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ÖNSÖZ
Değerli Türk dünyası sevdalıları,

Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçti. Pek 
tabiî ki, bölgede yaşanan gelişmelerin etkisiyle yarımadada yaşayanlar için hiç-
bir şey eskisi gibi olmadı. 

Kırım, Soğuk Savaş sonrası dönem içerisinde önemi azımsanamayacak ölçüde 
uluslararası arenanın problematiklerinden birini oluşturagelmiştir. Son süreçte 
ise batılı devletler ile Rusya Federasyonu’nu karşı karşıya getiren kriz ve son-
rasında gerçekleşen işgal, Ukrayna devletinin kendi içerisinde yaşamış olduğu 
sorunların bir neticesidir.

Türk Dünyası Birlik Platformu olarak, I. Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın 100. 
Kuruluş Yıldönümü vesileyle oluşturduğumuz bu rapor ile hukuk dışı uygula-
marın neticesiyle fiili Rus hakimiyetine giren; işgal altındaki Kırım’ın durumu-
nu inceledik. 

Hazırlanan bu rapor Kırım’ın işgal sürecini ve geçmişte Stalin zulmüyle yurtları 
ellerinden alınan, sürgünlere ve katliamlara maruz kalan, Kırım’ın hakiki sahi-
bi olan Kırım Türklerinin mevcut durumu konusunda sizleri bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Raporun hazırlanmasında emeği geçen TDBP Hukuk Komis-
yonu Başkanı ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca bu vesile ile, bütün Türk dünyası sevdalılarını Kırım Tatar Milli Meclisi 
ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov tarafından Rusya’nın 
Kırım’ın işgaline son vermesi için başlatılan ve 10 Aralık 2017 tarihinde son bu-
lacak olan ıslak imzalı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Kampanya hak-
kındaki ayrıntılı bilgilere ve materyallere Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’nin resmî internet sitesinden erişebilirsiniz.

Mustafa KOÇYEGİT
TDBP Genel Sekreteri
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Giriş

1954 yılına kadar Rusların egemenliğinde olan Kı-
rım yarımadası, 60 yıl aradan sonra Mart 2014 ayın-
da tekrar Rus kontrolüne geçmiştir. Ukrayna’nın bir 
parçası olan Kırım’ın, bir referandumla Rusya Fede-
rasyonu’na bağlanma kararı alması uluslararası top-
lumda tartışmalara neden olmuş, söz konusu eylem, 
“ilhak” olarak kabul edilmiş ve uluslararası hukuka 
aykırı bulunmuştur. Bu aykırılığın dayandığı huku-
ki gerekçeler ise Ukrayna Anayasası, Kırım Özerk 
Cumhuriyeti Anayasası ve Ukrayna iç hukukunda yer 
alan Ulusal Azınlıklar Yasası’ndaki hükümlere bağlı 
kalınarak iddia edilmektedir. Bu kapsamda Kırım’ın 
İlhakı’nın, Kırım’ın meşru sahibi olan Ukrayna’nın 
iç hukukuna göre tartışılmasının uygun olacağı dü-
şünülmüş olup Uluslararası hukuk normlar üzerinden 
değerlendirilmesi yapılacaktır.

 İlhak

İlhak bir devletin kendisine ait olmayan toprak-
lar üzerinde resmen egemenliğini ilan etmesidir. Öte 
yandan toprakların antlaşmalarla ya da satışla el de-
ğiştirmesinin tersine ilhak, fiilen el koyma ile gerçek-
leştirilen ve genel tanınma ile meşruluk kazanan tek 
taraflı bir eylemdir.

Esas itibariyle uluslararası hukukta kullanılan bir 
terim olup, bir devletin daha önce egemenliği altın-
da bulunmayan bir bölgeyi/toprak parçasını ele ge-
çirmesini, kazanmasını, topraklarına katmasını ifade 
etmektedir. İlhak; bütün kullanma, hariç tutma (exc-
lusion), ferağ, temlik ve kamu mülkiyeti haklarını ve 
diğer hakları ilhakı yapan devlete kazandırır.

İlhak edilen bölgenin sakinlerinin sadakatinin oto-
matik olarak ilhak eden devlet tarafından kazanıldığı 
varsayı İlhak edilen yerde var olan hukuk sistemi ve 
mahalli yönetim organizasyonu mevcudiyetini ko-
ruyabilir, ancak buna bunlar ilhak eden devletin çı-
karlarıyla çatışmadığı sürece müsaade edilir. Bundan 
dolayı, ilhakın hamilikten (protectorate) veya askeri 
işgalden ayrılması gerekir. 

Bunlar hâkim devlet açısından bir egemenlik 
temdidi (genişlemesi-uzatılması) sağlar fakat tam 
bir egemenlik vermez. İlhak aynı zamanda sömürge-
leştirmekten de (colonization) ayrılmalıdır. İlhakta, 
ilhak eden devletin veya onun vatandaşlarının fiili 
işgali gerekli değildir. 

İlhakın Uluslararası Hukuktaki Yeri

Uluslararası hukuk çerçevesinde, ilhak, bölgesi 
tümüyle veya kısmen ilhak edilen devletin rızasıyla 
veya (daha önceden başka bir devletin elinde bulun-
mayan bir bölgenin durumunda olduğu gibi) ulusla-
rarası toplum tarafından rıza gösterilmesi halinde ge-
çerlilik kazanabilir. İlhak bölgesindeki eski devletin 
rızası zorlama altında, sessizce (zımni olarak) ve bir 
anlaşma biçiminde verilebilir. 

