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Gaspıralı fsmail Bey, Türk alemini uyandıran büyük bir mürşit, büyük 
bir terbiyeci ve ıslahatçı idi. Cafer Seydahmet Kmmer ise · bir inkılô:pçı ola
caktır. Burada özellikle onun bu inkılô:pçı, ihtilalci sıfatı üzeriilde duracağız. 

Cafer Bey iİk inJnlô:pçılık terbiyesini 1905'de, Çar ordularının Japonlar 
karşısında yenilmesinden sonra bütün Rusya'yı saran ~tilô:l havasında Kı
rım'da faaliyete geçen inkılô:pçı gençler çevresinde kazandı. O zaman on
lar arasında Rus sosyalistleri ile Çarlığa karşı ·iş birliği yapmak istiyen bir 
grupla sırf milli haklar ~çin çalışmak isliyen bir grup vardı. Cçder Seydah
met'e ilk · telk:inleri bu inkılô:pçılardan biri olan Cqfer Odaman yapmıştır. O, 
genç Cafer'e hürriyetten, cumhuriyetten, Rus l:?oyunduruğu altında toprak
sız köylünün kötü taliinden, ve inkılô:pla herşeyin düzeleceğinden bahset
miş, bu sözler, onun ruhunda derin izler bırakmıştı. Milliyetçi gruptan 'olan 
Reşit Mehdi, bu inkılô:p cereyanmın ruhu idi. O .zaman ancak onbeş yaşında 
bulunan Cafer Seydahmet. onlarin çıka.rmakta olduğu Vatan Hadimi adlı 

gazete ~çin diyor ki: «Vatan Hadimi'nin tesiri gün geçtikçe kuvvetieniyor ve 
etrafında inkılapçı ve milli kuvvetli bir cereyan canlandırıyordu». Onlar 
«Halk için mücadele bayrağını açmışlardı». Cafer Odaman, ona Genç Türk
lerin Abdülhamid~ e karşı mücadelelerinden de bahsetmişti. Seydahmet, İs
tanbul' da İdadi sıralarında okurken A:Odülhamid ve istil::idad aleyhtarı oldu. 
Hatta bu yüzden. bir ara o kadar saydığı babasına karş·ı gelmek zorunda 
kalmiştı. Türkiye'de 1908 inkılô:bı <?lunca onu coşkun bir hürriyetçi olarak gö
rüyoruz. Tahsil için İstanbul'a dönmüş ve 31 Mart vak'asına şahit olmuştu. 
Hareket Ordusu İstanbul'a yaklaşırken o, kendini tutamadı, bir arkadaşı ile 
gidip göz:ı.ü~lü yazılmak istedi. 

O zaman inkılô:p cemiyetleri kurmak, hürriyet için varlığını adamak 
imanlı ve vatansever gençlerin ideali idi. Genç Saydahmet ideal arkadaşı 
Çelebi Cihan'la beraber evvela bir Kırım Talebe Cemiyeti kurdular, fakat 
nizamnô:mesine siyasi bir mahiyet veren bir giriş eklediler. Bunda, Kırım Ta-
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tarlarının (o zaman henüz Türk birliği şuuruna varmış değillerdi) medeni ve 
siyasi seviyeleripi yükseltmek ve «kendi . mukadderatına sahip olmas1» nı 

