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KlRlM TÜRK YURDUNUN YO~ EDİLİŞİ 

Prof. Dr. Halil İnalcılt 

. Kırım yarım adası ve Karadeniz kuzeyindeki bozkırlar en az bin beşyüz 
yıllık bir Türk yur~udur ve ancak son yüzelli sene içinde amansız bir yok
etme politikası ile bu hô:kim vaşfını, Türklüğünü kaybetmiştir. M. S. 374'de 
Muncuk idaresiride bu bölgeye giren Hunlarda.n sonra · bir~iri ardından ge
len Türk kavimleri burada imparatorluklar kurmuşlar, birbirleriyle karışa

rcik küçük büyük siyasi' biriikiere vücut vermişlerdir. Orta Asya'dan gelen 
bu boylardan bir kısmı Balkaniara geçmiş bulunmakla beraber büyük bir 
kısmı bu ·bölgede kalmışlardır. Kuzeydeki steplerden dar bir berzahla ayrı
lan Kırım yarımadası ise bir kale gibi, yenilen Türk boylarının sığındığı ve 
yerleştiği bir bölge olmuştur. Burada devlet kuı:muş Türk boyları arasında, 
şehirleri ve ticaret merkezleri ile büyük bir medeni varlık gösteren Hazar 
(Kazar) Türkleri, Kırım'da uzun zaman kalmışlar ve buraya kendi adlanm 
vermişlerdir. Yukan Orta Çağda Kırım yaı:ımadasıru, İtalyanlar Hazarya veya 
Gazaria, Anadolu Türkleri Bilad-i Hazar adı ile anmakta idiler. XI. asırdan son
ra bu bölgedeki Türkler, kuvvetli bir Türk boyunun, Kıpçakların ku:duğu büyük 
imparatorluğu dahil oldular. 1239'da Moğollar bu Kıpça~· İmparatorluğu 

yerini alınca Kırım ve Kıpçak bozkırı, Altın Ordu İmparatorluğu için
de özel bir yer aldı. B~hassa 13. asrın ikinci yarısında Nogay beyin ida-

. resi altında ô:deta· bağımsız bir duruma geldi. Bu devirde Anadolu ve gü
ney müslüman memleketleri ile sıkı kültür ve ticaret münasebetleri olan 
Kırım; İslô:miyetin başlıca medeni merkezlerinden. biri h~e geldi: Kırım 
ve Kıpçak bozkırlarına Alhn Ordu devrinde gelen Moğol nüfusu, Anadolu'ya . 
gelip yerleşen Moğol grupları gibi, ordu ile gelmiş belli sayıda ufak tÖplu
luklardan ibare tti. Bunlar. da büyük Türk kitlesi içinde sür' atle eridil er. Fa
kat ·siyasi hô:kimiyet, · «Tatar» adı ile tanınan ' Mo~ollar elinde olduğundan 
Altın Ordu'ya tô:bi bölgedeki bütün Türklere bu devirde Tatqr ismi verildi ve 
bu ad Kuzey Türkleri için ortak bir ad olarak yerl~şip kaldı. · 

. . Daha Moğolların ·bu .bölgede ilk görünüşleri sırasında Anadolu Türklüğü 
ile Kır® arasında siyasi bağlar kurulmuştur. 1223' de Anadolu Selçuklu ·-sul
tanı, Kırım'da mühim ticaret limanı Sudak ve havalisini Selçuk hakimiyeti 
altına sokmağa karar verdi. Hüsô:meddin Çoban Bey, bir deniz seferi ile, bu-
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nu başarı iİe uyguladı. Kırim ile Anadoİu TürklüğÜ arasındaki bu yakınlık 
ve bağlılık, daha sonraki asırlarda gittikçe kuvvetlenecek ve nihayet iki 
memleket, . Osmanlı devrinde birleşeceklerdir. Bilindiği 4zere Kırim'ın güney 
kıyılannda Cenevizliler elinde olan yalı :qoyu ve limaniar 1475'te Fatih Sul
tan Mehmed tarahndan fethadilecek ve aynı tarihte Kırım Hanlığı bu buyük 
Türk hükümcİarının himaye~ini tanıyacaktır. Osmanlı padişahlarırun himaye
si sayesindedir ki, b'\-1 Türk yurdu daha üç Cı.sır kuzeyden. gelen istilalara kar
şı ~oyabilecek ve bölgedeki diğer Türk devletlerinin . akıbetinden kurtula-
caktır.' · 

