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VATAN QIRIM SENİ BEKLEY

“Kırım’ın Sesi
kayırlı bolsun”
Qaberni 2’de

Ukrayna’nın Ankara Buyükelçisi
Sergiy Korsunsky: “Kırım’ın Sesi
kayırlı, ömrü uzun bolsun.”

KIRIMOĞLU AĞA:
“İşgalciler ketsin”

Qaberni 4’de

Qırım Tatarlarnın Lideri
Mustafa Cemil
Kırımoğlu:
“Kırım Tatarlarını aytsak,
olarga imaye
kerekmiy. Olar
diyler ki, ne
kadar fena bolsa,
o kadar aruv. Er
şiyni kapatınız,
elektriklerni
kesiniz, biz er
şiyge dayanırmız,
amma olar ketsinler.”

Asırlık Köy: Yağlıbayat

Yazısı 8’de

Özge KANDEMİR
Derneğimiz ve Biz
Yazısı 7’de

Elzara BEŞUYLİ

Ranetta ĞAFAROVA

Raatsız qomşulı

HALQ
MEDENIYETINDE QADIN

Yazısı 3’de

Yazısı 2’de

Köylü Tatar: “Bu
köyü kurduğumuzda tek bir
ineğimiz bile
yoktu. Bugün ise
otlaklarımızda
400 ineğimiz
otluyor.”

QIRIM’DA ATR QAPATILA

Qırım’da yayın yapan tek Qırım Tatar
televizyon kanalı olan ATR’nin sesi, Rus
yetkili mercileri tarafından tamamen
Qaberni 5’de
kısılmak isteniyor.
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Ranetta
ĞAFAROVA
HALQ
MEDENIYETINDE QADIN
Şu mevzuda mart 13-15 künleri Türkiye’niñ Şanlıurfa şeerindeki Harran
universitetinde ötkerilgen halqara
konferentsiyada bu satırlar müellifi
de iştirak etip, “Qırımtatar qadınlarınıñ içtimaiy ve siyasiy ömürde
rolü” serlevalı maruzanen çıqışta
bulundı.
Üç kün devamında qadınnıñ halq
medeniyetinde, tasilinde, muzıkasında, sanatında, edebiyatında, sağlığında, iqtisadiyatında rolü, ailede,
cemiyette yeri hususında muzakereler etilgen konferentsiya delegatlarını Haliliye belediye başı Fevzi
Demirqol “Halq medeniyetinde
qadın degenimizde zaman qadınınıñ
Ava anamızdan başlap bugünge
qadar çeşit cemiyetler, çeşit coğrafiyalar, çeşit şartlarğa köre çeşit tabiat
ve alışqınlıqları bar.
Qadın bizim añlayışımızğa köre azreti
Avadır.
Qadın Safa ve Merve arasında
balasına suv tapmaq içün ğayret ile
çapqalağan azreti Acerdir.
Qadın İslâm’da ilk oca azreti Ayşedir.
Kendisi aqqında eñ çoq rivayet
etilgen ve yalıñız qadınlarğa degil
de, erkeklerge de ocalıq yapqan
ve aynı zamanda baş komandanlıq da yapqan azreti Ayşedir. Çeşit
zamanlarda Türk toplumı ve İslâm
toplumında qadınnıñ ayrıca yeri bar.
Erkekler ne yapsalar, qadınlar da
aynı işni yaptılar ve bundan soñra da
yapacaqlar. 328 nefer alim iştirakinde üç kün qadınlarnıñ hızmeti
aqqında muşavere olacaq, amma
kene eksik qalacaq”.
Gazetamız mühbiri öz çıqışında
Qırımda ta hanlar devrinden başlap,
20-nci asırnıñ başında ve künümizge
qadar qırımtatar qadınlarınıñ areketi, tarihımızda qaldırğan izi, faaliyetlerini tarif etti.
Türk dünyasında ilk gazetanıñ
tesisçisi olğan İsmail Gasprinskiyniñ qadınlarğa nisbeten sayğısı,
“Terciman”da qadın mevzusına
berilgen emiyet ve niayet qızı Şefiqa
Gasprinskaya muarrirliginde “Âlem-i
Nisvan” mecmuasınıñ çıqması aqqında aytılıp, Qırımda bugün Şefiqa
hanım işi devamcılarınıñ areketi
qayd etildi.

Kırım’la Dayanışma Gecesi yasaldı

KALKAY: “Kırım’daki Rus işgalini işbir vakıt tanınmaycagız.
Kırım Tatarlarının lideri de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’dur.”

Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Genel
Merkezi tarapından tertip
etilgen “Kırım’la Dayanışma
Gecesi” 7 Mart kunü Ankara
Keçiören Belediyesi Halil
İbrahim Sofrası’nda yasaldı.
Gecege Ukrayna Ankara
Buyükelçisi Sergiy Korsunsky de koşuldı. Gecede
konuşma yasagan Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Tuncer Kalkay; Kırım’daki Rus işgalini slaytman
kösterip bu işgalnin işbir
vakıt tanınmaycagını, Kırım
Tatarlarının lideri Mustafa
Abdülcemil Kırımoğlu’na
baylı bolganlarını ayttı.

“Vatan- Millet- Kırım”

Taa sonra konuşma yasagan
Ukrayna Ankara Büyükelçisi

Sergiy Korsunsky, sozüne
“Selamün aleyküm” dep
başladı. “Rusya’nın saldırgan tutumu işbir zaman
kabul etilamaz. Biz Kırım
Tatarlarıman barabarmız.
Sayın Cumhurbaşkanımız
Poroşenko da Kırım
Tatarlarıman barabar
areket etmektedir. Bizim
Kırım politikamız nettir.
Rusya Kırım’nı ve Ukrayna
topraklarını terk etmelidir”
dedi. Korsunsky; “Vatan,
Millet, Kırım” dep aytarak
kursüden endi. Buyükelçi salonda bulunganlar tarapından dakikalarca algışlandı.
Konuşmalar devamında
dernek azırlagan program
icra etildi. Kırım milliy
dansları ve yırları buyük
begeni kazandı.

Çiçek Kırımlı,
son yolculuğuna
ogurlandı
Doç. Dr. Hakan Kırımlı ve Cihan Kırımlı’nın anası,
epimizin Çiçek tiyzesi Dr. Zühal Çiçek Kırımlı’nın
cenaze namazı ise 5 Mart 2015 Perşembe kunü
Ankara Kocatepe Camii’nde kılındı.

“Kırım’ın Sesi kayırlı bolsun”
Ukrayna’nın Ankara Buyükelçisi Sergiy Korsunsky: “Kırım’ın Sesi kayırlı, ömrü uzun bolsun.”

Rusya’nın Kırım’ı işgal
etişinin 1. Yıldönümü olgan 27 Şubat 2014’te yayın
ayatına başlagan Kırım
Tatar Gazetesi’ni, Ukrayna

Ankara Buyükelçisi Sergiy
Korsunsky’ge tanıttık.
Büyükelçi Kosunsky,
“Kırım’ın Sesi kayırlı, ömrü
uzun bolsun” dedi.
Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği
Genel Merkezinin Kırım’la
Dayanışma Gecesine
koşulgan Büyükelçi konuşma yasayarak Kırım Tatarlarının gönüllerin petetti.
Konuşmasının sonunda
“Vatan, Millet, Kırım”
dep aytması dakikalarca
algışlandı.

Eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından
ve Balıkesir milletvekillerinden, Türkiye’deki Kırım Türkleri
Derneği Genel
Merkezi ve Kırım
Vakfı Başkanı Dr.
Ahmet İhsan Kırımlı,
11 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da vepat
etken edi.
Doç. Dr. Hakan

Kırımlı ve Cihan
Kırımlı’nın anası,
epimizin Çiçek tiyzesi
Dr. Zühal Çiçek
Kırımlı’nın cenaze
namazı ise 5 Mart
2015 Perşembe kunü
Ankara Kocatepe
Camii’nde kılındı.
Naaşı 6 Mart 2015
Cuma kunü Balıkesir Paşa Camii’nde
uyle namazı sonrasındaki cenaze
namazını müteakip
Balıkesir Başçeşme
Mezarlığı’ndaki
aile kabristanında
merhum eşi Dr.
Ahmet İhsan Kırımlı
amcamızın katında
toprakka berildi.
Merhume Çiçek
tiyzemizge Allah’tan
ramet, kederli ailesine
başsavlıgı tileymiz.
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Qırımlı’nıñ
Mektüpleri
Raatsız qomşulı

Erdoğan: “Türkiye, qırımtatar halqının
uquqlarını qorumağa devam etecektir”
Türkiye prezidenti Recep Tayip Erdoğan: “Qırım Tatar
halkının aq ve uquqlarını qorumağa devam etecekmiz.”
Türkiye prezidenti Recep Tayip
Erdoğan, Ukrayna prezidenti
Petro Poroşenko’nun davetlisi
bolarak Kiev ge ketti.
Erdoğan qırımtatar halkının aq
ve uquqlarını qorumaga devam
etecekmizdep ayttı. Erdoğan
Ukraina’nıñ ileride de farqlı
etnik ve din cemiyetleriniñ, şu
cümleden qırımtatarlarnıñ, aququqlarını qoruycağına ümüt
besley.
Erdoğan, “Bizler bir yıldan berli
basqı altında bulunğan qırımtatarlarnıñ vaziyetini nezaret
etemiz. Ve qardaşlarımıznıñ

meselelerini em eki taraflı
körüşüvlerde, em de er angi
halqara alanda kün tertibine
çıqaracağına devam etecekmiz”
dedi.
Malüm olğanı kibi, Türkiye
Ukrainağa 10 million dollarlıq
içtimaiy yardım berip, Ukrainağa 50 million dollar miqdarında kreditni bücet defitsitiniñ
qapatılması içün ayırmağa
qarar aldı. Bunı Ukraina
prezidenti Petro Poroşenko,
Türkiye prezidenti Recep
Tayip Erdoğan ile Kiyev’deki
körüşüvinden soñ bildirdi.

Qırım Tatar Cemiyeti
Lvov’da temsilcilik açtı
27 Şubat 2014’de Qırım’nıñ
işğal etilgeni vaqıtta “Qırım
Tatar Cemiyeti” Qırım Tatar
halqınıñ mediyetini saqlamaq maqsadınen muntazam
sürette belli areketler yapmağa qarar aldı. 2015 senesi
fevral 16 künü Kiyev şeerinde
Cemiyetniñ reisi Aslan Ömer
Kırımlı, Lvov şeerine ve
vilâyetinde yaşağan qırımtatarlarnıñ cemaat teşkilât
vekillerinen körüştü.

Körüşüv devımında 2014
senesi devamında beraberlikte yapılğan arekelerge qıymet
kesildi ve Lvov şeerinde
Cemiyetniñ temsilciligini
açmaq qararı alındı. Cemaat
faalleri bu temsilcilikniñ reisi
olaraq Kulametov Suleyman
Vaitoviçni tain etmege teklif
ettiler.
Suleyman Kulamatov’nıñ
namzetine erkes qoltuttı.

Qırım Tatar Milliy
Meclisi’nin
yanı reisi İlmi
Ümerov ola bile
Alıngan qararda İlmi Ümerov,
temsil organnıñ reis vazifelerini icra
etecek insan olaraq saylana bile.
Qırımtatar Milliy Meclisi 21 Mart
künü toplaşuvı ötkerildi.
Alıngan qararda İlmi Ümerov,
temsil organnıñ reis vazifelerini icra
etecek insan olaraq saylana bile.
Bunı Ukraina prezidentiniñ qırımtatar halqı işlerinden vekâletlisi,
halq deputatı Mustafa Cemilev,
Kiyev’de Qırım.Aqiqat mühbirine,
Rusiye taqiqat komiteti tarafından
İlmi Ümerovnıñ sorğuğa çağırılmasını izaatlap bildirdi.
“Skype vastasınen Meclis toplaşuvını keçirecekmiz. İlmi Ümerov
Meclis reisi vazifelerini eda etecek
insan olaraq saylana bile.”
Onıñ qayd etkenine köre, Meclis
reisi vazifelerini icra etken adamlar
ve onıñ muavinleri Rusiye işğalci
akimiyeti tarafından taqip etilecek
adamlar cedvelinde birinci sırada
turalar.