sağlamak gibi devrimci fikirler ileri sürmekte idiler. Arkadaşlar~ itirazla- · 
nria uğradılar ve bu ihtilcdci girişi çıkarma·k zorun.da kaldılar. Buıi:un üzeri:
ne 1909 senesi sonlannda bu iki devrimci genç gizli Vataz{ Cem;iyeti'ni kurdu-' .· 
lar. Mektup ve beyannômeler razıp teksir ederek gizlice Kınm'a soktular. 
Çarın müstebit hükı1metine çalıyorlar ve irıkıl&p bekliyorlardı. Bu 
tarihlerde Cafer Seydahmet'i Türklük, Türk birliği düşüncesine yükselten ba
zı hadiseler oldu. Yusuf Akçura bu bakımdan onun üzerinde derin bir tesir 
yarattı. Cafer Saydahmet'in teşebbüsü ile 1910'da Türkistan zelzele felaket
zedelerine yardım için yapılan (ev kalade toplantıda Yusuf Akçura, . bir bu
çtik Y_ıl önceki Messina zelzelesi dolayısiyle Türk matbuatında yazılar çiktığı 
ve manzum~ler yazıldığını hatırlatarak bu defa Türkistan felô:ketzedeleri kar- · 
şısında gösterilen kayıtsızlıktan acı acı yakındı. Bu sözler oradaki . bahtsız 
Türk yurdlarının öksüz çocuklarını derinden sarstı. Cafer Bey diyor ki: «Yu-

. suf . Bey'in sözleri bizim. yüreklerimizde bütün Türkleri sevmek, bütün Türk
leri düşünmek ve onlara . aynı heyecanla ac!mak duygularını kuvvetlendir
mişti.» O zamanlarda Türklük şuuru OsmanWık siyaseti uğruna ittihatçılar 
tarafından dahi bastı;ı.lıyordu. Buna karşı daha 1905 tenberi Kuzey Türkleri, 
Kırımlılar, Kazanlılar, Kafkasyalılar, Ti,irkistanlılar Türkiye'ye · bir anavatan 
gibi bağlılık duymakta, Türkiye'ye ait bütün mühim hacliseleri dikkatle izle
me.kte, onlarla 'aCı duymakta, onlarla sevinmekle idiler. Türkiye'de 1908 Hür
riyet inkılô:bı oralarda der~ akisler yaptı, Cafer Bey'in ifadesiyle bu «aydın

lar için bit ümid ve heyecan menbaı oldu.» Gazetelerinde Türkiye haberleri-. 
ne gHtikçe daha ziyade yer vermeğe, Tü,rkiye aley,hinde Rus matbuatında çı
kan yazılara gittikçe dCrha sert cevaplar vermeğe başladılar. Balkan Harbi 
faciaları karşısında Kuzey Türkleri «Kardeşlerirı;ıiz kan dökerken bize bayram 
haram» diyerek kurban bayraminı bile kutlamadılar~ Bunları Türkiye'de bi
lenler ise azdı.' 

Buriurila beraber Cafer Seydahı;net bu tarihlerde tam bir Türkçü olmadı:. 
· ğını itiraf eder. Aynen diyor ki: «Biz o zamanlar,-batta sonraları da fiusya'nin 
tam inhilale gideceğini görememiştik. Bizim için yurdumuzun tam · kurtuluşu 
uzak bir hayaldi .... Yurdumuzun refaha, halk.ımızın medeniyete ulaşahilmesi 
için herşeyden ziyade Rusya' da inkılabın '7anlanmasına çalışmayı zaruri bu
luyorduk. O zamanlar Türkçülük de sarib· bir şekilde işlenm;emiştj». İşte Ca
fer Bey bu .tarihte· bu telô:k_kilerle «Yirminci Asırdcr Tatar Millet-i Mazlumesi» 
adlı heyecanlı kitabını yazdı ve gizlice Kırım' a sokarak dağıttı. Rus elçiliği
nin onun tevkifi içirı harekete geçmesi ü.zerine. de İstanbul'u bırakıp Paris'e 

· kaçtı. 