Her iki durumda da ilhak edilen bölgenin sakinleri 
self-determination haklarından mahrumdur. Orijinal 
olarak ilhak, keşfedilen yeni toprakların keşfi yapan 
devlete verilebilmesi mekanizması olarak düşünül-
müştür. Şimdi ise, basitçe, büyük güçlerin küçük güç-
lerin bölgelerini kendi coğrafyasına katmasının çok 
sayıdaki yollarından biridir.

İlhak edilen topraklar genellikle önceden istila 
ve işgal edilmiştir. 1938’de Almanya’nın Avustur-
ya’yı ilhakında olduğu gibi, istila sıcak çatışma ol-
maksızın şiddet tehdidiyle de gerçekleştirilebilir. 
Askeri işgal ilhak oluşturmaz ya da zorunlu olarak 
ilhaka yol açmaz. Örneğin, II. Dünya Savaşı’nda 
çatışmaların sona ermesinden sonra müttefiklerin 
Almanya’yı işgalini ilhak izlemedi; tersine mütte-
fikler ilhak niyetinde olmadıklarını açıkça belirttiler. 
Askeri işgal ilhakla sonuçlandığında genellikle ilhak 
eden devletin egemen otoritesinin kurulduğu ve 
bundan böyle de sürdürüleceği yolunda resmi bir 
bildirim beklenir. İlhakın başka devletlerce sonradan 
tanınması, açıkça ya da imalı olarak dile getirilebilir. 
1928 tarihli Kellogg-Briand Paktı (Savaştan vazge-
çilmesine ilişkin genel antlaşma) uluslararası hukukta 
güç kullanılmasını yasaklamıştır.

Antlaşmanın iki ana maddesine göre taraflar:

i. Uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde sava-
şa başvurmayı kınıyor ve savaşı ulusal politikalarının 
aracı olarak kullanmayacaklarını açıkça ilan ediyor-
lardı. 

ii. Hangi şart ve kökene sahip olursa olsun hiçbir 
anlaşmazlık ve çatışmanın çözümü için barışçıl yollar 
dışındaki yollara başvurulmayacaktı. 

Yine de Paktı imzalayan pek çok ülke antlaşmaya 
kendilerine yönelik “saldırı” olması durumuyla ilgili 
olarak çekince koydular. Yasadışı şiddet kullanımına 
dayalı ilhak, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında da kı-
nanmıştır. 
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1945 BM antlaşması madde 2/3 Tüm üyeler, ulus-
lararası nitelikteki uyuşmazlıklarını, uluslararası ba-
rış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek 
biçimde barışçı yollarla çözerler. Madde 2/4 Tüm 
üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir 
başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal ba-
ğımsızlığa karşı gerek Birleşmiş Milletlerin amaçları 
ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kul-
lanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvur-
maktan kaçınırlar. Görüldüğü üzere güç kullanılması 
yoluyla ülke kazanılması artık uluslararası hukuka 
aykırı olarak kabul edilmektedir.

İlhakı Tetikleyen Sebepler İle Rusya ve 
Ukrayna’nın Politikaları

1953’te Kırım vilayet olarak Ukrayna’ya bağlan-
mıştır. O zamanlar savaştan çıkmış SSCB için Kı-
rım’ın Ukrayna’da kalması büyük bir maddi külfetin 
üzerinden atılması anlamına gelmektedir ki o zama-
nın Sovyet iktidarı bunu göz önünde bulundurmuştur, 
çünkü Kırım hem coğrafi olarak Ukrayna’ya yakın 
hem de Ukrayna›nın sübvansiyonuyla geçinen bir 
yerdi. 1954-91 arası bu şekilde devam etmiş Kırım’ın 
statüsünde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. 
Ancak daha sonraları Sovyetlerin başına geçen 
iktidarlar ve Putin AB ve NATO’ya karşı olan endişe-
leriyle Kırım ve Ukrayna’yı kendi himayeleri altına 
alma istekleri tekrar uyanmıştır. Rusya tarafındaki 
Avrasyacı yönü ile bilinen Alexander Dugin gibi sağ-
cı ve milliyetçi kesimden kişilerin önemli görevlere 
getirilmesi söz ettiğimiz amacın somut birer adımı 
niteliğindedir. Daha sonra 1991’de Sovyetlerin de da-
ğılmasıyla Kırım özerk bir yapı kazanmış ve kendi 
anayasasına sahip olmuştur. Bölgedeki güçlerin ve 
politikalarının sonucunda ulaşmak istedikleri birta-
kım amaçlar vardır. Rusya açısından Ukrayna, Kırım, 
Sivastopol 1 ve 2 gibi yerler hem tarihi hem de stra-
tejik öneme sahip yerlerdir. Ancak Ukrayna’nın 1991 
tarihli bağımsızlık kararından sonra Rusya açısından 
3 temel sorun ortaya çıkmıştır:

1- Karadeniz filosunun paylaşımı ve Kırım’ın 
hukuki statüsü  

2- Ukrayna’da yaşayan Rus nüfusuna azınlık hak-
larının tanınması ve geliştirilmesi

3- Ukrayna’daki nükleer silahların sökülerek Rus-
ya Federasyonuna nakli

Rusya için temel sorun bunlar gibi görünmekte ise 
de bunların yanında ilhaka giden yolda diğer ciddi 
sebepler ve amaçlar da yer almaktadır. Aslında So-
ğuk Savaş sonrası Rusya Federasyonu Washington ve 
Avrupa Birliğine karşı önce Kozirov Doktrinini uy-
gulamaya koyarak ABD’yle (batıyla) birlikte çalışıp 
“gelişmiş ülkeler kulübüne” girmeyi denemiş, daha 
sonra bundan istediği sonucu elde edemeyince bu 
politikadan vazgeçerek Primakov Doktrinini uygula-
maya koymuştur. Bu politikada ise Moskova Batı’nın 
üstünlüğünü kırmak için kutupsal diğer güçlerle daha 
sıkı ilişkiler kurmayı denemiştir. 