Ailemiz Qırımğa 80 senelerniñ soñunda
qayttı. Qomşularmız cenktеn soñ köçip
kelgenler ve “vatnikler” oldı. Doğrusı,
keçken senege qadar bu kibi insanlar
kategoriyasına böyle aytılğanını bilmey
edik, amma alâmetleri közlerimizge ilişe
edi. Satın alınğan evni devirip, yañı soynı
qurmağa mecbur edik, çünki devlet ailemiz
içün evniñ ufaq olğanını zan etti. Er alda,
biz böyle şaraitlerde yaşap olamaz edik, em
de 20 yıl devamında çoq şeyni deñiştirmege
mümkün edi.
Amma qomşularımızda bu vaqıt içersinde
bir şey deñişmedi, belki de, sputnik antennaları bizden evel peyda oldı, bu qadar.
Özleri ise aynı şu şaraitlerde, aynı şu eski
evlerde yaşaylar.
Suv musluğı azbarda, diger oñaytlıqqları da.
Şahsiy vannahane yerinde cemiyet amamları. Şimdi bu medeniyet mücizesi barmı,
bilmeyim. Soqaqlardan gaz boruları keçse
bile, bazıları alâ daa soba qızdıruvından
faydalana (gaznı öz paralarına keçirmege
kerek edi de).
Sebebi adiy: tenbellik ve içkicilik. Balalarnı
da aynı tarzda terbiyeley ediler. Biz ana-babalarımızğa ev işlerinde yardım etkende,
yaşdaşlarımız tışta oynay edi.
Qomşularımıznen er vaqıt selâmlaşa, amma
dostlaşmay edik. Menfaatımız farqlı edi.
Faqat olarnı er vaqıt bir sual meraqlandıra
edi: qurucılıqqa aqçanı qaydan alamız,
aceba. Başta bizge Qırımğa köçkenimiz
içün para berilgenini tüşüne ediler. Böyle
insanlarğa bizden qaytqanımıznı Vatanımız
talap etkenini añlatmağa imkânsız edi.
Öz mesele ve tüşünceleri ile meşğul olğan
farqlı memleket ve halqlar yan-yanaşa
yaşaylar. Qomşumız ise öz turmuşını bir
tertipke ketirmek yerinde, isardan öz totlu
mevamı ile digerlerge aqıl ögretecek ola.
Qartbaba-dedelerimiz sürgünlikten soñ
ayaqqa qalqıp oldılar da. Vaqıt kete, biz ise
zor 90 ncı senelerinden soñ ev ve azbarımıznı abadanlaştırmağa başladıq.
Qomşularımız ne içündir emin edi:
künlerden bir kün tatarlar olranı soymağa
başlaycaq. Şunıñ içün de, belki, öz turmuş
şaraitlerini eyileştirmey ediler, kimse köz
taşlamasın dep. Amma Rusiye kelip, olarnı
bu qorqunçlı kelecekten qorçaladı. Olarnıñ
ayatında bundan müsbet deñişüv olmadı,
biz ise kene de şikâyet etmeymiz!
Yaqında sarhoşlıqtan ayaqta zornen turğan
qomşum çorlana:
“Nasıl ya? Siz maşinañıznı deñiştirdiñiz?
Biz, aqiqiy slavânlar, bunı özümizge ruhset
etalmaymız! Eviñizni yaqarım!”
Eyisi, sarhoş olğanda buña küçü, ayınıqlıqta
cesürligi yetmez.
Vaziyet miqyasını arttıramız: Öz mesele
ve tüşünceleri ile meşğul olğan farqlı
memleket ve halqlar yan yanaşa yaşaylar.
Qomşumız ise öz turmuşını bir tertipke ketirmek yerinde, isardan öz totlu mevamı ile
digerlerge aqıl ögretecek ola. Qomşularınıñ
ise oña işi yoq, bu deli soyu öz areketleri ile
kimsege zarar ketirmesin tek, yeter.
Atalar sözümizde doğru aytıla: “Ev degil de,
qomşunı sayla.”
Amma vatannı saylamaylar da…

ElzaraBEŞUYLİ
BEŞUYLİ
Elzara
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Kırımoğlu: “Kırım Tatarları er şeyge
dayanırlar, yeterki işgalciler ketsin”
MUSTAFA CEMİL KIRIMOĞLU: “Kırım Tatarlarını aytsak, olarga imaye kerekmiy. Olar diyler ki, ne kadar fena bolsa, o kadar aruv. Er şiyni kapatınız, elektriklerni kesiniz, biz er şiyge dayanırmız, amma olar ketsinler.”
Rusya’nın Kırım’ı işgal etişinin üzerinden bir yıl keşken
son Kırım Tatarları canı
şartlarda yaşamak korkusı,
coytulgan kişiler ve ev ve
camilerdeki araştırmalar akkında konuştular. Bu mevzularman alakalı Reuters kaber
ajansında şular aytıla:
«İş bir vakıt bolmagan
edebiyat listesi bar, yasak
etilgen edebiyat. Bizler
yasak etilgen edebiyatın ne
bolganını da unuttuk – onı
okumak mumkün tuvul, ya
da katında tutmak yasak.
Bu bir risk, menim cep

KURULUŞU 27 ŞUBAT 2015

telefonımda bolganlarnı ya
da kitap raplarında bolganlarnı kontrol etmem
kerek. Apske kirebilirsin,
ya da başka şiyler... Men
soragan edim, lakin bu – oş
bir duygu tuvul. Anladım ki,
insanlar aytkanlarına dikkat
etip başladılar. Eskiden bu
ne Kırım Tatarları, ne de
Ukrayna sakinlerine has
edi», – dep ayttı Bahçesaray
sakini İskender.
Kırım Tatar kalkının
lideri Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu ayttı ki, Kırım
Tatarları izolasyonun putün

Haber Müdürü
Mustafa BALKAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa SARIKAMIŞ

İdare Yeri
Seydişehir Kırım Türkleri Derneği
Atatürk caddesi 129 Sokak No: 1/A
Seydişehir - Konya
Tel: 0542 722 30 44
Baski Yeri
Kaya Ofset Matbaa Tesisleri
Ferhuniye Mah. Yeşilay Sk. No:6/1
Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 320 63 64
Yayın Türü
Aylık ve Süreli
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Seydişehir Şubesi’nin Kültür
Hizmetidir
ÜCRETSİZDİR
Kırım’ın Sesi Gazetesi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
Yayımlanan yazılar yazarların kendilerine
aittir. Haber, foroğraf ve yazılar kaynak
gösterilmek suretiyle iktibas edilebilir

2014 senesi 16 Mart
kunü Kırım ve Akyar’da
yarımadanın statüsü akkında
«referendum» yasaldı. Onun
neticesinde Rusya Kırım’nı
öz topraklarına koştu. Ne
Ukrayna, ne Avrupa Birliği
neticelerni tanımadı ve bunı
Rusya tarapından Kırım’nın
işgali dep sayalar.
Bundan son ABD ve Avrupa
Birligi Rusya’ga karşı bir sıra
ekonomik ambargo uygulama kararına keldiler. Batı,
Kırım’nın Ukrayna’ga ait
bolganını ayta.

QMA: “ATR’nın qapatılması ‘milletlerara dostluqqa’ zıt”
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Web: www.kiriminsesi.com
e-posta:
kiriminsesi.com@gmail.com

kıyınlıklarına çıdarlar, en
onemlisi – Rusya Kırım’dan
yok bolsun.
Kırımoğlu, “Kırım Tatarlarını aytsak, olarga imaye
kerekmiy. Olar diyler ki, ne
kadar fena bolsa, o kadar
aruv. Er şiyni kapatınız,
elektriklerni kesiniz, biz er
şiyge dayanırmız, amma olar
ketsinler” dep konuştu.
2014 senesi Şubat’ın sonu ve
Mart’nın başında, Rusya’dan
ve Rusya Karadeniz filosunun Kırım bolüklerinden atılgan ordular Kırım
yarımadasını işgal ettiler.

Qırımtatar milliy areketi
yarımadada milletlerara
qostluq aqqında aytqan,
amma tamır halqnı yekâne
qırımtatar telekanalından
marum qaldırğan akimiyetni ekiyüzlülikte qabaatlay.
Milliy areket Vladimir
Putin yolbaşçılığında
Rusiye akimiyetini ATR
media-holdingini saqlap
qalmağa çağıra.
Bu aqqında Qırım.Aqiqatta
olğan qırımtatar milliy areketiniñ beyanat metninde
aytıla.
“ATR media holdinginiñ
qapatılması qırımtatar
halqı ve Qırım cemaatına
büyük zarar olacaq. Ve
soñra ‘reabilitatsiya’, inkişaf,
‘milletlerara dostluq’, ‘tolerant grajdanlıq cemiyeti’ ve
‘mında asırlarnen yaşağan
ruslar ve qırımtatarlar

arasında dostluq’ aqqında
laflar qırımtatarlar içün boş
olacaq.” “ATR telekanalı ve
ATR media holdingi bugün
qırımtatar halqınıñ emiyetli
bir içtimaiy medeniy variyeti ola. ATR şirketi yalıñız
kütleviy haber vastası degil,
bu müitte ösken ve çalışqan
gençlerdir. ATRde qırımtatarlardan ğayrı başqaları da
seyir etken bir sıra yayınlar
bar.”
Mında ATR yalıñız birinci
qırımtatar telekanalı degil,
seyircileri yalıñız Qırımda
ve yalıñız qırımtatarlar
olmağan Qırımnıñ eñ
populâr ve eñ keyfiyetli
telekanalı olğanını qayd
eteler.
“ATR media holdingi
milliy medeniyet, til, milliy
ananeler ve milliy menlikniñ canlandırılmasına

