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SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KIRIM
GEÇMİŞTEN GELECEĞE 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra eski Sovyet 
devletleri üzerindeki hegemonyasını sürdürme siya-
seti güden Rusya Şubat 2022’ye gelindiğinde “kardeş 
ülke” olarak adlandırdığı Ukrayna’ya yönelik işgal  

girişiminde bulunmuştur. Rusya’nın kısa sürede Ukrayna yöne-
timini devirerek kendine bağlı bir hükümeti göreve taşıma hede-
fiyle kalkıştığı bu harekat umulmadık şekilde büyük bir direnişle 
karşılaşmıştır. 

Ukrayna halkının büyük can kayıpları verdiği ve milyonlarca in-
sanın mülteci konumuna düştüğü bu savaşta Ukrayna ordusu ve 
halkı kendilerinden çok üstün bir askeri güce karşı büyük mu-
kavemet göstermektedir. 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak 
edilmesinin ardından birçok Ukraynalı ve Kırım Tatarı siyasetçi 
Rusya’nın hedefinde Ukrayna’nın olduğu öngörüsünde bulun-
muş ve bu yöndeki uyarılarında haklı çıkmıştır.  

Kırım meselesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana 
tavrını açıkça ortaya koyan Türkiye bu konudaki istikrarlı tu-
tumunu sürdürmektedir. Türkiye yasa dışı ilhaka karşı çıkan 
ve Kırım’da insan hakları ve kültürel varlıkları tehlikede olan  
Kırım Tatarları ile yakın temas halindedir. Bunun yanı sıra 
Türkiye aynı şekilde Ukrayna’daki savaş sonucunda bölgede ve 
Karadeniz’de ortaya çıkacak dengelerden etkilenecek devletlerin 
başında gelmektedir. Bu kitap da Türkiye’nin Kırım konusunda-
ki yaklaşımına bir katkıda bulunmak ve bu konunun yeterince 
bilinmeyen yönlerini ilgili araştırmacıların ve kamuoyunun dik-
katine sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
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ÖN SÖZÖN SÖZ

Geçmişte Osmanlı devletinin bir parçası olan Kırım, soydaş olan Kı-
rım Tatarlarının ana vatanı olduğundan Türkiye için büyük önem arz 
etmektedir. Türkiye için güneyde Kıbrıs ne anlam ifade ediyorsa kuzey-
de Kırım da onu ifade etmektedir. İstanbul’dan sadece 300 kilometre 
uzaklıkta olan Kırım, Osmanlı Türkçesinin kullanıldığı, Türkiye’nin 
Bursa, Kastamonu ve Karadeniz illeriyle mimari ve kültürel açıdan bü-
yük bir yakınlığın gözlemlendiği bir Türk coğrafyasıdır. Osmanlı dev-
letine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne olan büyük etkisinin yanında Kırım 
kendi başına da hem Türk dünyası hem İslam dünyası için büyük önem 
teşkil etmektedir. Kırım hanlarının büyük Türk-Moğol Cengiz İmpa-
ratorluğu’nun 18. yüzyıla uzanan varisleri olarak Osmanlı sarayında 
meşruiyetlerinden kaynaklanan önemli pozisyonları olmuştur. Bahçe-
saray, İslam medeniyetinin kimileri tarafından Endülüs’le kıyaslanan 
en önemli merkezlerinden biridir. Gaspıralı İsmail Bey’in önderliğinde 
başlayan İslam dünyasında modernleşme ve Türk milliyetçiliği fikirleri 
ise yeni Türkiye’nin kuruluşunu ve Türk dünyasını derinden etkilemiş 
ve değiştirmiştir. Bütün bunlarla birlikte Kırım, Türk ve İslam coğraf-
yasında ilk demokratik cumhuriyetin ilan edildiği yerdir. Bunlara ilave-
ten Batı ve Müslüman dünyasında ilk kez kadınlara oy hakkı Kırım’da 
Aralık 1917’deki kurultay seçimlerinde verilmiştir. 