Ukrayna’nın bile ayrılmayacağını düşünen Rusya 
için Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olması rahatsız 
edici bir durum ortaya çıkarmıştır. Ukrayna bunalımı-
nın temelinde Avrupa Birliğinin Doğu Ortaklığı (Uk-
rayna-Moldova-Belarus-Gürcistan-Azerbaycan-Er-
menistan) programıyla Kiev’e ulaşma amacına Rusya 
Federasyonu’nun olumsuz tepki göstermesi yatıyor 
olsa da sorunu tetikleyen birçok sebep vardır. Son 
yıllardaki Demir Perde ülkelerinde gerçekleşen Batı 
menşeli devrimler Rusya açısından hayal kırıklığı ya-
ratmış ve Karadeniz’de küresel mücadelenin yeniden 
kızışmasına yol açmıştır. Bundan dolayı Kırım’ın da 
jeopolitik konumu dolayısıyla Rusya’nın öncelik-
li hedefi haline gelmesi söz konusu olmuştur. Yine 
Kırım’ın ilhakına giden yolda Rusya için önemli bir 
sebep ise Rusya, Kırım sayesinde Karadeniz’de jeost-
ratejik ve askeri varlığını önemli ölçüde güçlendire-
cektir. Ayrıca Kırım Rusya’nın tarihi sıcak denizlere 
ulaşma politikasının başlangıç noktasını oluşturmakta 
ve son dönemde Avrupa’ya ulaştırılmak istenen enerji 
hatları ile deniz ticaret açısından da Kırım’ın önemli 
bir yer tutmasıdır. Ayrıca Putin’in izlediği Rusya’nın 
yakın çevresindeki ülkelerde Rus nüfusunu yeniden 
kurma stratejisi göze çarpmaktadır. Bunların yanında, 
bölgede Akdeniz iklimi görülmesi, Yalta ve çevresi-
nin turistik açıdan önemli gelir kaynağı olması, Sov-
yetlerin dağılmasıyla Kırım’daki donanmanın Ukray-
na’da kalması ve Rusya’nın ilhaktan önce donanma 
için yıllık 100 milyon dolar kira ödemesi önemli 
sebeplerdendir. Bu sırada Ukrayna’nın tarihsel iki 
zıt kutup olan Avrupa ve Rusya arasında kalması 
Ukrayna hükümetlerinin politika açısından sıkıntı 
çekmesine neden olmuştur. Bütün bunlar göz önüne 
alındığında mevcut durumu ve gelecekteki olası so-
nuçları kabullenemeyen Moskova Kırım’a iki yönlü 
düşünerek müdahale edecekti. Önce bu müdahale ile 
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kendi pazarlık kozunu ve çıtasını yüksek tutacak; kısa 
sürede karşı taraftan istediği adımın gelmemesi du-
rumunda da uzun zamandır arzuladığı Kırım’ı kendi 
topraklarına yeniden dâhil edecekti. Nitekim Rusya 
son 10 yıldır bu ilhakın alt yapısını Kırım’a yönelik 
kültürel, sosyal, ekonomik politikalarla hazırlamış 
ve kendi açısından sorunsuz bir ilhak projesi gerçek-
leştirmiştir. İlhakı, Doğu Projesi Ortaklığı hazırlık-
ları aşamasında Yanukoviç hükümetinin komisyon 
çalışmalarını durdurduğunu açıklaması üzerine AB 
yanlılarının ayaklanması üzerine gerçekleştirmiştir. 
Putin bu ayaklanmayı anayasaya aykırı şekilde darbe 
yapılması ve silah zoruyla yönetimi ele geçirme içine 
girdiğini belirterek Kırım başta olmak üzere Donet-
sk ve Lugansk’taki Rus taraftarlarının ayaklanmasını 
askeri birlikleriyle desteklemesi sonucunda yapılan 
uluslararası hukuka aykırı referandumla işgalini des-
teklemiştir.

Kırım’ın İlhaktan Önceki Durumu ve İlhakı

Dünya tarihinde yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe 
sahip Kırım, bu süreç içerisinde jeopolitik ve jeo-stra-
tejik bakımdan insanlık tarihinde önemli roller oyna-
mıştır/ oynamaktadır. Kırım, başta Altın Ordu olmak 
üzere Cenevizler, Osmanlılar, Rusya, ABD ve AB 
gibi büyük güçlerin nüfus kurmaya çalıştığı veya sa-
hip olmak istedikleri kilit bir bölgedir. Dönem dönem 
her bir süper gücün Kırım’a bakışı ve sahip olma ne-
denleri bir birinden farklı olmuştur.