ümüt bere. ‘Akimiyet’ ATR
‘çekip alınacaq’ şahsiy kanal
olğanını tüşünmesin. ATR
media-holdingi qırımtatar
halqınıñ variyetidir ve onı
bir kereden yoq etmege
kerekmey.”
Teşkilât qayd ete ki, Qırım
akimiyeti mezkür areketlerinen Rusiye Federatsiyası
prezidentiniñ “Ermeni,
bulğar, yunan, qırımtatar ve
alman halqlarınıñ reabilitatsiyası ve olarnıñ canlanması
ve inkişafına devlet yardımı
aqqında” buyruğını bozmaqtalar. “Qırım akimiyetiniñ yolbaşçısı tam tersini
yapıp, Rusiye Federatsiyasınıñ reberligini itibardan
tüşürmekte. Qırımtatarlar
ve qırımtatar kütleviy haber
vastaları Qırım akimiyetiniñ esirleri oldılar” dep
qayd etile Rusiye prezidenti,
Rusiye baş naziri Dmitriy
Medvedev, Rusiye Federatsiyası prezidenti yanında
grajdanlıq cemiyeti ve insan
aqları şurasınıñ reisi Mihail
Fedotov, Rusiye Federatsiyası Baş prokurorınıñ Yuriy
Çaykağa yollanğan muracaatta. 20 Martta telekompaniyanıñ Rusiye qanunlarına köre kütleviy haber

vastası olaraq qayd olmaq
içün bergen arizası kene
de baqılmayıp red etildi.
Telekompaniya Roskomnadzorğa vesiqalarnı bir
qaç kere bergen edi, amma
olarnı qaytaralar. ATR mediaholdingine kirgen diger
kütleviy haber vastaları Lâle
qırımtatar bala telekanalı,
Meydan radiosı ve Lider radiosı, em de haber
agentligi aynı vaziyetke
oğradı. Qırım ükümetiniñ
yolbaşçısı Sergey Aksenov
ATR işini tenqid etip, bunıñ
kibi siyaseti olğan kütleviy
haber vastaları yarımadada
çalışamaz.
ATR telekanalınıñ reberligi 2015 senesi Nisan
1’den soñ işine devam etip
olamaycaqlarını tahmin
ete. Bu mesele 16 Martta
Jenevada Birleşken Milletler
Teşkilâtınıñ İnsan aqları
komitetinde muzakere
etilgen edi. Telekanalnıñ işi
toqtatıla bile dep, seyirciler ve faal cemaat Rusiye
prezidenti Vladimir Putinge
yarımadada milliy kütleviy
haber vastalarını saqlap
qalmaq açıq muracaatını
yolladılar.
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QIRIM’DA ATR QAPATILA
Qırım’da yayın yapan tek Qırım Tatar televizyon kanalı olan ATR’nin sesi,
Rus yetkili mercileri tarafından tamamen kısılmak isteniyor. Qırım Halqı:
“O, Qırım dışında, dünyanın dört bir yanında yaşağan halqımız içun biricik
vetan penceresi ve milleti ile bağdır.”

1 Nisan 2015 tarihinde Rusya
Federasyonu qanunlarına kore
Qırım medyasının lisans müracatı süresi bitmektedir ve ATR,
Lale televizyonları ve Radio
Meydan ile ilgili tüm evrakların
diqqatle, ihtimamla dördüncü
defa hazırlanaraq sunulmasına
rağmen, Qırım idaresinden hayır
cevabını almaqtayız. Hem de ciddi bir açıqlama gösterilmeden.
ATR bızler içun bugün tarihten
sanatqa, ahlaqtan dinge, iktisadiyattan içtimai meselelerge, tilden
ilimge ve quvançtan acığa qadar
butun yaşayışımıznı içine alğan
bir balaban dünyadır! O, Qırım
dışında, dünyanın dört bir yanında yaşağan halqımız içun de

biricik vetan penceresi, şenliktir
ve milleti ile bağdır.
Bizler ATR ile quvanamız ve
kederlenemız, hatırlaymız ve hayal etemız, gurırlanamız ve inanamız… daha yahşı kelecekke ve
kendi halqımızğa. O bizler içun
ve kelecek nesillerge, bir manada
içtimayi ve kultur renesansın
temelinı atqan bir muessesedir,
ama hiç de bazılarnın kormek ve
kostermek istegenleri kibi Qırım
içun bir siyasi telüke degildir!
Facebook, Vkontakte ve
Odnoklasniki kibi serbest içtimai
ağlar devrinde, ATR aqqında
‘siyasi telüke’ taşıy demek en az
ciddiyetten uzaq bir söz olsa kerek, ama anlayanlarğa elbette ki…
Yoqsa tarafsız haber yapmaq,
yahşılıqnı korgende ‘yahşı’ demek
ve yamanlıqnı duyğanda ‘yaman’
demek — Qırım toplulığı içun bir
telüke mi arzete?
Yoqsa bu bir cinayet olğan da
haberimiz mi yoq bundan?
Yoqsa medya toplumnın tuşunce
ve arzularnın kostergesi olması

Nariman Celâl,
Qırım’daki Meclis’niñ
faaliyetini yönetecek
Rusiye akimiyeti
Qırımğa kirişi beş yılğa
qadar yasaq etilgen
Qırımtatar Milliy Meclis
reisi Refat Çubarovnıñ
yarımadada bulunmaq
imkânı olmağanından
sebep temsil organnıñ
işini, Nariman Celâl
baqacaq.
Böyle etip Meclis
Nariman Celâlnıñ
Çubarovnıñ birinci
muavini vazifesine saylanmasını izaatladı.
“Bu reis degil Qırımdaki milliy idare
organları faaliyetini
baqacaq adamdır.
Bizler üküm sürgen
vaziyetke esaslandıq.