Paris'te inkılô:pçılığı daha açık ve derin bir istikamet aldı. Rus sosyalist
leriyle orada temasa geldi. Çar istibdadına karşı onlarla iş birliği lüzumunu 
.kendisi· şöyle ifade , etmektedir: « ... mühim olanı Çarlığı vuran ve onlar al ey-
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binde .kuvvetli hareketler yaratan ber teşebbüsün bence lrutsi olması idi. 
Çarlık istibdadının .yıliılmcİsı.. .. Bu yolda yüriiyenlerin · heP.si benim ~üttelik
lerimdi>). 
. ·· Caf~r · Bey, .TÜrk dünyasında daya~şma duygularını Balkan Harbi yılla
rmda her tarafta müşahede etti ve I913'de milli şair Abdullah Tukay'ın ölü
münün bütün 'I:ürkleri ayİn acı 'ile sarstığıru gördü. O zaman kendi ifadesi 
il~ «Türk birliği' duygusunun bütün Türklerde lruvvetlenmekte olduğu artık 
açık görülmekte idi». Zçıten Türklü~ o zama;n İstanbul'da çıkmakta olan Türk 
Yurdu-dergisinde ortak sesini bulmuştu. Dergi gittikçe genişiiyen akisler yap
makta ve Türkler arasmda dayanışma hissini ve milli şuuru hıida canlandır
makta idi. O sıri:ılarda Türk basımnda Ebuzziya Tevfik ile Akçııra Oğlu ara
smda 'patlak veren Osmaıiıı - Türk - Tatar tartışması Türkçüleri son derece 
üzdü. Ebuzziya, Kuzey ve Orta-Asya Türklerini Tatar damgasiyle Türklükten 
ayıracak- ve onları medeniyette~ mahrum hunhar bir kavim olarak tasvir 
edecek kadar şuursuzluk göste!'mekte idi. Ona göre, Buhara ve Seıİı.erkant'ta 
medeniyet ô:~fuı görülüyorsa bu da ancak oraya giden franlı ve Arapların 

.· es~ri idi. Cafer beyin bu tartışma karşısında d, uyduğu derin üzüntü, onun 
Türklük fikrine ne kadar kıyınet verdiğini göstermekte idi. 

Herşeye rağmen Cafer Saydahmet'in inkıl&p fikirleri bu tarihlerde şu nok
tal<::ır üzerinde· toplanmakta idi: Kırım Müslüman. balkınm fçtimai, medeni ve 
iktisadi yükselişini sağlamak için herşeyden evvel Çarlığın istibdat idaresinin 
yıkılması lazımdı. Kırım halkı için hakiki kurtuluşun şartı, modem maarifin 

. yc:xyılması, ilmin hakim olması idi. 0,· Çelebi Cihan'la birlikte müsbet ilme 
halkın uyandırılmaı için en büyük rolü vermekte idi. · 

. . 1913 - .!4 harp gerginli~h inkıl&pçı Cafer Bey'in mak~at için· ümitler~i 
yükseltmiş, Çarlığı devirecek bulıranın nihayet gelip çattığına onu· inandır
mıştı. Bunun için halkın arasına girip hazırlık yapılmalı' idi. İstanbul'a geli
şinde hemen Çelebi Cihan'la buluşmuş, iki inkıl&p 'arkadaşı sonuna kadar 
hayatiarım .millete vakfe'tmeğe söz vermişlerdi. Kırım'a hareket eden Cafer 
Bey, bu fiönüşü yazark,en diyor ki: «Artık bayatıının yeni safhası başlıyordu. 
Kırım'a inkıldp ve'balk mücadelesinin -işçisi olmak azmi ile gidiyor, kafamdan 
ziyade yüreğimden aldığım . ilham ve heyecanla bu büyük yolda çalışmağa 
ve ölmeğe karar vernliş bulunuyordum». 

Vapurundan muhteşem Yalı-boyunu sayrederken duycluğu hisler onda 
vqtan sevgisinin ne kadar ~erin oİduğuna bir şahittir: «.Cennet yurdumun bu 
ilahi köşesinin en güzel noktaları czrtık bizim olmaktan çıkml§l!.' Köylerimiz 
yavaş yairaş buralardan yukarı/ara yaylaZarın eteklerine itiliyordu. Güze.J 
bereketli topraklarımlz eiierimizden alınmıştı. Türk adları ile anılan ve haki
katen onlar kadar dilber olan bu köşkİer hep Rus aristolrrasisinin sarayları 

' idi. Bunlar bana bu cennet yurHa yaşayan halkımızın geçirdiği fac:ialari, uğ
rçıdığı haksızlıkları hatırlattı: Bütün tarihimiz yeniden gözlerimin önünden . 
geçti. lnkılap.: istemeksizin düşünmehizin bu kelime ağzımdan çıktı . . Evet 
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inkıldba bazırlanmak .. ». O zaman Çarlığın ortadan_ kcİlkacağına inananlar 
pek azdı ve Cafer Bey'in yaptığı konuşn;ı.alara inanmıyor, ta~vib etmiyorlardı . 