1783’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Hanlığı’ndan Osmanlı 
devletine göç eden ve sayıları bir milyonun çok üstünde olan Kırım 
Tatarları ile Nogaylar, Osmanlı devletine büyük katkılarda bulunmuş 
ve gelmelerinden kısa süre sonra Osmanlı toplumuna tamamen uyum 
sağlamışlardır. Kırımlı muhacirler Osmanlı devletine gösterdikleri çe-
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şitli yararlılıkların yanında Kurtuluş Savaşı’na ve yeni Türkiye devleti-
nin kurulmasına büyük katkılarda bulunarak yeni Türkiye toplumu-
nun yapısında neredeyse ayırt edilemez bir harç olmuştur. 

Bütün bunlara rağmen kamuoyundaki tartışmalarda Kırım ve Kı-
rım Tatarlarının Türkiye ile derin tarihsel, kültürel ve manevi bağlarının 
bazen neredeyse unutulduğu fark edilmektedir. Buna binaen 2014’te 
Kırım’ın yasa dışı ilhakına dair Türkiye kamuoyunun yeteri kadar bil-
gili ve bilinçli olmadığı ve içinde yaşadığımız gerçek ötesi çağda bazı 
ülkelerin taraflı medya organlarının tartışmaları yönlendirmeye çalış-
tığı gözlemlenmektedir. Dahası üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen 
Kırım’ın ilhakını tüm yönleriyle ele alan bir kitabın literatürde eksik ol-
duğu da görülmektedir. Bu sebeplerle Ukrayna, Türkiye ve Polonya’dan 
Kırım uzmanlarının, Kiev’de bir nevi sürgünde faaliyet gösteren Kırım 
Tatar Milli Meclisi üyesi Gayana Yüksel’in ve Kırım’ın işgali esnasında 
bu yarımadada görev yapan TRT muhabiri Gönül Şamilkızı’nın da yer 
aldığı bir yazar ekibini bir araya getirerek ve Kırım Tatarlarının büyük 
yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun konuşmalarına yer vere-
rek hem akademik camiaya hem de konunun ilgililerine hitap edecek 
bu kitabın hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu kitabı yayına hazırlarken 21 Şubat 2022’de Rusya kendi deste-
ğiyle Ukrayna’ya karşı bir savaş yürüten ayrılıkçıların ilan ettiği Donetsk 
ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıdığını ilan etmiştir. Hemen akabinde 
Ukrayna’nın bütün askeri gücünü yok etmeyi, Kiev yönetiminin jeopo-
litik yönelimini ve dolayısıyla siyasi rejimini zorla değiştirmeyi hedefle-
diğini belirten Vladimir Putin 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etme-
ye, sivilleri ve nükleer tesisleri hedef alan saldırılar yapmaya ve dünyayı 
nükleer saldırı ile tehdit etmeye başlamıştır. BM Genel Kurulunda nadir 
görülen bir şekilde 141 devletin yani dünya devletlerinin ezici çoğunlu-
ğunun karşı çıktığı bu işgal halen devam etmektedir. Bu satırlar kaleme 
alındığı esnada kadın ve çocuklar dahil birçok insan hayatını kaybet-
mekte, Avrupa tarihin en hızlı büyüyen mülteci akınıyla karşı karşıya 
gelmekte ve kuşatılmış şehirlerde açlık, susuzluk ve soğuk ile mücadele 
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eden insanlar nedeniyle son yılların en büyük insani krizlerinden biri 
yaşanmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna Parlamentosu milletvekili de 
olan Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve bu ki-
tabın yazarlarından Gayana Yüksel de bütün aileleriyle birlikte bu bek-
lenmeyen işgal altında kalmış ve vatanlarını savunmak için mücadeleye 
katılmıştır. Büyük kahramanlık gösteren Kırımoğlu ve Yüksel’e destek-
lerimizi burada bildirir, bütün Ukrayna halkının da bir an evvel barı-
şa kavuşmasını dileriz. Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve milli 
egemenliğine saygı göstermeli; “Ukrayna’yı Nazilerden temizlemekte-
yiz”, “Ukrayna soykırım işledi” gibi haksız ve hukuksuz propagandasını 
durdurmalı, Ukraynalı ve Kırım Tatarlarına yönelik geçmişte Sovyet-
ler Birliği’nin yaptığı türden bir etnik temizlik hareketini asla aklından 
geçirmemeli ve bir an evvel bu savaşı sonlandırmalıdır. Türkiye’nin ve 
dünya devletlerinin de bunun için çok geç olmadan gereken her tür 
önlemi almaları gerekmektedir.