Birinci muavin olmaq
kerek” diyen Nariman
Celâl, Qırım.Aqiqat
mühbiri- ne şöyle ayttı:
“Refat Çubarov Meclisniñ er bir azasınen
laf etip, olarnıñ fikirlerini ögrendi ve çoqluq
qoltutqan namzetni
teklif etti.”
21 Martta Meclisniñ
Aqmescitteki toplaşuvında temsil organ
reisiniñ birinci muavini
olaraq Nariman Celâl
saylandı, Bağçasaray
rayonınıñ sabıq reisi
İlmi Ümerovnı Meclis
reisiniñ muavini olaraq
sayladılar.

kerekmiy mı?
Yoqsa insan bedeninde ağrı
olmazsa gangren, kanser veya
Gipotit ‘C’ o adam veya toplumnı
yavaş yavaş oldurmez mı?
Yada ‘memnun olmağanlar’
memnun olmaları kerekmez mı
ki — kerçek bilgilernı aldıqları
içun ve insanlarnın tuşuncelerini
ve cemiyet içindeki vaziyetnı
ogrendikleri içun? Yoqsa para
ve maqam içun onlara işitmek
istegenlernı soylegen eki yüzlüler
kibi olamq daha mı onaytlı herkes içun?
Siyasetnı aramay halqımız
ATR’de, dostlar! Ama içtimayi,
iktisadiy, psiholojik ve kultur
suallerine cevaplar aray ve çözüm
yollarnı. Üç yuz yıllıq susızlığını
dindire ve yürek acısını, asretliknı… Bu kendine kore bir nefes,
ruhının derinliklerine qadar
yaqın olğan dünya!
ATR’nın elimzden alması – bizlerge, qartlarımızğa ve kuçucuk
balaçıqlarımızğa karşı yapılğan
bir haksızlıq, gasp ve cinayettir!

Erdoğan, Kırım Tatar
Liderleriyle körüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği bir
günlük ziyareti çerçevesinde Kırım Tatar
liderleriyle ilhak edilen Kırım’daki durumu
ve Kırım Tatar halkının durumunu ele aldı.
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 21 Mart tarihinde yaptığı
açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan’ın
Kırım’daki durum ve Kırım Tatarlarının
durumu üzerine 2 görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.
İlk görüşme Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanları, iki ülkenin heyet üyeleri,
Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım
Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna
milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat
Çubarov’un katılımıyla yapılırken düzenlenen ikinci görüşmeye Türkiye Cumhurbaşkanı ve Bakanları, Kırım Tatar halkının
milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın
Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi,
Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi
Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Bakanlar
Kurulu Sekreterliği’ne bağlı Kırım ve Sivastopol’den Sorumlu Daire Başkanı, Kırım
Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aslan
Ömer Kırımlı ve Kırım Tatar Milli Kurultayı delegesi Rüstem Ümerov katıldı.
Refat Çubarov, “Görüşme sırasında siyasi
sebepler nedeniyle tutuklamalardan ATR
televisyon kanalının kapatılması tehdidine
kadar birçok konu ele alındı” diye kaydetti.

Çubarov: “Qırım keri qaytarılmasa,
Ukraina topraq bütünligini alamaz”

Qırımtatar Milliy Meclis reisi Refat Çubarov: “Ukraina devletiniñ Qırım
yarımadasını qaytaruvnıñ yekâne strategiyası olmalı. Ukrain cemiyeti
Qırım keri qaytarılmasa, Ukraina topraq bütünligini qazanamaz”

Qırımtatar Milliy Meclis reisi
Refat Çubarovnıñ, “Ukraina
devletiniñ Qırım yarımadasını
qaytaruvnıñ yekâne strategiyası
olmalı. Onıñ zanınca, ukrain

cemiyeti Qırım keri qaytarılmasa, Ukraina topraq bütünligini qazanamaz” dep ayttı.
Bunı o ZIK telekanalında
bildirnen Refat Çubarov, “Donetsk, Lugansknı bermege ve
Qırımnı unutmağa çağıracaq
insanlar ep bir olacaq. Olar
Rusiye teşviqatınıñ yardımı ile
peyda ola bileler. Lâkin bizler
unutmamaq kerekmiz: işğalge
razı olğan iç bir devlet çoq
yaşamadı” dedi.
Onıñ qayd etkenine köre,
Ukraina mustaqilliginiñ 23 yılı
devamında Qırım’da ukrainlikni is ettirmek içün az iş

yapıldı. Çubarovnıñ fikirince,
bunıñ neticesinde qırımlılarnıñ bir qısmı Kremlniñ
Kiyev istilâsı aqqında yalanına
inandı.
Ukraina baş naziri Arseniy
Yatsenük bildirdi ki, Kiyev
mahkeme teşkerüvleri institutınıñ hulâsalarına köre,
Rusiye prezidenti Vladimir
Putin ve Rusiye mudafaa naziri
Sergey Şoygunıñ Qırım aqqında aytqanları halqara uquqnı
bozmaqta.
Bundan sebep baş nazir
Ukraina Tışqı işler nazirligi ve
Baş prokuratura,
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Meryem BAŞKURT

Noman Çelebi
Cihan’nı Anlamak

SÜRGÜN HATIRALARI

“Babam cenkten qolsız qayttı, eki
künden soñ bizni sürgün ettiler”
NESİBE BÜRSEİTOVA: “Vagonda çoq adam bar edi, tizem yüklü edi, anda
da doğurdı. Bala sağ qalamadı, cesedini ise pencerege attılar, çünki askerler
qapularnı açmağan edi. Bala olıp, bizler qartlardan bitlerni alıp, taşlarnen
ezgen edik. Bazı duraqlarda bizge aş bergen ediler, suv pek az edi, adamlar
“Suv, suv!” dep qıçırğan ediler” dep hatırlay subetdeşimiz.”
evden çıqardılar. Toplanmaq içün 5 daqqa berdiler,
yanımızğa bir şey almağa
yetiştirmedik, çünki bizge
er kesten soñ keldiler. Em
de 5 daqqada ne alırsıñ ki?
Elbet de, urba aldıq, böyle
etip bizni Özbekistanğa
alıp kettiler.”

Aqmescit
Nesibe Bürseitova’nıñ
qorantası qırımtatar
halqınıñ adaletsiz sürgünliginiñ bütün accını özü
is etti. Babasını cebeden
qolsız qaytqan adamnı er
kesken beraber uzaq Özbekistanğa sürgün ettiler.
Nesibe Bürseitova 1934
senesi Yedi Quyu rayonınıñ
Cermay, Kaşık köyünde
dünyağa keldi. Oca olıp
çalışqan babasını 1940
senesi cenkke aldılar, anası
ise bir özü ev hocalığına
ve beş balasına baqmağa
qaldı.
“Babam Çehoslovakiyağa
qadar barğan edi, anda
elsiz qalıp, evge yollanıldı.
Ermeni Bazarda onı almadılar, Qırım yolu qapalı
olğanını aytqan ediler. O,

kene de keçip oldı, deñiz
boyu cayav ketken edi.
Öyle de 1944 senesi mayıs
15 te aqşam saatlerinde
cenkten kelgen edi” dep
tarif ete Nesibe apte.
O, cebede elâk olğanlarnıñ
dualarını ve qomşularnıñ
babasını qaytmasınen
tebriklemege kelgenlerini
hatırlay.
“Babam 15 te qayttı, 16 da
evde edi, NKVD babamnı
qaytmasınen hayırlağan
ediler, eki künden soñ ise
Qırımdan sürgün ettiler,
dep hatırlay Nesibe apte.
Sürgün etmege kelgende
babam inanmağan edi.
Vesiqalarını kösterdi, dört
yıl askerlik yapqanını
ayttı. Onıñ bir eli yoq edi,
vesiqalarnı sol elde tuta
edi... Silânen qolğa urıp,