Altın Ordu Hanlığının parçalanmasından sonra kurulan devletler ara-' . 
sında güneyde Kıpçak bozkırında <Dobruca'dan Hazar Denizine kadar uza-
yan bozkır bölgesi) ve Kırım'da Kırım Hanltğı (Kuruluşu 1395'lerde) kuzeyde 
Moskova Büyük Dükalığı vardı. Bunlar 15. yü.zyılda Altın Ordu . Hanlarına 

karşı mücadele ettiler. Kırım Hanları kendilerini Altın Ord,u'nun meşrü vari
si saydıklarından, Volga havzasında ve bütün Doğu Avrupa'da üstünlük ve 
hakimiyet iddiasında bulunqular. Bunun için 16. as~da Moskofları karşıla
rı!lda buldular ve M<?skof yayılışına şidd~tle karşı koydular . . 152l'de 
Mehmed Girçıy Han,· Moskov:a'ya kadar ilerledi ve şehri ateşe verdi, Büyük 
Dükayı yıllık vergi ödemeye mecbur etti. Rus tarihçileri Kırım Hanlığı~ın be
lirli bir siyasi gaye için yaptığı bu mücadeleyi küçümsemek maksadiyle bü
tün bu akınları bayağı çapullar şeklinde göstermeye yeltenider ve böylece 
Rus devletlerinin yaptıkları korkunç yoketme çabalarını örtmeğe çalışırlar. 

Osmanlılar da ilk defa olarak 1534'te kuzeyde Kırım Hanlarının Moskofiara 
karşı yaptıkları bu siyaseti desteklemeye karar vermişlerdir. Bunun· ilk sonu
cu 1569 yılında· örtak Kırım - Osmanlı kuvvetlerinin, Rusları Volga havzasın
dan atmak için, bir sefer yapmalarıdır. Bu büyük seferin hedeflerinden biri, 
Volga - Don ırmakl~rı arasında bir kcİnal açmaktı. Osmanlılar ertesi yıl Kıb
rıs ·seferi dolayısiY:le Akdeniz'de ziyadesi ile meşgul oldukları~dan kuzey se
lerinin sonunu getiremediler ve Moskoflar da Volga havzasında kaldılar. 

Volga Havzasının zaph,· Rusların Türk ülkeleii zararına yayıll§ının birin
ci safbasını gösterir. Bu ilerleyiş onlara, doğuda Sibirya ve Orta Asya, gü
neyde Kafkasya'nın kapısını vermiş oluyordu. Bununla· berç:ıber Kırım Türk- ·· 
leri mücadeleyi bırakmadılar; 157l'de Dev_let Giray Han (Taht-Algan) ve 
159l'de Bora Gazi Giray Han Moskova· önlerine kadar ilerlediler. 

Kırım Hanlığı Kuzey Kafkasya' dan batıda BesarObya'ya kadar bozkır
ları ve burada yaşayan çeşitli Türk boylarını hS:kimiyeti altında tutuyordu., 
FaJı:at Hanlığın asıl kuvvet merkezi Kırm;ı. yarımadasındaydı. Osmarılı İmpa
rat.orlu'ğunun çöküş devrinde Kırım Hanlığı kuvvetleri İran ve Macarİstarı 
harp alanlarında carıla başla savaştıklqrı gibi kuzeyden , gelen tehlikeye 
karşı büyük Türk yurdu için "bir kalkan, bir «Sedd-i· sedid» vazifesi gördü. 
17 nci asırdcr Evliya Çelebi . <Cilt VII, s. 534) diyor ki: Kınmlılar Moskof
Iara karşı mütemadi gaz&, cihad yapmasc;dar Ruslar «Devlet-i Al-i Osman'a 
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rahat verm~yi.p maazall&h Kırım'ı dahi i.stilô: eder ... bu kô1irden Deviet-i AH
yeye zarar-ı azim terettüp edeceğini u~ala (akıllı kimseler) cezm ediyorlar». 

