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Bu y~l~n ilkbahar~nda Dr. Edige K~r~mal taraf~ndan "Der Nationale Kampf
der Krimtürken mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1917-1918" ba~l~~~~ile bir eser yay~nlanm~~t~r. Bu eser, ~~g ~ 7 Bol~evik ihtilâli ile Çarl~~~n
y~k~lmas~~ üzerine Rus ülkelerinde ya~~yan Türk unsurlar~n, milli varl~klar~n~~
kurtarmak u~runda giri~tikleri milli mücadelelerden birini, K~r~m Türklerinin
(müellif son zamanlara kadar kullan~lan "K~r~m Tatarlan" tabiri yerine "K~r~m
Türkleri" tâbirinin ilmi bak~mdan daha do~ru ve isabetli oldu~una i~aret etmektedir) milli mücadelesini anlatmaktad~r. Gerek Türkçernizde ve gerekse Bat~~dillerinde, münferit baz~~ yaz~lar bir tarafa b~rak~l~rsa, do~rudan do~ruya bu mücadeleleri kendine konu edinen ilmi bir eser tammamaktarz. Sovyet müelliflerinin yaz~lar~~ ise, tek tarafl~~ görü~leri ve belli bir tak~m temayülleri aksettirmek gayretini
güttüklerinden, tatmin edici olmaktan uzakt~r. Bu itibarla Dr. K~r~mal, ilim âleminde mevcut bo~luklardan birini doldurmaktad~r. Eser, do~u Avrupa problernlerinde
uzman olarak tan~nan v. Mende ve G. von Selle gibi bir tak~m ilim ada~nlar~~taraf~ndan takdirle kar~~lanm~~t~r. Almanca olarak yaz~lm~~~bulunmas~~dolay~siyle bu
dili bilmeyen Türk okuyucular için faydal~~ olur ümidiyle kitab~n k~sa bir hülâsas~m verme~i dü~ündük ve bundan sonra dü~üncelerimizi ifade etme~e çal~~t~k :
1875-81 y~llar~~aras~nda ilkokul ö~retmeni ve Ba~çesaray Belediye Ba~kan~~
olarak faaliyette bulunan Ismail Gasp~ral~~ (1851-1014), 188 ~~ tarihinde yay~nlad~~~~bir eserle, Rusya'da ya~ayan büti~.) Müslüma~.:ar~n, Avrupa kültürünü kendilerine maletmek suteriyle kalk~nd~r~lmas~~için bir p~~ogram ortaya at~yor. Bu programa göre : milli okullar ~slah edilmeli ve geni~letilmelidir; milli ö~retim kurullar~n~~ maddi bak~mdan ya~atmak için hay~r cemiyetleri kurulmal~ ; bütün Türkler
için mü~terek bir dil kullanan bir bas~n yarat~lmal~ ; Islâmlar~n ya~ay~~~tarz~~modernle~tirilmeli; Müslüman kad~nlar medeni haklara ula~t~r~lmal~ ; ve nihayet milli
bir ayd~nlar zümresi yarat~lmal~d~r. P,1 amaçlara ula~~lmad~kça Rusya Türklerinin
milli bir hareket yapmalar~na imkan görmiyen Gasp~ral~, "dilde, fikirde ve i~te
birlik" ~eklinde formüle etti~i Türkç .~ük ülküsünü yaymak ve böylece bütün Rusya
Türklerini fikren birle~tirmek için 1833 ta~~ihinden itibaren 33 y~l müddetle "TERCOMAN" adl~~ tan~nm~~~gazetesini ç~kar~yor. 1 go6 dan itibaren de yine zyn~~maksatla
"ALEm-i NtsvAN" adl~~ ile kendi k~z~~ ~efika Han~m taraf~ndan idare edilen ve
kad~n yazarlar~n kalemleri ile beslenen bir kad~n gazetesi yay~nlama~a ba~l~yor.