1475 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiş, yak-
laşık 300 yıl kadar süren Kırım üzerindeki Osman-
lı hâkimiyeti, 1783 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak 
etmesiyle son bulmuştur. SSCB’nin kurulmasıyla 
birlikte bölge Sovyet çatısı altına girmiş ve 1921 yı-
lında SSCB’ye bağlı Kırım Özerk Cumhuriyet statü 
kazanmıştır. 1783 yılında Çarlık Rusya’nın Kırım’ı 
işgal etmesindeki amacı sıcak denizlere inmek ve 
denizlerin kontrollünü sağlamaktı. Bu doğrultuda 
Rusya uzun süre Kırım’ı himayesi altında tutmuştur. 
Bu süre içerisinde Rusya, Kırımı Ruslaştırarak 
Güneye sıçramak için geçiş noktası olarak görmüştür. 
Rusya’nın baskısından kaçan Kırım halkı Osmanlı 
topraklarına göç etmek zorunda kalmıştır. Rusya ise 
yurtlarından göç eden Kırımlı Türklerin yerlerine Rus 
ve Ukrayna asıllı nüfusu yerleştirmiştir. Kırım Türk-
lerinin ana vatanlarında gördüğü zulüm bununla da 
kalmayıp Çarlık Rusya’yı yıkılıp Sovyetler Birliğinin 
kurulması ile de devam etmiştir. Sovyetlerde 1920’le-

rin ikinci yarısında Stalin’in iktidarı tamamen ele ge-
çirmesiyle tekrar Kırım Türkleri şiddet ve terör ey-
lemleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Stalin, Kırım’ın 
1942-1943 yılları arasında Almanya’ya destek oldu-
ğu gerekçesiyle 1944 yılında Kırım’dan Türklerin en 
son ferdine kadar sürülmesine dair emir vermiş, bu 
emir on binlerce Kırım Türkü’nün bölgeden Sibirya 
gibi başka bölgelere sürülmesine neden olmuştur. Bu 
katliam niteliğindeki politika ile on binlerce Kırım 
Türkü ölüm yolculuğuna çıkartılmış ve on binlerce-
si hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Kırım 1944 yılında 
özerk yapısını kaybetmiş, Sovyetlere bağlı bir Oblast 
olarak statüsünü sürdürmüştür. 1991 yılında Sovyet-
ler Birliğinin dağlamasıyla birlikte hem Kırım hem 
de Ukrayna Rusya toprağından kopmuştur. 20 Ocak 
1991 yılında yapılan referandumda Kırım, Ukray-
na’ya bağlı Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yeti’ne dönüşmüştür. Yıllardır sürgün ve asimilasyon 
politikalarına karşı mücadele vermiş olan Kırım 1991 
yılında Ukrayna’ya bağlı bir bölge iken, 16 Mart 
2014 tarihinde yapılan referandumla Rusya’nın bir 
parçası olmuştur.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakına giden sürece baktığı-
mızda 2013 yılının sonlarına dayanmaktadır. Bu za-
manda Batı yanlıları Kiev’de yönetimi devralmıştır. 
Ancak Batı yanlıları yönetimi ele almasında Ukrayna 
Anayasasının 5. maddesi bakımından hukuksuzluk 
mevcuttur. “Egemenliğin sahibi ve yegâne kaynağı, 
halktır, (…), devlet iktidarına kimse el koyamaz.” 
olarak belirtilmesine rağmen hukuk dışı bir yönetim 
elde etme durumu mevcuttur. Ardından başta bulu-
nan Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 
Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştır. Devlet başka-
nının ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığınması Ukray-
na’daki halkı, Rusya’ya karşı bir hoşgörü besleme-
sine yol açmıştır. Burada bir nevi ‘Biz sizin meşru 
olarak seçilmiş devlet başkanınıza saygı duyuyoruz.’ 
mesajı verilmeye çalışılmıştır. Batı yanlıları yönetimi 
devraldıktan sonra geçici bir yönetim kurmuşlardır. 
Batı yanlılarının bu girişimleri halk tarafından tep-
kiyle karşılanmış ve protestolar başlamıştır. Protes-
tolarda halka ateş açılması ve yüze yakın kişinin öl-
mesi hem dünya üzerinde tepkiye yol açmış hem de 
toplumu Rusya yanlısı ve Kırım yanlısı olmak üzere 
ikiye ayırmıştır. Protestoların gerçekleşmesine Kırım 
Parlamentosu ses çıkarmamıştır. Kırım Parlamentosu 
varlığını elbette ki 1996 tarihli anayasasından almak-
tadır. Ancak anayasanın 7. maddesinde “Ukrayna’da 
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yerel öz yönetim kabul edilmiş ve garanti altına alın-
mıştır.” şeklinde düzenlenmesine rağmen parlamento 
ve Ukrayna hükümeti dahi anayasanın ihlal edilme-
sine göz yummuştur ve herhangi bir garanti sağlama 
yönünde bir çaba da sarf etmemiştir. Daha sonraları 
Kırım Parlamentosu başkanı Vladimir Konstanti-
nov’un Moskova ziyaretinde bulunması Kırım’da, 
Rusya yanlılarının daha da güçlenmesine ve Kırım 
operasyonunun daha da hızlanmasına neden olmuş-
tur. Moskova’yı ziyaret eden parlamento başkanı, Kı-
rım Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in görevinden 
istifa etmesi halinde Kırım’ı Rusya’ya bağlayabile-
ceklerini savunmuştur. 