16. - 17. asırlarda eski Kıpçak bozkınnda Kazaklann kuvvetlenınesi ve 
güneye doğru y~ılışı, kuzey Türk yurdu için en felô:ketli sonuçlar doğuran 
bir tarihi gelişme olmuştur. Moskof çarları kısa zamanda kendilerini bu Ka
z,akların koruyucusu durumuna getirdiler. Kara Mustafa Paşa'nın 1678'de 
Ruslara karşı ·büyük Cihrin CÇigrinl seferi bu tehlikeyi önlemek, Kazakları 
Osmanlı hakimiyeti altına sokmak için yapılmıştır. Fakat az sonra girişilen 
Viyana seferi ve Macaristan'da uzayıp giden savaşlar bunu bir sonuca er
dirmeye imkô:n. bırakmamışhr. Böylece Ruslar, bu tarihlerde, güneye doğru 
nufuz ve hakimiyetlerini genişleterek Kırım HCı:nlığına ve Karadeniz;e sark
tılar. Bu ilerleyiş Rusların Türk ·ülkeleri aleyhine genişlemesinin ikinci saf-

. hasıdır. Blll).dan sonra .Rus saldırıltııma doğrudan doğruya Kırım Hanlığı ve 
Karadeniz hedef olacaktır. 

Ruslar bu saldırıya, ancak 1695'de, 'Osmanlı Devleti Viyana . bozgunun- . 
dan sonra Macaristan' daki harplerde bitkin . bir hale geldiği zaman cesaret 
edebildiler. Deli Petro, Karadeniz'in kilidi Azak Kalesini ertesi yıl ele geçir
meye muvaffqk oldu. Osmanlılar bu tarihten sonra büyük tehlikenin ne ta
raftarı geldiğini açıkça gördüler. 

Rus kuvvetleri ilk defa ı736'da Münnich kumandasında Kırım yarımada~ 
sını istila edebildiler. Bahçesaray zaptedilerek yakıldı; 2.000 ev ile Hanların · 
sarayı kül. oldu. Bu arada Selim Giray'ın kurduğu zengin kütüphane m,ahvol
du. Kalgayların merkezi Akmescid cıYnı akıbete uğradı. Ruslar Lascy ida- · 
resinde 1737 ve ı 738 yıllarında da gelerek, tahribata. devam ettiler. Belgrad 
Muahedesi ile (1739), Ruslar Prui:'ta geri verdikleri Azak kalesini tekrar ele 
geçirdiler. Şimdi. Kırım yeni . istilalara açık bulunuyordu. Arslan Girciy Han 
(17 48 - 1756) yarımadayı II).Üdafaa eden istihkô:mları takviyeye itina etti. · 
ı760'ta Rus Kazaklari taarri.ız ettiler. Kabartay'da yeni rus kalelerinin inşası 
hanlığı bu taraftan da tehdit etmekte idi. Rusların . Lehistan' da yerleşmesi ve 
Kırım harıma ait . Balta şehrine sığınmış olan leh konfedere'lerini l.akip ile bu 
şehri zapt ve tahrip etmeleri, nihayet osmanlı padişahı tarafınd<;m harp ila-. 
runa sebep oldu. 