Bu kitapta Rusya’nın 27 Şubat 2014’te Kırım’ı işgali ve 18 Mart 
2014’te yasa dışı bir şekilde ilhak etmesinin geniş bir perspektiften 
irdelenmesi hedeflenmektedir. Kitabın birinci bölümünde Kırım 
Hanlığı’nın Rusya tarafından 1783’te ilhak edilmesinin ardından 
Kırım’dan Osmanlı devletine gerçekleşen yüzyılı aşkın trajik göçler 
ve 18 Mayıs 1944’te yaşanan Kırım Tatarlarının Kırım’dan topyekun 
sürgünü ve soykırımı anlatılarak meselenin çerçevesi çizilmekte ve bu 
anlamda devamlılık arz eden bir Rus dış politikası göz önüne seril-
mektedir. İkinci bölümde ise Kırım’ın yasa dışı ilhakı çok yönlü ele 
alınarak bölgenin en önemli aktörleri olan Rusya, Ukrayna ve Tür-
kiye gibi devletlerin dış politikaları, uluslararası ilişkiler, uluslararası 
hukuk, güvenlik, enerji, ekonomi, insan hakları, Kırım Tatarlarının 
milli-bölgesel özerklik hakları, siyasal iletişim ve medya stratejileri 
açılarından bu trajik olay masaya yatırılmaktadır. Yasa dışı ilhakın 
sebep ve sonuçlarının incelendiği bu makalelerde yazarlar bundan 
sonra izlenebilecek siyaset üzerinde de görüşlerini belirterek kamu-
oyunun yanı sıra politikacılara da faydalı olmaya çalışmaktadır. Bu 
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kitabın geniş Karadeniz Bölgesi’nde barış ve adaleti sağlamaya hizmet 
etmesi arzu edilmektedir.

Kitapta Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kaynaklarında da ifade edil-
diği şekliyle yapılan hareket için “yasa dışı ilhak” terimi tercih edilmek-
tedir. Bununla beraber bazı yazarlar ise “işgal” kelimesinin süregelmekte 
olan durumu daha iyi nitelendirdiğini düşünerek bu terimi tercih etmek-
tedir. Kitapta olabildiğince yer isimlerinin –yaygın olarak kullanılan Rus-
çanın yanında– Kırım Tatarca ve Ukrayince karşılıkları da kullanılarak 
bu coğrafyanın çok katmanlı tarihinin altı çizilmeye çalışılmıştır.