O, bu fikirleri ile dahi aşırı bir inkıl&pçı olarak görünüyordu. 
Derhal inkılôbı hazırlamak gayesiyle gizli faaliyete· başladı. Fikirlerini 

yaymak, teşkilat kurmak ve genişletmek için ideal arkadaşı Çelebi Cihan'la 
başbaşa · verip pl&n yaptılar. Gizli bir inkıl&p teşekkülü olarak kurulan Va
tan Cemiyeti üyelerini topladılar. Cafer Bey'le Çelebi Cihan'abütün mesele
lerde karar verme yetkisi ve bir merkez kurma sel&hiyeti tcmındı. Her arka
daş, güvendiği iki üç arkadaş hazırliyacak, bu suretle teşkilat geı;ıişliyecek, 
halkla temas edilerek inkıl&p 'kelimesi 'söylenmeksizin fikirler inkılô:ba hazır
lcmacaktı. Çarlığ~n yaptığı baksızlıklar, özellikle mekteplere, vakıflara müda
haleleri, Çarın baskı idaresine ô:let olan mirzaların ve ulemôn.ın kötülükleri 
anlatılacak u. 

ilkin eski 1905 inkıl&pçıları ile temasa geçtiler. Onları kendi saflarına 
çekmeğe çalıştılar. Fakat <cl905 inkıldpçıları ile ve Rusya'da tahsil görenlerle 
anlaşmanın kolay olmadığı» sonucuna vardılar. Buna karşılık «muallimler, 
tüccar, köylü, imanlı balkçılar» onları daha iyi anlıyor ve destekliyorlardı. 
Cafer Bey, bir milli matem günü olan Gaspıralı İsmail Bey'in toprağa veril
diği gün Bahçesaray'da gördüklerinden çok ümitlendi. İsmail Bey, sağlığın
da olduğu gibi ölümünde de bütün Türklüğü bir kalb gibi birleştirmişti. ide
alist Cafer inkılôbın mutlak gelip çatacağına inanmıştı. Diyor ki «benim in~ 
kıZabın olacağına olan imanım o kadar kati ve sağlam idi ki, bunu biç bir 
şey sarsmıyordu». 1914 de Moskova'ya gitti. Orada Rus milletini kendi yuva
sında dahq: .yakından tanımak fırsatını buldu. Neticede kendi milletinin ne 
kadar haksızca bu milletin boyunduruğu altında tutulduğunu daha iyi anladı. 
Ne olursa olsun Batılı Hıristiycui dünyasının Ruslara karşı kiiltüx yakınlığı ve 
teveccühü vardı. Onun ifadesiyle «bu kanaat ve teveccühle Asya'ya bakan 
garplılar Rusların bütün Şark milletlerine medeniyet götü~düklerine inanıyor 
ve onlc:m Garb'ın öncüleri olarak tanıyorlardı. Mc;>skova'da bile her adımda 
Rus fikir hayatının halkı bulamadığı ve Rus halkının medeni, içtimai seviye- . 
sinjn ve o devirdeki Rus arnelesinin ne temizlikte, ne terbiyede, ne aileye 
bağlılıkla başkalarından çok aşağı olduğunda tereddüt bile edilemezdi.» 

Ccler Bey'in, inkılôbın teşkilat ve disiplinle başarıya ulaşacağına güve
ni vardı. 1905 inkıl&pçılarımızı bu bakımdan hazırlıksız, disiplinsiz bulmakta 
idi. Ona göre <<içlerinde siyasi ve içtim.ai bir harekette teşkilatlı çalışmanın 
ve teşkild_ta tamamiyle bağlı olarak yürümenin zaruri olduğunu anlıyanlar 
çok azdı.» 