1768 - 177 4 harbi Kırım için felaket ile neticelenmiştir. ı 769 yılı başında 
Kırım Giray Han'ın Besarabya'dan rus toprakleirma muvaffakiyeili bir akl
nındçm sonra, rus orduları 1770'te Bucak'ı, 177l'de Prens Dolgorukiy Idare
sinde .Kırım yarımadasını istila ettiler. Kırım hanı Selim Giray III. güçlükle 
kurtulup, İstarıbul' a geldi. Bu. harp esnasındq Kırımlılar Üe Osmanlılar ara
sında cİnlaşmazlıklar ve idaresizlikler hakkında osmanlı seraskerinin katibi 
Necati Efendi'~n hatıraları dikkate değer tafsilat ihtiva etmekl.ed.ii (Tarih 
vesikaları, cild III, sayı 13-15). Bu ümitsiz durumda hanlığı · Osmanlılardan 
tamamiyle bağımsız bir l:ıale getirİnek isteyen mirzalar kuvvetli bir hale 
geldiler. 1772'de rus işgali altında toplanan kurultayda, Osmanlıların ta-
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yhı etti91 Maksud Giray1ı tanımadılar ve Sahip Giray'ı Kırım'ın mlistakil ha
nı seçtiler. Moskova'ya mirzalardan mürekkep bii heyet hareket etti. Küçük 
Kaynarca muahedesinin (21 Temmuz 1774). 3. maddesi ile «Kırım, Bucak, Ku
han, Yedisan, Camboyluk ve Yediçkul (Yedicek) tatar ulusları ... serbe~t ve 
tam m&nası ile müstakil tanınacaklar, kendi rıza ve muvafakatıeri ile <:;engiz 
soyundan seçilece~ haiıların hükmü altmda olacakİar ve · hem herhangi bir 
yabancı devleti nazar-ı itibara almadan, onları "kendi kadim kanun ve adet
lerine göre idare edecek, ·bu sebeple ne Rusya ve ne de Bô:bıali hiç pir su
retle mezkt1r hernın intihabına ve tahta · çıkışına ·karışmayacaklar .. , Kendi 
kendilerini idare eden ve Allcihtan başka kimseye tô:bi olmayan bütün diğer 
devletlere yapılan aynı muameleyi yapacaklar; fakat tatarlar müslüman ol
duklarından ve ·sultan da islô:mın ha lifesi sayılc;lığından, bu uluslar· kendisine 
şeri~tın emİettiği şekilde muamele edecekler, bununla beraber bu,. onların 
yukarıda teyid olunmuş siyasi ve mülki hürriyetlerini tehlikeye düşürmiye
cek mahiyette olacaktır». Padişahı müslüman kırımlıların halifesi tanıyan bu 
madde· tenakuz ihtiva ediyordu, bu suretle ilerideki güçlüklerin :r:nerıbai oldu. 
Kırım yarımadası ile Buğ ırmağından Kuban ırmağına . kadar türklerin otur
dukları bölgeler müstakil Kırım hanının idaresinde bağım~;ız il&n edilmekle 
beraber, muahedenin diğer maddeleri ile Rusya mühim sevkülceyş noktala
rıru, Azak denizi ağzının iki tarafında Yerii-Kale. ve Kerç, Dnepr ağzında Kıl" 
burun kalesi ve etrafındaki hali araziyi, büyük ve küçük Kabartaylcm impa
ratorluğuna ilhak ediyordu. Bu şartlar altında hanlığın bağımsız bir varlığa 
sahip olması imkanı yok idi ve bu ileride yapılacak ilhakı kolaylaştırmak için 
bir siyaset hilesinden başka bir şey değil idi. Moskova'ya giden bağımsız

lık taraftarı ID:irzalar ve Şahin Giray, Osmanlılara karşı bir alet olarak kul
lanıldı. Diğer taraft~· Osmanlılar da Özü (Oçakof> kalesirıi ellerinde muha
faza ediyorlar ve hilô:fet maddesi sayesinde hanlığın bağlılığını devam etti
rebileceklerini umuyorlardı: İki taraf da, istiklalini teyid ettikleri devleti hi
maye altına almak için kapıyı açık bırakniışlardı. Bu durum Kırım' da kor
kunç bir iç harp doğurmuş ve memleketin felaketi ile neticelenmiştir. 