Bu ön söz vesilesiyle kitapta makaleleri bulunan tüm yazarlara 
değerli katkılarından dolayı minnetlerimi sunarım. Bu kitabın hazır-
lanması sırasında Ayşegül Aydıngün ve İsmail Aydıngün tarafından 
derlenen Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen 
Dinamikler, Dönüşen Kimlikler (AVİM, 2020), Hakan Kırımlı’nın 
Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Hareketler (1905-1916) (TTK, 
2010), Gönül Şamilkızı’nın Kırım Ateşi (Ötüken, 2017) ve Kemal 
Özcan’ın Kırım Kırım Kırılan Kırım (Çizgi, 2018) isimli kitapların-
dan, Ufuk Aykol’un hazırladığı 1944 Kırım Tatar Sürgünü “Onlar da 
İnsandı” (YTB, 2019) adlı belgesel kitaptan, Kırım Haber Ajansı’nın 
haberlerinden ve arşivinden, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’nin internet sayfasından, Emel ve Uluslararası Suçlar ve Tarih 
dergilerinden, SETA ve SETA Washington’ın internet sayfalarından 
ve yayınlarından faydalanılmıştır. Bu kitabın yayımlanmasında kat-
kıları ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. İsmail Aydıngün, Prof. Dr. 
Muhittin Ataman, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Av. Namık Kemal Bayar, 
doktora öğrencilerim Fethi Kurtiy Şahin ve Ufuk Aykol ile eşim Me-
tin Bezikoğlu’na da en içten teşekkürlerimi bildiririm.

Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu 
28 Mart 2022
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GİRİŞ:  GİRİŞ:  
KIRIM SORUNUNUN KÖKENİ VE ANLAMIKIRIM SORUNUNUN KÖKENİ VE ANLAMI

FİLİZ TUTKU AYDIN BEZİKOĞLU*

Rusya Federasyonu 27 Şubat 2014’te Kırım’ı işgal etmiş, 16 Mart 
2014’te düzenlediği yasa dışı ve gayrimeşru bir referandumun ardın-
dan 18 Mayıs 2014’te yarımadayı ilhak ettiğini dünya kamuoyuna 
duyurmuştur. Dünya devletlerinin büyük bir çoğunluğu tarafından 
tanınmayan ve itiraz edilen bu yasa dışı ilhak uluslararası sistemin te-
mellerini derinden sarsmış ve Rusya’yı Soğuk Savaş sonrası inşa edilen 
güvenlik mimarisini tehdit eden revizyonist bir güç konumuna sok-
muştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde inşa edilmek istenen güven or-
tamını yıkmakla kalmayan bu işgal ve yasa dışı ilhak, aynı zamanda 
melez (hibrit) savaş tekniklerinin en sistematik örneğini oluşturmuştur. 
Bu işgalle Rusya, komünizm zamanından beri üzerinde çalıştığı propa-
ganda ve dezenformasyon yöntemlerini yeni teknoloji ile birleştirerek 
zirveye çıkarmıştır. Rusya’nın işgal sırasında oluşturduğu gerçeklerden 
farklı anlatısı dudak uçuklatmış ve bu anlatının gerçeğin yerini alması 
için seferber edilen imkanlar izleyenleri şaşkınlığa uğratmıştır. Batı’da 
ve Türkiye’deki medya organları da çoğu zaman kolaya kaçarak olay-
ların Rus haber kaynaklarından alınmış versiyonlarını tercüme ederek 
kullanmış ve kullanmaya devam etmektedir. Daha da vahimi Rusya 
gerçeğin bakış açısına göre değişebileceğine ve alternatif versiyonları 

* Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü
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olabileceğine dair bir görüşü yaymaktadır. Bu sayede konuyu az bilen 
ve incelemek için vakti olmayanları şüpheye düşürmektedir. Bu pro-
paganda ile mücadele etmenin en iyi yolu gerçekle doğrunun bakış 
açısına göre değişmeyeceğini belirtmek ve farklı yorumlar arasında akıl, 
mantık, veri ve kanıtları kullanarak yargıda bulunmanın bir gereklilik 
olduğunu vurgulamaktır. İşte elinizdeki kitap, bu amaca hizmet etme 
yolunda bir çabadır. Bu sebeple Kırım’ın yasa dışı ilhakının sebep ve 
sonuçları analitik bir bakış açısıyla çeşitli yönleriyle incelenmekte ve 
çözüm yollarına dair bazı ipuçları sunulmaktadır. 