Yolnıñ qıyınlıqları Nesibe
apteniñ aqılında qaldı.
“Vagonda çoq adam bar
edi, tizem yüklü edi, anda
da doğurdı. Bala sağ qalamadı, cesedini ise pencerege attılar, çünki askerler
qapularnı açmağan edi.
Bala olıp, bizler qartlardan
bitlerni alıp, taşlarnen ezgen edik. Bazı duraqlarda
bizge aş bergen ediler, suv
pek az edi, adamlar “Suv,
suv!” dep qıçırğan ediler”
dep hatırlay subetdeşimiz.
18 kün sürgen yoldan
soñ sürgün etilgenlerni Andijan vilâyetiniñ
sovhozlarından birinde
qaldırdılar. Nesibe apte,
“Bundan soñra balalığımnı
yahşı hatırlayım, sabadan
çalışmağa yolladılar, bizni
çekiştirdiler” dep ayta.
Birinci vaqıtları qırımtatarlar mahkümler içün
qurulğan baraqlarda
yaşağan ediler. Anda ne

suv, ne ışıq bar edi, hastalıq
ve çeşit qırğınlıqlar sebebinden adamlar biri-biri
artından ölmege başladılar.
“Ağlağan bala can bergen
anasınıñ köküsini emgenini hatırlayım. Ölgenlerni kömecek adam ve
kömülecek yer yoq edi,
olarnı çaqallar aşağan edi.
Çaqallar aqqında eşitkende pek qorqqan edik.
Soñra, avgust ayında, bizler
temizlikten soñ qalğan
başaqlarnı toplağan edik.
Bir oğlançıq çuvalçıqta başaqlarnı saqlaycaq
edi, bunı körip, onı atqa
bağladılar, ve oğlançıq
can bergenine qadar onı
aydadılar” dep tarif ete
Nesibe apte.
Onıñ aytqanına köre,
qırımtatar balalarına
oqumağa bermegen ediler,
ana-babalarına ise ocalıq
yapmağa, em de ekim
olmağa yasaq etilgen edi.
Stalin vefat etken soñ
mahsus yerleştirüv rejimi
yımşatıldı. O vaqıt bir
çoq sürgün etilgen adam
birden oqumağa ketti. 1988
senesi beş balanı östürgen
Nesibe Bürseitovanıñ ailesi
Qırımğa qaytıp keldi. Onıñ
ana-babası ise öyle de
anda, ğurbette, qaldılar...

Olümünün 97. yıldönümünde
Noman Çelebi Cihannı pikirlerimen, ideallarimen, yasaganları ve
yasamak istep de yasayamaganlarıman hatırlamaga ve anlamaga şalışmamız kerek. Siyasetçi,
pikir adamı ve şair Çelebi Cihan
bütün yönlerimen tanınmadan
Kırım tarihi, bugünü ve kelecegine dair yorum yasamak, karar
bermek tam manasıman mumkün
bolmacaktır. Onun aytkanıdayın
“Dirileri yaşatkan olülerdir”.
Tercüman devrinde yaşap onun
tesirinde omür sürgen bu büyük
şahsiyet, İsmail Gaspıralı’nın
tam olarak kalkımız tarapından
anlaşılmaganından şikâyet ete
edi. Demek, bizge tüşken vazipe
keşmişimizdeki hazinelerni tabıp
şıgarmaktır. Kırım Tatarlarının
istikbali ogrunda şeit ketken başbakanımıznın kim olganını, keliniz 23 Şubat yaklaşayatır ekende
üyreneyik, kalkımızga da üyreteyik. Vatan Kırım işgal astında
olgan şu künlerde ozümüzge bir
col tapmak işin Çelebi Cihan’nın
pikir şıragından paydalanayık.
Kırım Tatarlarının antlı şeitini
saygıman yad etemiz. Allah ramet
eylesin.
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Caş Karav
Özge KANDEMİR

Derneğimiz ve Biz
İş tuşündünüz mü dernekler nedir, ne
yasarlar, toplumga veya ozlerine paydaları
nedir dep? Bazen; etrapta bu kadar kop
dernek bar ekende kaysı bizge uygundur
veya kaysı bir evin de paydalı bolabilirmen
dep tuşünürmüz. Kırım Tatar korantası
bolarak yer almaktan en kop onur ve gurur
tuyganımız, bizge ve milletimizge en kop
payda sağlagan Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği mensubu bir ailemiz.
Mında mutlu bolmamın sebebi canı tanışkan
birimen kırk yıl dostdayın muabbet etmem veya anda ozümü tapmamdır. Babam
sayesinde tanışkan dernegimden gözlemlegenim bazı durumlarnı izninizmen paylaşmak
istiymen.
Dernegimizin kirişindeki körünme
zaskıgama kamımıznı, mevkiimizni, unvanımıznı, zenginligimizni, pakirligimizni
asıp; Kırım Tatar hırkamıznı kiyip işerge
kirermiz. Mında erkes birbirine karşı saygılı,
sevecen ve anlayışlıdır. Balaban bir aileniz
bolur dernekte. Caşların buyüklerin ebolgan
saygısı, buyüklerin caşlarga bolgan sevgisi
anlatılmaz; yaşanır. Biz epbarabar kulerep
barabar cılarmız da. Dernegimizin duzenlegen tepreş şenliklerimizde birligimizni,
kultürümüznü, tilimizni, aşlarımıznı adeta
yaşarmız. Bayram avasından taa guzeldir
o kunler. Er 18 Mayıs kunü de bir huzün
şoger dernegimizge. Bir baar kunünün
kara kunüdür 18 Mayıs… O kün putün
derneklerimizde anma programları yasalır
ve birligimizin âlâ bozulmaganı kosterilir.
Atta 18 Mayıs gecesi vagonlarda sabalagan derneklerimiz bile bar! “Biz iyi kunde
de kotükunde de birlik alindemiz, Vatan
Kırım’dan surgün etilsek bile kultürümüznü
kocaman yurekmen taşıymız!” mesajı berilir
tüm dunyaga.
Dernegimiz aynı zamanda devlet protokolünde yeri ve saygınlıgı bolgan, kamu
yararına kurulgan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernegimizin amacı; Vatan
Kırım’dan surgün etilgen diasporadaki
Kırım Tatarlarının tilini, kultürünü, adet
ve geleneklerini unutturmamak, İsmail Bey
Gaspralı’nın “Tilde, fikirde, işte birlik!”
sozünüer vakıt ve er yerde canlı tutmaktır.
Bizler Kırım Tatarları bolarak bu birlikteligimizni sağlagan zaman Vatan Kırım’daki
soydaşlarımızga kimse yaptırım uygulamaga
cesaret etalmacaktır. Şu anda Vatan Kırım’da
yaşagan soydaşlarımızın ne kıyınlıklar işinde
ayatlarını devam ettirmege şalışkanlarını
er künkaber ajanslarından koremiz. Olar
bizim Vatan Kırım’da atalarımızın ocaklarını
tutetken karaman soydaşlarımızdır. Mındaki
mucadelemiz olar işindir.
Derneklerimizge yardımda bulunabilir ve etkinliklerde vazipe alabilirmiz. İşbir şiy yasamasak bile en azından paaliyetlerine koşulup
kultürümüznü, tilimizni, birlikteligimizni
mucadelemiz işin kosterebilirmiz!