Kırım’da Rusya yanlılarının daha da güçlenmesi 
Ukrayna’da bulunan Rus üssündeki askerlerin de ha-
reket etmesine imkân sağlamıştır. Ve bu askerler de 
halka karşı kahraman rolü üstlenerek Rusya’yı daha 
da meşru gösterecektir. Ancak bu askeri hareketlilik 
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan anlaşmalara da 
aykırıdır. Bu anlaşmalar da “Rus Karadeniz Filosu-
nun Konumu “ile ilgili 28 Mayıs 1997 ve 21 Nisan 
2010’da yapılan anlaşmalardır. Yine Rus Birliği Par-
tisi Başkanı Sergey Aksenov’un, Kırım’ı Rusya’ya 
bağlamak amacıyla “Halk Milis Kuvvetleri’ni” kur-
ması da operasyonu hızlandırmıştır. Bu kuvvetler Uk-
rayna anayasasına(madde 5) aykırı olarak kurulmuş 
ve sayısı 3500’ü bulan paramiliter kuvvetlerdir. Rus-
ya da Duma meclisinden bir milletvekili heyeti topla-
yarak Kırım’a gönderdi. Leonid Slutskiy başkanlığın-
daki Kırım’a gelen heyet Rus Birliği Partisi Başkanı 
Sergey Aksenov ve Kırım Parlamentosu üyesi Sergey 
Tsekov ile görüştü. Yapılan açıklamayla Kırım konu-
sunda ivedilikle karar vereceklerini duyurdular.

25 Şubat 2014’te yani bir gün önce toplanan Kı-
rım Parlamentosu, yaklaşık 400 Rusya yanlısı mi-
lis tarafından basıldı. Bu baskından sonra Kırım’ı, 
Ukrayna’dan ayırmayı planladıklarına dair bilgiler 
ortaya çıktı. Bu bilgiler Ukrayna Anayasası’nın 2. 
maddesine karşı gelmektedir: “Ukrayna üniter bir 
devlettir. Mevcut sınırları içindeki Ukrayna toprak-
ları, bölünmez ve dokunulmazdır.” şeklindeki düzen-
lemeye aykırıdır. Milisler taleplerini parlamentoya 
bildirmiş ve Kırım Parlamentosu başkanı Vladimir 
Konstantinov, silahlı Rusya yanlıları gölgesinde 26 
Şubat 2014 tarihinde Kırım için bağımsızlık refe-
randumuna karar vermiştir. Bunun üzerine harekete 
geçen Kırım Tatar Türkleri, Kırım Parlamentosu’nu 

ikna edememiş ve aynı gün parlamento önünde mi-
ting yapma kararı almışlardır. Buna karşılık referan-
dumdan yana olan Rus Birliği üyeleri ise yine o gün 
aynı yerde eylem yapacaklarını duyurdular. Rus Bir-
liği Partisi Başkanı Sergey Akşenov yapılacak mitin-
ge karşılık “Yeşil Adamlar” adında bir birlik kurma-
ya karar vermiştir. Bu “Yeşil Adamlar” üzerinde Rus 
üniforması olan silahlı birliklerdir. Sergey Akşenov 
tarafından oluşturulan “Yeşil Adamlar”, 1996 tarihli 
Ukrayna Anayasasının 17.maddesinde, Ukrayna sa-
vunmasının ve güvenliğinin Ukrayna Silahlı Kuvvet-
leri tarafından icra edileceği ve yine Ukrayna sınırları 
içerisinde anayasal düzeni yıkma, yurttaşların hakla-
rını sınırlama, iktidarı yıkma gibi eylemlerde kullanı-
lamayacağı belirtilmesine rağmen bu durum göz ardı 
edilmiştir.

26 Şubat’ta takriben saat 11.00’de Kırım Parla-
mentosu binasının önünde insanlar toplanmaya baş-
ladı. Mitinge gelen Kırım Tatarlarının sayısı yaklaşık 
12 bin idi. Rusya yanlıları ise Sivastopol’den Rus 
Kozakların otobüslerle mitinge getirmişler ve Rusya 
yanlısı Rus Birliği Partisi üyeleri ile beş bin civarında 
sayıya ulaşmışlardır. Toplanan iki grup arasında çe-
şitli sürtüşmeler olmuştur. Bu sürtüşmeler kontrolden 
çıkarak iki kişinin ölümüne neden olmuştur. Kararlı 
duruş sergileyen Kırım Tatar Türkleri Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğünü korumuş anayasal düzenin sağ-
lanmasına yardımcı olunmuş ve gerçekleşen olaylar 
üzerine Kırım’ın bağımsızlığı için yapılan referan-
dum ertelenmiştir. Ertelenen referandumu fırsat bilen 
“Yeşil Adamlar” hükümet binalarını ve Kırım Par-
lamentosu’nu ele geçirmişlerdir. Olaylardan sonra 
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 
açıklamasında “Kırım’ı, kendimizi ve Ukrayna’yı 
kurtardığımızdan emin olup dağıldık. 27 Şubat sabah 
saatlerinde meydana gelen olayların gerçekleşeceğini 
aklıma bile getirmedim.” demiştir.

Kırım Parlamentosunu ele geçiren “Yeşil Adam-
lar”, parlamentoyu toplantıya zorlayarak 6 Mart’ta 
Kırım’ın geleceği hakkında karar almalarını Rusya 
lehine değiştirerek tekrardan referandum kararı aldı. 
Burada gerçekleşen durum ise yasama organının 
bağımsızlığının ortadan kaldırılmasıdır. Böyle bir 
karar sistemi büyük devletlerin gölgesinde bulunan 
uydu devletlerde görülmektedir. Bunun yanında 
Ukrayna Anayasasında egemenliğin halka verilmiş 
olması nedeniyle, eğer başka bir devlete katılma 
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durumu gerçekleşecekse buna özgür bir ortamda, halk 
karar vermelidir. Rusya yanlısı Yeşil Adamlar, Kırım 
Tatarlarına ve Ukraynalılara baskı yaparak ülkeyi 
terk etmeye zorlamışlardır. Bu sayede referandumda 
Kırım’ın Rusya’ya katılmasını kolaylaştırmak iste-
mişlerdir. Kırım Tatarlarının ve Ukraynalıların, her-
kesin oy kullanması şeklinde tanımlanan genel oy il-
kesi de yine Yeşil Adamlar tarafından ihlal edilmiştir.   