Kurultay tarafından seçilen Sahip Giray Han Il., Rusya tarafından gelen 
tehlikeyi görerek, çok geçmeden osmanlı taraftarı grupa tô:bi oldu. Müslü
man halkın ekseriyeti ve ulema, Osmanlılara karşı bağımsızlık dava
sı güden mirzalardan ayrılıyordu. Beyl~r ayaklanarak, ham İstanbul'a kaç
ınağa mecbur ettiler. Fakat tahta çıkarmak istedikleri Devlet Giray, ruslar 
tarafıİldan desteklenen Şô:hin Giray'ın taarruzlarına dayanamadı. Şô:hin Gi
ray, Tarnan'da yerleşerek, bir kısim mirzaları kendi tara:hıia çekme.ğe muvaf
fak olmuştu. 1776 yılı Ekiminde rus kuvvetlerinin yardımı ile Devlet Gi
ray'ı mağlı1p ve firara mecbur etti. Ruslar Or-KcıPı;da da yerleştiler. Şahin 
Giray, rusların · bağımsız Kırım Hanlığı için vaad ve taahhütlerine inanmış 
gö~ektedir. Rus ordusunda bulunarak, garp medeniyetini oldukça tanı
mış olan Şahin Giray, saf bir adamdı; Osmanlı halifesinden tamamiyle ayrıl-
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mağı ve Rusya Örneğine gÖre bir garp devieti yaralınağı dÜşunÜyordu. Av
rupa adetlerini almak, ordusunu gaıp usullerine göre tensik etmek, mirza
ların feodal durumuna nihayet vermek istemesi ve vergileri arttırması u:ıiı.u
ıni hoşnutsuzluk yarattı. Müslüman ahô:li ona rusların ortağı bir kedir gözü 
ile bakmağa başladı. Kırım'da ve Kuhan'da bulunan ruslardan birçoğu halk 
tarafından katl-i ô:m edildi. Hücuma uğrayan Şahin Giray, yaralı halde Bah
çes~ay'dan kaçıp, hamilerinin yanına sığındı. lstarıbul'da tô:yin olunan Baht 
Giray, Os~anlı yardımcı kuvvetled ile gelip, tahta çıktı. Çok geçmeden, Şa
hin Giray, rus kuvvetleri sayesinde tekrar duruma hakim oldu. Rı,ıslar Ke
fe'y} ve diğer Kırım lim~larını işgal ettiler Cl777 kışı>. Şôhin Giray' a karşı 

padişahın gönderdiği Selim Giray'ın yaptığı iki teşebbüs de muvaffakiyat
sizlik ile neticelendi 0778>. Müslüman Kırım halkı şimdi kütle halinde Tür
kiye'ye kaçmakta idi. Ruslar onların yerine bu tarihte 75.000 kişilik bir mı,ı
·hacir kütlesi getirip yerleştirdiler. Memleket boşalmağa ve harabiye yüz tut
tu (bu tarihe doğru yarım-ddanın nüfusu ya.rım milyon tah.min edilmekte 
idi; Howorth, History of the Mongols, s. 609). 