KTMM BAŞKANI ÇUBAR: “İLYASOV
İŞGALCİLERİN AVZUMAN QONUŞA”
2013 senesi Ekim ayında Kurultay oturumunda Remzi İlyas, Meclis Başkanlıgı vazipesini
Refat Çubar’ga kaptırdı. Şimdi ise, Remzi İlyas Meclis ve Kurultay toplaşuvını yasap Kırım
Tatar temsiliy organınıncanı başkanını saylamaga istiy.
Meclis reisi Refat
Çubar, Kırım Parlamentosu başkan
yardımcısı Remzi
İlyas’ın Kırım Devlet Şurası spiker
yardımcısına yasagan
aşıklamasına cevap
berdi. İlyas, Kurultay’ın uzerinden bir
puşuk yıl keşken soñ,
Refat Çubar’ın meclis
başkanlığı yasamasının
kanunsız bolgan akında
aşıklama yasagan edi.
İlyas’ın yardımcısı tarapından yasal ganizaatta
spiker yardımcısının
“evelbir karar alacak
Kurultay vekillerine
partilere kaydetilmegen
milletvekilleri tarapından baskı kosterilgenini” sözü uzerine
İlyas, “Akikatta ise bu

gizli şekilde yasaldı,
sanki kalk menfaatı işin
yasalgandayın», dedi.
Onınsozlerinekore,
2013 senesi Kırım Tatar
Milliy Meclisi reisini
saylagan milletvekilleri
bunu bile ediler.
Çubar, Kırım Tatar
Milliy Kurultayı’nın6.
Oturumu canlı
yayında kosterilgenini aytıp öz Facebook
saypasında«Demek
ki, cangız Kurultay
vekilleri ve sapirlerituvul da, Kurultay’nı
seyrekten putün vatandaşlarımız vekillernin,
şu cümleden Meclis
reisi adaylarının
konuşmalarına yorum
yapabilirdi” dep yazdı.
“Ebet, bir yıldan soñ
Qurultay toplaşuvınıñ

ketişatına canı pikir
beyan etmek İlyasov’un
akkıdır” amma bunday
alda, Çubar’ın pikrine
kore, İlyas ne vakıt
samimiyedi kayırlap,
kolunı uzatkanda mı
yoksa bugün, işgalci
akimiyetke tâbi bolganınık ostergende mi
sorusu ortağa şıga.
O şunı da hatırlattı ki,
“Topragımızga kayttık,
amma 22 sene boyunca
Ukrayna kanunlarında
belli bir ukukiy şerşeve
ortaga şıkmadı. Dialog
kurup, adım-adım uygun kanunların kabul
etilmesini temin etmek
kerek”em de “Kırım
sakinlerinin menpaatına bolacak munasebetlerni kurmalımız. Son
senelerde bunday dia-

loglar bolmadı. Kırım
Tatar temsiliy organını
körmemezlikten kelgen
ve ayrı Kırım Tatarlarıman bağ qurmağa
şalışkan memurlar
Kırım akimiyetine
payda ketirmedi ve
vaziyetni aruvleştirmediler, bundan da gayrı,
Kırım Tatarlarına işbir
paydası bolmadı”.
Bilingenidayın, 2013
senesi Ekim ayında
Kurultay oturumunda
Remzi İlyas, meclis
başkanlıgı vazipesini
Refat Çubar’ga kaptırdı.
Şimdi ise, Remzi İlyas
Meclis ve Kurultay
toplaşuvını yasap Kırım
Tatar temsiliy organınıncanı başkanını
saylamaga istiy.

Kırım Tatar Aşkanası: KÖBETE (Kobete, Göbete)
İşindekiler Olşü Miktar:
Un 5 suv bardagı (550 gram)
Tuz 1, 2/3 yemek kaşıgı (20 gram)
Şeker 1 tatlı kaşıgı (4 gram)
Suv (ılık) 1 1/4 suv bardagı (250 gram)
Domates 2 kişkene boy (200 gram)
Yeşil biber 3 orta boy (40 gram)
Soğan 1 buyük boy (110 gram)
Sarmısak 3 tiş (10 gram)
Kıyma 1 1/4 suv bardagı (225 gram)
Kara Biber 1 tatlı kaşıgı (2 gram)
Margarin 2/3 suv bardagı (130 gram)
Cımırta 1 adet (50 gram)

Yasalışı:

Unu keniş bir kapka
eleniz, 1/3 suv bardagını
ayırın, kalgan unga 1
yemek kaşığı tuz koşup
karıştırın, ortasını aşın.
ustüne terakay un sepin,
ılık ortamda maya
kabargaşık yaklaşık
10 dakika bekletin,
kalgan suvnı azar azar
eklep, cımşak bir kamır
azırlanız, elge cabışmacak kıvamga kelgeşik
yaklaşık 5 dakika aşıtın,
ısısını saklap 45 dakika
mayalandırın. Domates ve yeşil biberni
cuvun, biberin sap ve
şekirdeklerini ayırın,
domatesni, yarım san-

Kırım Tatar Türklerine ozgü bir borektir. “Kobete” dep de biline. Kobete’nin işine salıngan iş denişebilir. Patatesli, pirişli, işkembeli kobeteler
yasalabile. Öğünlerde, koşap, ayran veya cacıkman aşalabile.

timetreküp iriliğinde,
biberni 2-3 milimetre
kalınlıkında toranız.
Soğan ve sarımsaknı
arşıp cuvunuz, sogannı ince ince toranız,
sarımsaknı ezin. Kıyma,
kara biber ve 1 1/4 tatlı
kaşığı tuznı toralgan
sebzelermen karıştırın.
Maynı iritin, suvutup
yarı dongan kıvamga
ketirin. 30 santimetre
çapında bir tepsini 1
yemek kaşıgı mayman
maylanız. Kamırnı
kolunuznı unlap,
birevi terakay buyük
eki parşaga ayırın ve
bezeler yasap, er bezeni

ayrılgan undan kullanıp,
2 milimetre kalınlıkta aşın, maylanız,
bohşa şeklinde katlap,
buzdolabında 5 dakika
dinlendirin, kene aynı
kalınlıkta aşın, canıdan
maylanız, katlap ekinci
kez dinlendirin. Buyük
parşanı tepsinin çapından 3 santimetre taa
buyük aşın ve tepsige
cayın, kıymalı işni yupkanın uzerine yerleştirin. Kişkene parşanı,
tepsi buyüklügünde
aşın, işni ustüne tuzgün
pişimde salıp kenarların
cabıştırın, ortasına 2
santimetre çapında teşik

aşın, uzerini cabıp ılık
ortamda 15 dakika taa
mayalandırın. Cımırtanı şırpıp boregin
ustüne sürtün. Onceden
ısıtılgan, orta sıcaklıktaki fırında yaklaşık 30
dakika pişirin.
Kırım Tatar Türklerine
ozgü bir borektir. “Kobete” dep de biline. Kobete’nin işine salıngan
iş denişebilir. Patatesli,
pirişli, işkembeli kobeteler yasalabile. Öğünlerde, koşap, ayran veya
cacıkman aşalabile.