Kırım'da halkın hissiyalı açıktı. Hepsinin yüreği Türkiye için atıyor, hax
bi bir Türk gibi izliyorlardı. Bu his genç inkıl&pçı için en sağlam temeldi. Müt
tefikler~ Rusya ile birleşmek ·ve İstanbul' u Rusya'ya ,peşkeş çekmek _için gi
riştikleri Çanakkale taarruzunda tam mağlUbiyete uğramaları, Kırımlı Türk- . 
lerde sevinç ve ferahlık yaratınıştı. Onlar bir taxaftcm da Kaxs ve Ardahan'da 
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Ermeni mezalimine uğramış Türkler ıçın aralarında yardım kampanyası 

açıyorlcr: ve milli şair Mehmed Emin'in 

Aç bağrını Oğuzun 
Toprakları can bulsun 

Evlertların Moskof'un 
Zencirinden kurtulsun. 

mısraları okunduğunda gözyaşlarını tutamıyorlardı. 

' Nih(ryet bir gün Cafer Bey asker olarak Besarabya'ya sevkedildiği sı
rada Rusya'da beklenen inkıl&p patlak verdi. ileriyi gören büyük idealist ve 
teşkilôtçı, yıllarca önce başlac;lığı halkı uyandırma ve teşkilôtlandırma faa
liyetinin" semerelerini almağa başladı. Gizli teşkilatın önderliği ile 15 Mart 
(7 Nisan) 1917'de 2000 Kırım Türkü Akı:ıiescit'te toplanıyor, «Kİrım Müslüman
ları Merke.z1. İcra Komitesi» ni teşkil ediyor ve Cafer Beyi Vakıf işleri reisliği
ne, Çelebi Cihan\ baş müftiliğe seçiyor. İnkıl&pçı lider Şimdi her tarafta ma-

. halli komiteler kurarak milli birlik ve beraberliği koruroağa ve birlikte ha
reket esasını hazırlamağa çalışıyor. Bir taraftan kültürel ve içtimai icraata 
girişiyor, vakıf topraklan halka dağıtıyor. Bu s!rada Rusya'da ihtilal kasırga 
gibi büyüyor. Çarlık yıkılıyor. Tarih baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Cafer 
Bey ve Çelebi Cihan yeni durumlara göre yeni tedbirler almak· zaruretini 
hissediyorlar. 1917 Mayısında Moskova'da toplanan Rusya Müslümanları Kon
gresi'nin kararlarına uyarak Milli Muhtariyet esasını kabul ediyorlar ve bu 
safhada inkıl&pçı sosyalistlerin görüşlerini milli menfaatlere daha uygun 
bulduklanndan onlarla birlikte yürümeğe karar veriyorlar. Hadiselerin ge
lişmesi, Rusya'nın tam bir çözülüşe gitmesi karşısında milli - ~ahalli muhta
riyet esasından bir adım daha ileri giderek . siyasi muhtariyet ve' bağımsızlık 
esasına geçiyorlar. İki irtkıl&pçı ve arkadaşları şimdi milletin mümessill_erin
den mürekkep bir Kurultay toplamak için faaliyete geçiyqrlar. Kırım'ın her 
tarafından komitelerin seçtirdikleri 1 SOO kişi I Kasım 1917 de Akmescit'te bir 
milli konvansiyo~ halinde toplanarak Kırım "Halk Cumhuriyeti'n~n kurulması 
kararını veriyorlar. Memlekette bir bayram havası esmekte idi. Kopmaz sa
nılan zincirlerinden Kırım Türkü silkiniyordu. İki inkıl&pçı vecd içinde vazife
lerine devam ediyorlar. Cumhuriyetin anayasasını hazırlıyorlar. · 26 Kasım 
19l7'de Kurultay, Hansaray'ın tarihi Divan odasında tpplanıyor, 134 yıl sür
müş olan bir küsı1Itan sonra Kırım Türk devleti tekrar doğuyordu ve onun 
inkıl&pçı liderleri sayesi;nde halkçı, demokratik modern bir devlet olarak do
ğuyo~du. Millet, mukadderatını onların ellerine tevdi etti: Çelebi Cihan, hü
kümetin başı, Cafer Seydahmet ise Harbiye ve Hariciye Nô:zırlıklarını üzer
lerine aldılar. 

