben de kendisine “5 yıl Kırım’da 
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kalabileceğinizi mi düşünüyorsunuz” dedim. Sonrasında basında aslında bana yasak 

konulmadığı, benim kendi kendime böyle bir şey ortaya attığım iddia edildi. 

- Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karĢı aldığı tedbirler yeterli mi? 

Avrupa Birliğinin son dönemlerde Rusya’ya karşı aldığı ekonomik tedbirleri çok olumlu 

buluyorum. Fakat bütün devletler bu duruma katılmıyor. Rusya’ya bütün dünya tarafından 

uygulanacak yaptırımların netice vereceğinden eminim. 

- Kırım iĢgali nasıl sonuçlanacak sizce? 

Rusya’nın Kırım’da uzun yıllar kalacağını düşünmüyorum. Şunu da belirtmek gerekir ki 

Rusya herhangi bir siyasi yahut ekonomik baskı olmadan Kırım’dan çıkmayacaktır. Bunu 

sağlamak için özellikler Avrupa Birliğinin toplu tavır birliği göstermesi gerekmektedir. 

- Türkiye’nin Kırım iĢgaline karĢı tavrını nasıl buluyorsunuz? 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dış İşleri bakanı nezdinde bu konuyu görüştük. Suriye’deki 

olaylar neticesinde Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik Kırım’ın işgali konusunu 

da yakından ilgilendirdi. Fakat değişen konjonktürde Rusya ile Türkiye’nin ortak çıkarlara 

sahip olması, Rusya’ya karşı yeterince sert bir tavır takınmasına engel oluyor. 

SONUÇ 

Tarihi süreç içerisinde Kırım Türkiye için her zaman önemli bir konumda yer almıştır. 

Karadeniz güvenliğinin yanında Kırım’da bulunan Türk varlığı Türkiye’yi yakından 

ilgilendirmektedir. Kırım Türkleri ile Türkiye arasındaki ırk, dil ve din bağları bu ilginin 

temel kaynağıdır. 

2013 yılında Kırım’da başlayan olaylar, 2014 Mart’ında Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı 

ile sonuçlanmıştır. Uluslararası arenada Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, Rusya’ya 

karşı alması gereken tedbirleri tam olarak yerine getirmesine engel olmuştur. 

Diğer taraftan Kırım Türklerinin lideri konumunda bulunan Sayın Abdulcemil 

Kırımoğlu’nun Kırım’ı Rus işgalinden kurtarma çabaları devam etmektedir. Siyasi 

konjonktür gereği pozisyonunu koruma durumunda olan Türkiye’nin Kırımoğlu’nun 

sesinin uluslararası arenada daha yüksek çıkmasını sağlamaya çalışması zaruridir.  

 

KAYNAKÇA 

…………… 

………………… 

 

 