Kırım'da durum Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında savaşı kaçı
nılmaz bir hô:le getirmişti. İ~i taraf .arasında başlayan müzakereler nihayet 
Aynalı-Kavak tenkihnamesi ile ClO, Mart 1779) neticelenEm~k harp ihtimalini 
bir müddet için hertaraf etti; bu anlaşmada Kırım Hanının tam istiklô:line ait 
Küçük Kayıiarca Muahedesinin 3. maddesi açıklandıktan sonra, 3. ve 4. mad
delerde ruslar 3 ay 20 gün içinde Kırım ve Taman'ı boşalimağı ve hiç bir 
bahane ile yeniden bu yerlere asker sokmamağı taahhüt ettiler. Bô:bıalt de 
aynı hususu ve tayin edilen usUl dairesinde Şahin Giray'ı han tanımağı ka
bul" etti. Ruslar bu şartları kabule mecburiyel duydular; zira padişahın tas
diki olmadıkça, Kırımlıların ekseriyeti Şahin Giray'ı han· tanımak istemiyor
du. Öbür taraftan Osmanlı devleti de rus işgalinde bir Kınm görmektensa 
müstakil bir Kırım'ı görmeği tercih ve hanlık üzerinde hakimiyetinin tamami
le l~i bir hale gelmesini kabul. ediyord~. Fakat . aynı anlaşmanın' S. madde: 
sinde Rusya Oçakof şimô:lindeki bölge üzerinde padişahın hakimiyet. iddia
larını ·kabul etmesi için, 'han nezdinde tavassut etmeği vaad ediyordu. Bu 
kurnazca hazırlanmış bir madde idi. Ruslar, fi'len sahip oldukları bu arazi 
için, han ile padişahı ihtilô:f haline sokmak v~ kendileri harun hamileri gö
rÜnmek maksadını gütmekte idiler. Anlaşmayı müteakip Osmanlı devieti 
Kuhan ve Karad~niz kıyılanndaki Nogaylar ile Çerkezleri, kendi tebaası ol
duğu iddiası ile, Kırım hanlığından ayırmağa çalıştı. · Bu suretle Osmanlılar, 
Kınm kendi kontrollerinden çıktığı içirı, hiç ·olmazsa, onun Karadeniz şimo
lindeki tabi bölgelerini muhafazaya çalışıyorlardı. Rusya ise, ileride kendisi. 
yutmak için, b)J toprakların hanlığa 'bağlı kalmasında ısrar ediyordu. Kuhan · 
Türkleri, Ş emin Giray' a . karşı. ay aklandılar ve gönderdiği kuvvetleri yendi
ler. Kırım halkı da ayaklandığından, han tekrar Yenikale'ye, ruslara sığın
qı. _Toplanan kurultay padişaha malızorlar gönderdi (Eylül 1782). Beş yıl ön-
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ce padişahın han gönderdiği Baht Giray tekrar ortaya çıktı. Fak~t çok geç
meden, Şôhin Gira:y rus kuvvetleri ile g~ri geldi. Ruı; generc:rli Potemldn, ço
luk-~ocuk ayırt etmeden, 30.000 Kıqmlıyı katliam ettir?-i <Howorth, 601) ve 
Kırım, çarlığın bir vilayeti haline getirildi (8 Nisan ı 783). O zaman yeni bir 
harp açacak durumda olmıyan Osmanlı d~:rleti, 8 O~ak ı 784'te İstanbul' 
di::ı inızaladığı bir anlaşma ile, Kırım, Taman ve Kuhan'ın Rusya'ya illiakım 
tanıdı. Kuban nehri iki taraf arasında hudut sayıldı. ı 787'ye doğru Osmanlı 
devleti için Rusya'ya karşı harp . kaçınılmaz bir hale geldi. Kırım gibi_ müslü
maiı bir memleketin çarların idaresine · terkini kimse hazmedemiyor, bütün 
Karadeniz şimal kıyılarında yerleşen bu amansız düşmaıiın bizzat İstanbul 
için açık tehditleri (Katerina II., 1787' de Kırım'ı ziyaret etti) ta:hammül edil
mez bir hal alıyordu. Osmanlılar için yeni savaşın gayesi Kınm'ı kurtarmak 
idi. Bu harp esnasında Şehbaz Giray ".'e sonra Baht Giray, han unvanı ile, 
osmanlı ordusunda Bucak Türkleri başında rusleıra karşı savaştılar. Fakat 
mağlup olan Osmanlı devleti Yaş muahedesi <1792) ile Dnester'e kadar ihti
lô:flı ~raziyi Rusya'ya terketti. I:tusya, Bucak <Besarabyai'ın da vaktiyle Kı
rım haniarına tabi olduğUnu iddia etme~ten geri kalmadı. Burasını ancak 
yeni bir harpten sonra ı8ı2'de Bükreş muahedesi ile ele geçirdi. Bu suretle 
vaktiyle Kırım hanlığına tabi Türk müslüman nüfusu ile ı;neskiln bütün m~m
leketler rus boyunduruğu altına düşmüŞ oldu. 

1802'de Rus idaresinde Kırım Tavrida vi]ayeti adı altında, b~ğımsız ida
r! bir bölge haline getirildi. Batıdan Oçakov (Özü kalesi), Dnepr ·kıyıları, ku: 
zeyden Dnepr dirseği ve Konka çayı, doğÜdan ise Berda suyu ile hud~tla
nan karadaki geniş Nogay (KıpÇak) bozkırlcİrında teşkil olunan Dneprovsk, 
Melitopoisk ve Berd.iansk kazalö:rı da bu vilô:yetlere eklenmiş idi. Bu vilfryet 
içindeki Kırım yarımadası ise, Or-Ka:pı, Gözleve, Akmescid, Kefe ve Y cİlta 
kazaları olarak beŞ idari bölgeye ayrılmıŞ idi. 1890 yılına doğru onbiri şehir 
olmak üzere, 2.509 meskun mahalde, 400.000'e inmiş olan umuıni nüfustan 
Türkler yayla kısmında %89, bozkirda ise, .%50 nisbeti teşkil · e~iyorlardı. 