TATAR KÖYLERİMİZ
Mustafa BALKAN

Köylü Tatar: “Bu köyü kurduğumuzda tek bir ineğimiz bile
yoktu. Bugün ise otlaklarımızda 400 ineğimiz otluyor.”

ASIRLIK KÖY: YAĞLIBAYAT
Köy Muhtarı
Mustafa Demirel
Telefon
0332 392 41 84
Cep Telefonu
0537 845 17 55
Rakım
1100 m.

Gazeteniz Kırım’ın Sesi, bundan
böyle her sayısında, Türkiye’deki
Tatar köylerini tarihçesi, sosyal,
kültürel ve ekonomik yönleriyle
birlikte ele alarak tanıtacak.
İlk köy, Konya’nın Karatay İlçesine bağlı Aksaray yolu üzerine ve
Konya’ya 76 km. uzaklıkta olan
Yağlıbayat Köyü olacak.
Yağlıbayat Köyü’nün tarihi antik
döneme kadar uzanıyor. O dönemde “Savatra (Kutsal Baba)” olarak
anılan bu bölgede M.Ö. 4’üncü
yüzyılda yerleşim izleri bulunmaktadır. M.Ö. 27’de Romalılar’ın
eline geçen Savatra, Bizans ve daha
sonra Selçukluların hâkimiyetine
girmiştir. 1398’de Osmanlı’nın
egemenliği altına giren bu bölge,

“Tatar göçmenlerinin köyündeyiz. Bu insanlar buraya Rusya’dan gelmişler. Kimisi Sivastopol’dan,
kimisi Moskova’dan, kimisi de Kırım Yarımadası’ndan gelmişlerdi. Çünkü 1910’lu yıllarda Rusya’nın
politikası Komünizme asimile olmayan insanları zorla göçe zorlamaktı. Bulundukları yerlerdeki tüm
mallarına el konularak zorla trenlere bindirilip Türkiye’ye gönderiliyordu.”
eski Osmanlı haritalarında “Bali
Bayat” olarak geçiyor. Köyün Güney
Doğusunda bir kale ile küçük bir
antik tiyatro bulunmaktadır. Antik
eserler günümüzde Konya Müzesi’nde sergilenmektedir.
Bizim cedlerimiz 1893 Rus - Osmanlı harbinden sonra Rus zulmünden kurtulmak için Balkanlar
yoluyla Anadolu’ya, Kırım’dan
göçmeye başlamışlar. İlk gelenler
yaklaşık 50 hânedir. Bunlardan
birkaçını sayacak olursak Kayalar
sülalesinden Töbeysaraylı Katçeabay ve eşi İbrahim, Yalçınkayalar’dan Nurzâde Abay. Burunduklar’dan Balâ Akay ve eşi Revide
Abay, Demireller’den Çolak Osman
ve eşi, Hanife çocukları Emine
Abay, Hatice Abay, Cemalettin
Akay, Baranlar’dan İbrahim Baran
Akay v.b. Bunlar Kırım’da Akmescit,
Burunduk, Töbeysaray, Tanageldi,
Kışla, Akay, Karasu, Bahçesaray
kasaba ve köylerinden göçenlerdir.
1913’de Yağlıbayat’ı gezen Araştırmacı Tükolog Dr. Bela Horvath,
köyle ilgili intibalarını şu sözlerle
dile getiriyor:
“Görünüş itibarıyla yöre insanlarından farklılar; aralarında bol
miktarda sarışın ve mavi gözlü var.
Kadınları da yüzlerini kapatmıyor.
Tüm bu farklılıkların nedenini kısa
sürede öğreniyoruz; Tatar göçmenlerinin köyündeyiz. Bu insanlar
buraya Rusya’dan gelmişler. Kimisi
Sivastopol’dan, kimisi Moskova’dan,

kimisi de Kırım Yarımadası’ndan
gelmişlerdi. Çünkü 1910’lu yıllarda
Rusya’nın politikası Komünizme
asimile olmayan insanları zorla göçe
zorlamaktı. Bulundukları yerlerdeki
tüm mallarına el konularak zorla
trenlere bindirilip Türkiye’ye gönderiliyordu. Geldiklerinde devletin
kendilerine verdiği tarlalarda tarımı
geliştirdiler. Muhacir olmalarına
rağmen özgürdüler. Buradaki insanlar sağlıklı, güçlü fiziki yapıya sahip,
uzun boylu idiler. Burunları basık
olup gözleri çekik idi.”
KÖYDÜ “MAHALLE” OLDU(!)
Yağlıbayat köyü şu an yaklaşık
olarak 650 nüfusa sahiptir. 200’e
yakın köylü de Konya Merkez’de
ikamet etmektedir. Köyde bir
ilköğretim okulu ve sağlık ocağı
bulunmaktadır. Yeni Büyükşehir
Yasası ile birlikte köy, keçen sene
(2014) Karatay İlçesine bağlı bir
mahalleye dönüştü!
Coğrafi olarak bir vadinin ortasında
olup Güneybatı’sında Bozdağ’lar,
Kuzey’inde ise Obruk Ovası
uzanmaktadır. İklimi yazları sıcak,
kışları ise soğuk ve serttir. Geçim
kaynağı tarım ve hayvancılık olup,
meyvecilik de gittikçe gelişiyor.
Gelenek ve göreneklerine sahip
çıkan köyde çavun duasına hemen hemen her sene çıkıldığı
gibi bayramlarda yapılan ananevi
hazırlıklar ve çocuklar arasında
oynanan oyunlar ile deyim ve atasö-

zleri yaşatılmaya devam ediliyor.
Akrabalık deyimleri arasında şunlar
sayılabilir: Akay, apakay, bike,
tuvgan, koranta, kartbabay, kartanay, kence, bite, caş, kadem, boydak,
kuda v.b.. Çocuklar, oyunlar arasında fincan ve ceviz oyunu, ak sürek
oyunu ile âşık oyunu oynamayı çok
seviyor.
Atasözlerinden bazı seçmeler:
“Kayış aşağan itni, közünden tanırlar”, “Kelin dinsiz, kaynana imansız
çıkkan”, “Kavga bolgan yerden kayt”,
“Nadassız tarla, mollasız namazga
oşar”, “Özü cıgılgan, özü turar”,
“Deve tuz dep, yiğit kız dep keter”.
YAĞLIBAYAT İLKÖĞRETİM OKULU
Okul 1954 yılında Yağlıbayat
İkokulu olarak açıldı. İlk bina
devlet tarafından iki derslikli olarak
yapıldı. 1975 yılında ek iki derslik
yapılarak eğitim öğretime devam
etti. 1995’te tamamen halk tarafından ayni ve nakdi yardımlar ile
dört derslikli binası yapıldı. 1997’de
taşımalı eğitim projesi kapsamında
eğitim-öğretim yapılmaya başlandı.
Halen taşımalı eğitime devam
eden Yağlıbayat İlköğretim Okulu
civar yerleşim yerleri olan Karadona Köyü, Aksaklı Köyü, Beşağıl
Köyü ve Yaylaları Yellikuyu, İğmir,
Yenikuyu, Hacımehmetler olmak
üzere altı hattı olan taşıma merkezi
ilköğretim okulu olarak eğitim ve
öğretime devam etmektedir.