16 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen referan-
dum ile Kırım artık Rusya’ya bağlı hale gelmiştir. Bu 
referandum sonucu ile Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin, “Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya Bağlan-
ması ve Yeni Federal Bölgeler Oluşturulmasını” sağ-
layan kanunları imzalayarak ilhakı onaylamış oldu. 

Kırım Tatar Milli Meclisinin Statüsü ve Siyasi-
lerinin Durumu

Gerçekleşen referandumun ardından Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanmasını kabul etmeyen Kırım Türk-
leri referandumu boykot etmiş, gerçekleşecek refe-
randumun geçerliliğini kabul etmemişlerdir. Kırım 
Türkleri, Kırımlıların özgür ve barış içerisinde sadece 
Ukrayna sınırları içerisinde yaşayabileceğini savun-
muşlardır.

 Sürecin başlarında Kırım yönetimi Kırım Tatar 
Milli Meclisi ile ilişkileri konusunda olumlu gibi gö-
zükse de sürecin devam eden kısmında Kırım Türk-
lerinin referandumu tanımaması ve bu konuda kararlı 
duruşları Rusya’nın ve Kırım yönetiminin aslında 
olumlu gibi görünen tutumlarının arkasında ki gerçe-
ği ortaya çıkardı.

Kırım Tatar Milli Meclisi kendi içerisindeki eleş-
tirilere ve suçlamalara da göğüs gererek reel politiği 
dikkate almayı denedi ve nisan ayında Kırım hükü-
metinde temsilcilik önerisini kabul etti. Ancak dene-
me çok kısa sürdü. Bir ay bile dolmadan Kırım Tatar 
Milli Meclisi’nin yerli hükümetteki temsilcileri reel 
politiğin kendilerine  “biat” dışında hiçbir seçenek 
tanımadığını görmüş oldular. Kırım Tatarı olan Rus-
ya vatandaşı Lenur İslamov Başbakan Yardımcılığı-
nı bıraktığını açıkladı. Ancak Zaur Smirnov görevi 
bırakmadı. 21 Mayıs’ta ise  Meclis üyesi Remzi 
İlyasov  Kırım yönetiminde milletlerarası ilişkiler ve 
sınırdışı edilmiş vatandaşlardan sorumlu komisyonun 
başına getirildi.  Rusya yönetimi ile işbirliği yapan 
Remzi İlyasov, geçtiğimiz ekim ayında Meclis’ten 
ihraç edildi. Daha sonraları Rusya Devlet Başkanın 

imzaladığı kararname ile diğer topluluklarla birlikte 
Kırım Türklerinin desteklenmesi kararı alınsa da bu 
da diğer birçok uygulama gibi işlevsiz kaldı. 

    Abdülcemil Kırımoğlu’na getirilen Kırım’a 
giriş yasağı daha sonra genişletilerek birçok Kırım-
lı siyasiye de getirilmişti. Rusya tarafından atanan 
başsavcı meclis yönetiminin aşırılıkçı faaliyetlerde 
bulunduğunu iddia etti ve meclisin kapatılması yö-
nünde beyanlarda bulunarak Kırım Türklerini baskı 
altına almaya başladı. Başsavcı 15 Şubat’ta Kırım Ta-
tar Milli Meclisi’nin kapatılması için Kırım Yüksek 
Mahkemesi’ne başvurmuştu. İlk duruşma 3 Mart’ta 
yapılmış, 27 Nisan’da mahkeme Kırım Tatar Milli 
Meclisi’ni aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyet-
lerini yasaklama kararı almıştı. Moskova’daki Rus-
ya Yüksek Mahkemesi KTMM’nin faaliyetlerinin 
durdurulması kararını onaylamış, karar resmi olarak 
yürürlüğe girmişti. Artık bu karar ile bir kişinin Mec-
lis’in faaliyetlerine katılımı halinde 2 yıldan 6 yıla, 
Meclis’e doğrudan katılımı halinde ise 6 yıldan 10 
yıla kadar hapis cezası alacağı kesinleşmiş ve Kırım 
Türklerinin iradesini temsil eden bir meclise katıl-
masının suç sayılacağını ve hapisle cezalandırılacağı 
durumu ortaya çıkmıştır. Savcı kararın alınma gerek-
çesinde ‘‘Radikal Suçlarla Mücadele’’ kapsamında 
alındığını ve toplu her türlü etkinlik, siyasi ve iktisadi 
hareketliliklerinin tamamının yasaklandığını ekledi. 
Alınan bu kararlar doğrultusunda KTMM’nin siyasi 
büroları, Gaspıralı halk kütüphanesi gibi sosyal faali-
yet alanları kapatıldı; Kırım Sürgününün anma yıl dö-
nümleri yasaklandı. Meclis aktivistleri şafak baskın-
ları ile gözaltına alındı. KTMM başkanı dâhil, Kırım 
Türk’ü bir çok insan hakları savunucusu, siyasi ya 
tutuklandı ya da Kırım’dan sürgün edilerek girişleri 
yasaklandı. Kırım Türklerine ait birçok yayın orga-
nı yasaklandı ve faaliyetlerine son verildi. Kırım’ın 
ilhakını tanımayan kişileri için ‘‘cezalandırılacağına’’ 
dair kararlar başsavcılık tarafından çıkarıldı. Alınan 
kararların usulen hukuka uygun olduğu düşünülse de 
özellikle konu, içerik anlamında gerçekleştiği iddia 
edilen suçun, suçu işleyen faillerin nedensellik bağını 
ortaya koymadığı kanıtlanabilir bir gerçektir. Bak-
tığımız zaman KTMM faaliyetleri hem referandum 
sürecinde hem de referandum sonrası faaliyetlerinde 
herhangi bir radikal tavırda bulunmamakta aksine hu-
kuki sınırlar ve uluslararası teamüllerin çizgisinden 
hiçbir şekilde ayrılmamaktadır. Meşruluğu, usulü ve 
uygulanış tarzı tartışmalı olan bir referandumun boy-
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kot edilmesi ve buna çağrı yapılması demokratik bir 
hak olarak kabul edilebilmektedir.