ı897' nüfus sayımına göre ise, Tavrida vilayetinin umumi nüfusu 1.443.566 
olup, bunun 538.903'ü Kırım'da yaşamakta .idi. Kırım'ın beş kazasından dör
dünde Türkler ekseriyet teşkil ediyorlardı. Tavrida vilayetinin karadaki ka
zaları dahilinde de Türk nüfusu bulunuyordu. Kırım'ın Yalı boyundan kara
ya nakil ve iskôn edilmiŞ olan ve türkçe konuşcin hıristiyan Kırımllların sa
yısı b.üyük bir yekun teşkil etme:kte idi. Bu suretle Fransa'nın Kırım seliri 
Baron de Tott'un 5.000.000 tahmin ettiği Kırım Hanlığı nüfusunun (Memoires 
sur Ies Turcs et Jes 'fatares, Amsterdam, 1875, IV) 1770'te l.500.000'ini barın
dıran Kırım yarım adasında, ·xrx. asrın sonuna doğru yalnız '300.000 kadar 
bir Tfuk nüfusu kalmış :olduğu düşünülürse Rus tehcir siyaı;etinin şümulü 
hakkında bir fikir edinilebilir. Rus istilôsı tahrip, müsadere, tehcir, kolonizas
yon, kölelik rejimi ve ruslaştırma şeklinde kendisi:ni göstermiş idi: Daha işgal 
ve ilhakın ilk yılında Kırım'daİi. kütle halinde muhaceret başlamıştır. Bu de-
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virde göç edenlerin sayısı MO.OOO olarak tahmin edilmektedir. Potem-. . 
kin 1784'te «dağlık ve çöl mıntakalarındaki bütün ye.di tatarların yarımada-
dan uzaklaştırılm<;ısı» (Ahm_ed Özenbaşlı, Çarlık hakimiyetinde Kırım [aciası 
ve 'yahut tatar hicretleri, .Akmescid, 1925) hususunda verdiği bir emre göre, 
Kırım Türkleri 24 saat içinde gösterilen . yerlerden çıkacaklardı. nk önce · 
0785 - ı 788) deniz kıyılarına, iskele~ere ve lima!llara yakın yerlerde bulu
nan halk, Aıiadolu'ya ve Rumeli'ye göçetmek için, mal ve mülklerini yok ba
basına ellerinden çıkararak kaçtılar. Giray sülô:lesinin ahiadı ile memleke
tin ileri gelenleri bunlar arasında - idiler. Potemk.in Türklerden boşalan top~ 

rakları müsadere ederek, ordu erkô:nına, Rus zô:degô:nına, Ortodoks kilisesi 
m ensuplarına, yüksek memurlara hediye etti. ı 796 yılına kadar müsadere 
edilen toprakların miktarı 288.000 hektarı ve ı802'de ise 381.500 hektarı bul
muştu. ı 784 - ı 790 yıllarında göç feci bir safhaya girdi. 1800 yılına kadar de-