Y~llarca süren bu sürekli faaliyetten sonra Rusya'da ~~905-1go6 ihtilâli, Gasp~ral~'n~n ülkülerinin gerçekle~mesi için geni~~imkanlar yarat~yor ve Rusya Türklerinde
yeni yeni siyasi cereyanlar canlan~yor. Bütün bu cereyanlarda K~r~m Türkleri
önemli roller oynuyorlar.
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Gasp~rall'~nn azimkâr çal~~malar~~neticesinde vücuda gelen ve ö~retmen, gazeteci yazar ilh... den terekküp eden genç bir milli ayd~nlar zümresi, K~r~m Türklerinin önderli~ini ele al~ nca, kendi memleketleri içinde bir tak~m problemlerle kar~~~
kar~~ya kal~yorlar. Bu problemlerin çözülmesi onlar~~birinci derecede me~gul etmektedir :
~~883'te Ruslar K~r~m'~~ilhak edince Hanl~k zaman~ndan kalma bütün milli müesseseleri y~k~n~~lar, yerlilere kar~~~son derece zalim davranarak ahalinin bir k~sm~n~~
yok etmi~ler, bir k~sm~n~~göç etme~e zorlam~.~lar ve geri kalanlar~m da Rus örne~ine
göre bir düzene sokarak zadegân, burjuva ve köylü s~n~flar~na ay~rm~~lar, fakat Rus
ahaliden farkl~~ olarak bunlar~~memleketlerinin idaresine i~tirak etmek haklar~ndan mahrum tutmu~lard~ . Yeni efendilerin sistemli olarak tatbik ettikleri idari,
dini, iktisadi ve ticari bask~ lar sonucu olarak k~sa bir zaman içinde maddi kültürleri tamamiyle imha edilen, bütün haklar~n~~kaybeden yerlilerin ellerinden topraklar~~da al~nm~~~ve bunlar~ n en bereketli yerlerine Rus aileleri yerle~tirilmi~ti. Ayn~~
surette vak~f mallar~na da el konmu~tu. Yirminci as~r ba~~nda kayd edilen iktisadi
ve s~nai geli~me, K~r~m~ n ictimai bünyesi üzerinde derin etkiler yapm~~, bunun
neticesinde köylü daha da fakir dü~mü~tü. ~~te 1917 ihtilâlinde K~r~m milliyetçileri, K~r~ m Türklerinin milli ve siyasi haklar~~meselesi yan~nda, bu toprak, ictimai
s~n~f, tahsil, dini müesseseler ve vak~f mallar~~meselelerinin de çözülmesini milli
amaçlar olarak görmektedirler.
19435 y~l~ ndan beri gizli cemiyetler halinde çal~~an ve "Genç Tatarlar" (Genç
Türkler tâbirine müvazi olsa gerek) ad~~verilen bu K~r~m milliyetçileri, faaliyet
merkezlerini Karasupazar'da kuruyorlar ve K~r~m'~n di~er büyük ~ehirleri ile bir çok
köylerinde ~ubeler aç~yorlar. Bunlar~n, Ba~çesaray'da çal~~an ve ölçü olarak daima
bütün ~slam dünyas~n~~göz önünde tutan Gasp~ral~'mn fikirleri ile tezat te~kil eden
bir tak~m emeller de besledikleri anla~~lmaktad~r : Bunlara göre K~r~m Türklerinin
felaketine sebep, Çarl~k Rusya's~n~n idare sistemidir. Binaenaleyh K~r~m Türkleri
her ~eyden önce aktiv mücadele ile milli, sosyal ve siyasi bak~mlardan kurtar~lmak
zorundad~ rlar. Ana meseleyi toprak probleminde görmekte ve böylece de Rus
ictimai ink~lapç~lar~n~n fikirlerine yak~n dü~mekte olan Genç Tatarlar, sosyal ve
milli emeller olarak topra~~ n yerli köylüye iadesini, katlan~lamayacak derecede
a~~r olan vergilerden kurtar~lmas~n~ , vak~f mallar~n~n ya~mas~na son verilmesini,
Rus idaresinin s~k~~bir surette tenkide tabi tutularak bu idarenin icra etmi~~oldu~u
zulümlerin meydana ç~kar~lmas~n~ ; mahalli memurlar~n Rusla.~t~r~lmas~mn durdurulmas~n~ ; Türk soyundan K~r~m ahalisinin Ruslarla tam e~it haklara sahip k~l~nmas~n~~istemektedirler. Bu fikirleriyle 1905 - 1906 ihtilâline fiilen i~tirak ettikten
sonra Çar'~n 30 Ekim 19°5 tarihli emirnamesi üzerine me~ru bir ~ekilde faaliyet
göstermek imkan~n~~buluyor ve Karasupazar'da "Azm-i timmid" te~kilat~n~~ kuruyorlar. Fakat çok geçmeden, ileri fikirli gençlerin birli~i olan bu te~kilat yasak ediliyor. Bununla beraber te~kilât~ n faaliyeti gizli olarak 1917 ye kadar devam ediyor.