KTMM hakkında asılsız iddialar bulunduğu bir 
ortamda ise Rusya’nın Kırım Tatarlarının 26 Şubat 
2014’teki gösterisiyle ilgili soruşturma yürüttüğü 
ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde, Kırım Tatar 
Milli Meclisi başkan yardımcısı Ahtem Çiygöz 29 
Ocak’ta, Asan Çebiyev ve İskender Kantemirov ise 
şubat ayının başında ve bir de İlmi Ümerov gözaltına 
alındı ve daha sonra tutuklandı.

Kırım Türklerine Rusya ceza kanunun 12/3 mad-
desine göre suçlu buluyor. Kanunun ilgili maddesine 
göre başka devletler de Rusya Federasyonunun veya 
herhangi Rusya vatandaşının çıkarlarına yönelik suç 
teşkil eden eylemlerde bulunan yabancı vatandaşların 
yargılanmasını öngörüyor. Rusya 26 Şubat da gerçek-
leştirilen gösterilerin Rusya aleyhine yapıldığını iddia 
ediyor bunun üzerinden Kırımlı Siyasileri yargılamak 
için uygun zemin arıyordu. Oysa belirtilen tarihte 
yani 26 Şubat 2014’te Kırım Ukrayna toprağı, Kırım 
Türkleri Ukrayna vatandaşıydı ve Kırım Parlamento-
su özerk bir cumhuriyet olarak Ukrayna’ya bağlıydı. 
Yine aynı şekilde Rus karasuları dışında kaldığı için 
Rus Ceza Kanunun uygulanması imkânsızdı. Nitekim 
25 Ekim 2017 Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov serbest 
bırakılıp Türkiye’ye gönderildi.

Gerçekleşen Referandumun Hukuki Kabul 
Edilebilirliği

      Kırım’da gerçekleşen olaylar ve kaotik sürecin 
ardından 6 Mart 2014 günü gerçekleşen referandum-
da Kırımlılara iki soru soruldu:

- Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlanmasını 
onaylıyor musunuz?

- 1992 Kırım Anayasası’nın yeniden yürürlüğe 
girmesini ve Kırım’ın Ukrayna’nın parçası olma sta-
tüsünü destekliyor musunuz?

       Kırım Türklerinin boykot ettiği referanduma 
Kırımlıların %83’nün katıldığı, onların %96,77’sinin 
ise yarımadanın Rusya’ya bağlanmasına oy verdiği 
iddia edildi. Sürecin kaotik durumu düşünüldüğünde 
ve oy oranın yüksekliği referandum boykotu ve de 
referandum içeriği göz önüne alınınca gerçekleşen 
referandum açısından şüpheler doğmaya başlıyordu. 
Gerçekleşen referandum Ukrayna Devleti, Ukrayna 
halkı ve Kırımda bulunan bazı toplumlar tarafından 

tanınmadığının açıklanması üzerine referandumun 
tartışılabileceği durumu ortaya çıkıyordu. Referandu-
mun gerçekleşmesi öncesinden yaşananlar, referan-
dum uygulanırken kullanılan usuller incelendiğinde 
uluslararası hukukta çokça karşımıza çıkan ve bir o 
kadar tartışmalı kavram olan ‘‘Self Determinasyon’’ 
ilkesinin her iki grup tarafından sıkça kullanılarak, 
gerçekleşen referandumun meşruluğu üzerinde hak-
lılık ve doğruluk tanımlamaları yapılmaya başlamıştı.                       

     Kırım Özerk Cumhuriyeti aldığı referandum ka-
rarını meşrulaştırma açısından çeşitli gerekçeler öne 
sürerek referandumun uluslararası normlara uygun-
luğunu kanıtlamaya çalışmaktaydı. Özellikle Ukray-
na Devlet Başkanını görevden alınmasından sonra3 
Ukrayna’da Anayasal düzenin bulunmadığı, anayasal 
düzenin ortadan kaldırıldığına dair bu durum belirten 
Kırım yönetimi ülkede gerçekleşen değişimi bir dar-
be niteliğinde görerek referandumu gerekçelendirme-
ye çalışmıştır.