. vam eden bu göç esnasında 500.000 Kırım Türkü ana yurdunu terketmiş, 
bunlardan, Bô:bı;:rli defterlerindeki kayıtlara göre, ancak 300.000'i Türkiye'ye 
ulaşabilmiş idi. Göçe tô:bi tutulmayan Türklerin de toprakları ellerinden alı
nıyordu. Çpğu Rus ve Avrupalı olan gözlemcilere göre, Türk köylülerinin 
topraklan hakimler, mem~rlar ve Kırım derebeyleri tarafindan müsadere 
ediliyor,· topraksız kalan köylüler, geniş ve münbit bozkırdan bereketsiz yay
Iaya sığıruyorlardı. Rusya' da hüküm süren kölelik nizamı yüzünden buraya, 
Rus köylüsü getirameyen Pot.emkin Kırım'dan çıkanlan Türklerin yerine baş
ka göçmenler çekmeği düşündü. ·ı784 - ı787'de Korsika, Livorna, Piza, Geno
va ve Almcinya'dan muhacirler getirildi. ·Fakat bunların mecmuu ıso kişiyi 
geçmemişti (Bol. sovet. entsiklopedia, XXXV, 308). Göç hareketi ı800 yılın
dan sonra da devam etmiştir. Öteden beri hür yaşamağa alışan ve toprağın 
büyük bir kısmı kendisine ait olan Kırım köylüsü, mülkiyeti osmanlı hüküm.
darlarına, Kırım hanlarına. kalgaylcira, beylere, mirzalara ve evkafa ait olan 
topraklarda bile hür olarak çalışır, hayV-an besler, çift sürer ve karşılıklı an
laşma üzerille serbestçe vergisini öderdi. Yeni rejim, Rusya'da cô:ri ve köy
lüyü eşya telô:kki eden kölelik nizamı ile beraber gelmiş idi. Umumi vali Mi
helson'un filıine göre, hazineye geçen topraklard,~ki köylü «hazineye ait 
köylü» haline geliyor ve toprak ile beraber yeni sahiplerine köle olarak 
devir ve teslim olunuyordu. Köylü. toprağı ve mülkiyet hakkı ile beraber hur
riyetini de kaybetmiş -bulunuyordu. Bu asaretten kurtulmağa _can at~ köy
lüye yegô:ne kurtuluş yolu olarak Türkiye'ye muhaceret gösterilmekte ve baş
ta müfti olmak üzere, Kınm eşrafının bu yoldaki teşviklerini çar hükumeti 
resmen desteklemekle idi (Ahmed Özenbaşlı, s. 65-67). ı8ı2 Napolyon safe
rinden sonra göç hareketi yeniden hızlandı. 1828'de 200.000 Türk, Kınm'ı 
terketmişti (Firdevs, Tatar hicretleri, bk. Yeni Dünya, ı924, sayı 118; Levits
kiy, Emigratsia k.ırımskih tatar v Turtsiya, bk. Vestnik Evropi, ı882, s. 606)~ 

ı854'ün son baharında harbiye nôzirı,. impdratorun farmaruna dayana
rak, sahil boylarındaki bütün müslümanların Rusya'nın iç vilayetlerine göç-
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melerini emretti. Görün:üşte Kırım Harbi 0853-1856} dolayısiyle ittihaz edilen. 
bu tedbiİ hakikatte Kmm'ı türklerden tamemiyle boşaltmak gayesini güdü
yordu. Göç umumi bir. şekil almış idi. 1860-1862 yillarındaki göç . hareketi 
şidı:letini bir kat daha arttırdı. Resmi malumata göre, yalnız bu iki yıl zarfın
da 141.667 Türk, Kınm'dan hicret etmiştir. Or-Kapı bozkırında yaşayan No
gaylar da bu göçe katılmış olduğundan yine resmi istatistiğe göre, göç eden-· 
ierin sayısi 231.177 kişiyi bı.ilmuş idi. Fakat birçok aile .ve kabileler kaydalun
madan gö.çtükleri için, göçenierin hakiki sayısı daha çok idi. Gaspıralı İsmail 
Beye göre (Mubaceret-i muntazama, Türk Yurdu, II, 706-713}. XX. asnn ba
şına kadar Kınm'dan bir milyon veya 1· milyon SOO bin Türk hicret etmiştir. 
Bu yüzden ~870'te yalnız Or kazasında 320 köyden 287'si boşalmış, bunun 
244'ü ıssız kalmış idi .. Kırım Türklerinin terkettikleri köylerin sayısı 687 olup, 
bunlardan 31S'i taınaıniyle boş kalmış ve harap "olmuştur (A. Özenbaşlı, s. 
86; Bol, sav. ents., XXXV, 309}. Buna rağmen 1895'te Kınm'ın 400.000 nüfu
su içinde ruslar %6.28. ukraynalılar % 16.2, almanlar %6.22, yahudiler %5.19, 
rumlar %5.0, bulgarlar % 2,73, ermeniler % 2.49_, mütebakisini türkler teşkil 
etmekte idi. Eskiden köylünün elinde bulunan 1.672.343 hektar hususi arazi
den yalnız 321.977 hektar kalmıştı .. 28.977 köylü tamemiyle topraksızqı (Bk. 

· Mirza Bala, Kırım, 1-A, cüz 64, s. 756-758}. 

68 