Bir yandan da me~ru faaliyet alan~nda çal~~arak Ba~çesaray'da "Uçkun" ad~~ alt~nda bir seri ne~riyat yap~yorlar ve Karasupazar'da "Vatan Itcidimi" namiyle bir gazete yay~nlama~a ba~l~yorlar. Bu gazetenin sahibi Abdurre~it Mehdi, "Genç Tatarlar"~n lideridir. ~ kinci Duma'ya K~r~m bölgesi mebusu olarak seçildikten sonra
burada Müslüman mebuslar aras~nda önemli bir rol oymyor. Hülasa "Genç Tatar-
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lar" in faaliyeti neticesinde, K~r~m Türkleri, Gasp~ral~'da noksan olan bir tak~m
siyasi ve sosyal mefhumlara sahip olmu~lard~r.
K~r~m Türklerinde üçüncü bir milli cereyan da istanburda kurulmu~~olan
"K~r~m Talebe Cemiyeti" nde merkezini bulmu~tur (1908). Bu te~kilat~n ba~~nda
Numan Çelebi Cihan ve Cafer Seyidahmet gibi sonradan K~r~m Türklerinin fiilen
liderli~ini yapacak olan ~ahsiyetler bulunnr~aktad~rlar. Bu cemiyet me~ru olarak
çal~~makta ve ba~l~ca faaliyetini K~nml~lan kültür bak~m~ndan ayd~nlatmakta ve
hay~r i~leri yapmakta toplam~§ bulunmaktad~r. Milli vazifesi ise "K~r~m gençli~ini tek bir imanda toplamak ve gençli~in fikirlerini halka ve vatana tevcih etmek"
dir. ~~909 da bu cemiyetin karakter bak~m~ndan en güvenilir üyeleri "Vatan" ad~~
ile siyasi bir organizasyon da meydana getiriyorlar. i~te bu cemiyet, 1917 ye kadar
en hararetli gizli faaliyetin merkezi ve K~r~m'da milli hareketin geli~mesini besleyen ve sa~layan ba~l~ca kaynak olmu~tur. K~r~m'da Rus idaresi aleyhine tevcih
edilmi~~yaz~lar, ~stanbul'da Çelebi Cihan'~n evinde iptidai vas~talarla bas~lmakta
ve çe~itli yollardan, mesela Kur'an ciltleri aras~nda soku~turularak, K~r~m'a sevk
edilmektedir. Bu cereyan Türkiye'deki Türkçülük cereyam ile s~k~dan s~k~ya ilgilidir. ~~1-19~~2'de "Vatan" üyeleri, Rusya'da yeni bir ihtilalin patlak verece~i kanaat~na varm~~lar ve bu maksatla bütün K~r~m halk~n~~buna haz~rlama~a ve te~kilatland~rma~a karar vererek memleketin hemen hemen bütün kasaba ve köylerinde
siyasi te~kilat meydana getirmek i~ine koyulmu~lard~r. Sonra, Birinci Dünya Harbi
s~ralar~nda K~r~m milliyetçileri ittifak Devletleri nezdinde davalar~n~n gerçekle~mesi için bir tak~m te~ebbüslerde bulunmu~lard~r. Istanbul'da bütün Rusya Türkleri temsilcilerinin i~tiraki ile "Rusya Müslüman Türk-Tatargarm Hukukunu
Müdafaa Komitesi" ad~~ile Yusuf Akçora'n~n ba~kanl~~~nda bir komite kuruluycr.