Anayasa «her milletin kendi irade-i milliyesiyle hayat-i milJisini kurması» 
es·asını ve «Kırım Ahali Cümhuriyeti»ni ilô:n ediyor, «gizli, müsavi, doğrudan 
doğruya milletin reyile saylanan meclis-i meb'usan» ı .teşkil ediyor, bütün 
yata~daşlar_ ve kadın - erkek arasında içtimai, siyasi. eşitliği, şahıs, mesken, 
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söz, vicdan, toplanma, basın hürriyetlerin.i tanıyordu. Anayasa bu demokrat; 
halkçı. ve milli karakteriyle Cafer Bey'in id~alini yansıtır. 

Cafer Bey'in bundan son~~i faaliyetleri, vatanının kurtulu§ı,ı için bütün 
hayat ve enerjisini vakfetmiş bir milll mücahidin tarihi mücadelesidir. Türk 
çı-ençliği için yazdığı şu . satırları okurken mefkfueci inkılôpçı Cafer Seydah-

- met'in kendisi önümüzde ·durur. Oiıa göre örnek bir mefkureci, samimidir, . 
doğrudur, ciddidir. Etrciflı kavrayış ve seeiye sahibidir. Davası üzerinde pa
zarlık yapmaz. Mefkureci için kendisi değil; mefkure vardır: «Hayatı . mefkfı:
resinin anlaşılmasına, benimsenntesi~e, canlandırılmasına ve 'müdafaasına 
yaraya~ bir imkandan ibarettir». · . 

Tarihin en acı tecellileri karşısında o yılmamış, Kırım Türk dqvasına, 
Türklüğ~ imanı bir . an sarsılmaml§br. Yeni durumlar karşısında o yeni · esas- · 
lar ve yeni hedeflerle iaaliyetini yen! baştan düzeclemiş ve mücadeleye de
vam etmiştir. Büyük inkılôpçının 'son defa gösterdiği hedef, bütün Türklerin 
bir tek varlık olduğu ve bir tek varlık gibi hareket ·etmeleri gerektiği idi. Her 
bir Türk ülkesine kurtuluş ve yükseliş ancak hepsirlin bu· hakikati aniadik
ları ve han'gi şekil altında olursa olsun daimc;r dayanışma halinde hareket 
ettikleri zaı:ı:ıan gelecektir. Ona _göre «'tarihten ders alan ~ürk gencinin mef
kfıresi af'!cak milliyet olabilir. Milliyetçiyiz demek. TürkçÜY,ÜZ demektir. Çün-

. kü Türk ~arihi yalnız bir ülkenin malı değildir. Türk kültiİrü yalnız bir kabi
leye ıİıünhasır değildir. Türk dili yalnız bir yurtta konuşulinaz. Bütün Türkler 
bir millettin>. 

Caf~r Bey, son nefesine kadar bu gaye ·için çalışmaktan fariğ olmadı. 
Kalıredici hadiseler onu mc;ıddeten kahretti. ' Fakat bir an ümidini, irıkılôpçı 

ruhunu, canlılığını kaybetriı.edi. Kırım Türk davasını büyük ebedi Türklük dô:
va5ı içinde gördü. 'Türklük dô:va~ını her zamandarı dclıa kuvvetle duydu, her- . 
kestim daha açık gördu. Partizan hareketleri yatıştırmağa, Cryırıcı, zayıflah

cı cereyanları · önlemeğe, so~ nefesine kadar genÇleri aydınlatmağa çalış.İı. 
: · Onun ölümüyle TürklUk ô:leminde b? yük bir ışık sönmüştür, fakat onun yak-· 

tiğ:ı sayısız meş'aleler ebediyete kadar yanacaktır. 
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