       Ukrayna Devlet ise gerçekleşen referandumun 
iç self determinasyon ilkesine aykırı bulunduğunu ve 
referandumun yapılışının usulen uygun olmadığını 
Ukrayna anayasasının toprak bütünlüğüne ilişkin ko-
nularda ülke genelince düzenlenecek bir referandum-
la alması gerektiği aynı zamanda Kırım anayasasının 
herhangi bir aykırılık hakkı tanımadığını ve usulen 
bir yöntem bulunmadığını öne sürmektedir. Bunla-
ra binaen Ukrayna parlamentosu referandumu tanı-
madığını Kırım bölgesel meclisini feshederek kesin 
şekilde göstermiş yine aynı şekil Ukrayna Anayasa 
mahkemesi de Kırım’ın aldığı kararı ve referandumu 
anayasaya aykırı bulmuştur.

Sonuç

Kırım yönetiminin Ukrayna devlet başkanın gö-
revden alınmasından sonra özellikle Rusya ve Kırım 
artık bir Ukrayna anayasasından bahsedilmeyeceği-
ni öne sürmektedir. Nitekim Ukrayna devlet başka-
nın görevden alınışında muhalif etkenler etkili olsa 
da, kararın bir parlamento iradesi ile alınması usul 
anlamında bir meşruluk sorunu oluşturmadığını gös-
termektedir. Kiev ise Kırım Özerk Cumhuriyetinin 
uyguladığı referandum kararının iç self determi-
nasyon ilkesine aykırı düştüğünü öne sürmektedir. 
Nitekim Kiev öne sürdüğü gerekçelerde haklılığı-
nı ortaya koymakta, Kırım Özerk Cumhuriyetini iç 
self determinasyon ilkelerini uygulamadan dış self 
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determinasyon uygulayamayacağını yine aynı şekil-
de benzeri örneklerde görüyoruz. Önceki dönemler 
Kırım Özerk Cumhuriyetinin Kiev’den belli oran-
da talepleri olmuş fakat bunları Kırım’ın özerlik 
talepleri ve bu taleplerin genişletilmesi boyutunda 
kalmıştır. İç yolların tüketilmeden böyle bir hamlede 
bulunulmasın uluslararası hukuk tarafından uygun 
bulunan bir hareket olarak gözükmemektedir. 
Ukrayna anayasasında toprak bütünlüğüne ilişkin 
kararların ulusal bir referandumla karar verileceği ve 
Kırım Anayasasında ayrılığa ilişkin hükümlerin bu-
lunmuyor olması dış self determinasyon ilkesinin kul-
lanımına bir engel teşkil etmektedir. Bölgede gerçek-
leşen referandum aslında hukuki boyuttan çok siyasi, 
stratejik hamleler üzerine kurularak gerçekleşmiştir. 
Bölgede oluşturulan kaotik ortam konumu itibariyle 
stratejik, tarihi itibariyle de tartışmalı bir bölge olan 
Kırım durumunu bir kez daha gündeme getirmiş, ya-
zının başında da söylediğimiz gibi uluslararası hu-
kukta da tartışmalı olan self determinasyon ilkesinin 
siyasi boyutu temel alınarak uluslararası hukukun te-
amülleri çiğnenerek ilhak gerçekleştirilmiştir.

Her ne kadar ortada bir referandum var ise de Rus 
kökenli bir başkan, parlamentosu büyük oranda Rus-
lardan oluşan Kırım Özerk Cumhuriyeti barındırdığı 
Kırım Türkleri başta olmak üzere diğer vatandaşları-
nı hiçe sayarak Rusya tarafından hukuka aykırı şekil-
de ilhak edilmiştir. Kırım’ın Rusya tarafından ilhak 
edilmesi uluslararası alanda kabul görmüş bir durum 
da değildir. AB ülkeleri ve ABD tarafından ilhak 
tanınmamış ve çeşitli alanlarda müeyyide uygulama 
yoluna gidilmiştir. 

Öte yandan, Kırım’da yapılan referandumun ve 
ilhakın halen yankıları sürmektedir. Yasadışı olduğu-
na dair uluslararası camiayı bilgilendirmek amacıyla 
Ukrayna’da çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bunu 
ikinci yılında 20 Şubat 2016 tarihinde yapmıştır. Bu 
etkinliklerde ise Rusça ve İngilizce dillerinde 15 da-
kikalık sunumlar, paneller ve konferanslar verilmiş-
tir. Bunun yanında hala devam etmekte olan sözde 26 
Şubat davası vardır. Kırım Rus yönetimi tarafından 
Kırım Türklerine baskı kurmak amacıyla başlatılmış-
tır. O dönemde olaya karıştığı söylenen Kırım Türkle-
ri Mustafa Değermenci ile Ali Asanov’un yargılaması 
sonunda ikisine de ev hapsi verilmiştir. Ancak dava-
ları hala devam etmektedir ve 28 Kasım 2017 yılında 
tekrar duruşmaları yapılmıştır. 2016 yılında Ukray-

na’da gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında 
ise Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından sivillere karşı 
eylem gerçekleştirilmiş ve 4 sivil yaşamını yitirmiştir. 
Bu durumda AB ve NATO, SSCB’nin dağılmasından 
sonra Doğu Avrupa ülkeleriyle bağlarını güçlendire-
rek Rusya’nın bölgedeki eski etkisini kazanmasını 
önleyerek bölgeyi onun kontrolünden çıkarmak iste-
mektedirler. Rusya ise Ukrayna üzerinde tahakküm 
kurmaya çalışarak kendine yakın siyasi oluşumların 
iktidara gelmesini desteklemiş, ancak bunların yeter-
siz kalmasıyla NATO ve AB’nin Avrasya’da kendine 
karşı tehdit oluşturmalarına engel olabilmek adına 
her türlü diplomatik ve askeri kozlarını kullanmaktan 
geri durmayacağını göstermiş olmaktadır.
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