Giriş bölümünde önce Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının aka-
demide nasıl ele alındığı açıklandıktan sonra bu işgalin tarihi arka 
planı ana hatlarıyla çizilmektedir. İkinci olarak Kırım’ın işgali ve yasa 
dışı ilhakının sebep ve sonuçlarının akademik ve siyasi olarak nasıl ele 
alınması gerektiği kitaptaki yazarların fikirlerine atıfta bulunularak 
tartışılmaktadır. Makalede vurgulanmak istenen temel nokta Kırım 
tarihinin uluslararası ilişkilere tekrar entegre edilmesi gerektiği ve ya-
rımadanın yasa dışı ilhakının Rusya’nın yüzyıllar boyunca süren Kı-
rım’ın “Tatarsızlaştırılması” siyasetinin bir devamı olduğudur. Buna 
binaen Kırım’ın işgalden kurtarılması sürecinde Kırım Tatarlarının 
da denklemde yer alması ve Ukrayna tarafından etnik taleplerinin 
karşılanması zorunludur. 

KIRIM TARİHİNİN ANA HATLARIKIRIM TARİHİNİN ANA HATLARI
Kırım’ın yasa dışı ilhakına götüren süreci Batı’da ve Türkiye’de çoğu 
kaynak 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından başlatmaktadır. 
Buna göre Rusya’nın saldırganlığı şu olaylar zincirine dayandırılmakta-
dır: NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin (AB) hem Rusya’nın etki alanın-
da hem de beklentisine aykırı olarak genişlemesi ve bölgede demokrasi 
yanlısı renkli devrimleri desteklemesi, Rusya’nın da buna tepki olarak 
kendi arka bahçesinde hakimiyetini tekrar inşa etmek için önce don-
muş çatışmalarla bölgeyi istikrarsızlaştırması, sonrasında da Gürcistan’ı 
ve Kırım’ı işgal etmesi. 
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SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KIRIM
GEÇMİŞTEN GELECEĞE 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra eski Sovyet 
devletleri üzerindeki hegemonyasını sürdürme siya-
seti güden Rusya Şubat 2022’ye gelindiğinde “kardeş 
ülke” olarak adlandırdığı Ukrayna’ya yönelik işgal  

girişiminde bulunmuştur. Rusya’nın kısa sürede Ukrayna yöne-
timini devirerek kendine bağlı bir hükümeti göreve taşıma hede-
fiyle kalkıştığı bu harekat umulmadık şekilde büyük bir direnişle 
karşılaşmıştır. 

Ukrayna halkının büyük can kayıpları verdiği ve milyonlarca in-
sanın mülteci konumuna düştüğü bu savaşta Ukrayna ordusu ve 
halkı kendilerinden çok üstün bir askeri güce karşı büyük mu-
kavemet göstermektedir. 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak 
edilmesinin ardından birçok Ukraynalı ve Kırım Tatarı siyasetçi 
Rusya’nın hedefinde Ukrayna’nın olduğu öngörüsünde bulun-
muş ve bu yöndeki uyarılarında haklı çıkmıştır.  

Kırım meselesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana 
tavrını açıkça ortaya koyan Türkiye bu konudaki istikrarlı tu-
tumunu sürdürmektedir. Türkiye yasa dışı ilhaka karşı çıkan 
ve Kırım’da insan hakları ve kültürel varlıkları tehlikede olan  
Kırım Tatarları ile yakın temas halindedir. Bunun yanı sıra 
Türkiye aynı şekilde Ukrayna’daki savaş sonucunda bölgede ve 
Karadeniz’de ortaya çıkacak dengelerden etkilenecek devletlerin 
başında gelmektedir. Bu kitap da Türkiye’nin Kırım konusunda-
ki yaklaşımına bir katkıda bulunmak ve bu konunun yeterince 
bilinmeyen yönlerini ilgili araştırmacıların ve kamuoyunun dik-
katine sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
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