Bu komite temsilcileri, Berlin, Viyana, Budape~te ve Sofya'ya seyahat ederek buralardaki hükümetlere Kazan, Türkistan ve K~r~m Türkleri ad~na imzalanm~~~birer
muht~ra veriyorlar. Muht~rada Rusya Türklerinin durumlar~~tasvir olunmakta ve
,Türk yurtlanmn Rusya'dan ayr~ larak ba~~ms~zl~~a kavu~turulmalar~~istenmektedir.
Heyet üyeleri ayn~~ ~ehirlerde bir tak~m propaganda yaz~lar~~da~~t~yorlar ve konferanslar veriyorlar. Ayn~~zamanda Avrupa'n~n tarafs~z memleketlerine ve itilaf
Devletlerine de müracaat ediyorlar. Sonra Rus boyunduru~u alt~nda ya~ayan bütün yabanc~~milletlerin temsilcileri ile birlikte Amerika Birle~ik Devletleri'ne ba~~
vuruyorlar. Bütün bu faaliyetleriyle Rusya Türkleri, Avrupa ve Amerika'y~~Rusya'daki milli hareketlerden haberdar etmi~ler ve davalann~~milletler-aras~~bir sahaya
intikal ettirmi~lerdir.
Böylece 1917 ~ubat ihtilâli patlak verdi~i zaman K~r~m milli hareketine haz~rl~k bu derecede geli~mi~~bulunuyordu. Ihtilal, bütün Rusya'da oldu~u gibi K~r~m'~n
da idari ve ictimai bünyesinde geni~~ölçüde de~i~iklikler vücuda getirmi~tir. Rus
halk~n~~söz, bas~n, toplant~~ ve te~kilatlanma hürriyetine kavu~turmu~, Çarl~k
zaman~ nda hususiyle Rus olmayan milletler üzerine birer kabus gibi çöken bir
tak~m ictimai, dini, milli ve siyasi tahditleri kald~rm~~t~ r. Ayn~~zamanda her milletin kendi mukadderat~n~~bizzat kendisi tayin etmesi prensibi tan~nmaktad~r. Böylece bütün Rusya'daki yabanc~~milletlerin milli hareketleri için yeni bir devir aç~lm~~~oluyor. Bu ~artlar alt~nda K~r~m milliyetçileri de mevcut irr~kanlardan faydalanmak f~rsat~n~~kaç~rm~yorlar. 0 vakte kadar Rusya'da birçok haklardan mahrum
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b~rak~lm~~~olan yabanc~~milletler için en ba~ta gelen problem, Rus devletine verilen
yeni ~ekil içinde kendilerinin alacaklar~~mevki oluyor. K~r~m Türkleri için üç ~~k bahis
konusudur: K~r~m, ya merkezi bir Rus devleti içinde kültür özerkli~ine, ya eski Rusya'n~n ayr~~ayr~~bölgelerinin te~kil edece~i federal bir devlet içinde territorial özerkli~e
sahip olmak, yahut da Rus devleti camias~ndan tamamiyle ayr~larak tamamiyle ba~~ms~z bir devlet haline gelmek. Gerçekten de K~r~m milliyetçileri çok k~sa bir zaman
içinde süratli bir tekâmülle her üç merhaleden de geçmi~lerdir. ~öyle ki : 7 Nisan
1917'den May~s ortalar~na kadar K~r~m'~n kültür özerkli~ini s~rf kendi kuvvet ve
araçlar~~ile elde etmi~lerdir; hemen arkas~ndan territorial özerklik için mücadele
ba~lam~~~ve bu, May~s ortalar~ndan Kas~m ortalar~na kadar sürmü~tür. Bu mücadele Rusyadaki Müslümanlar ve Rus olmayan milletlerle i~birli~i halinde yap~lm~~~ve ba~ar~~ile neticelenmi~tir. Nihayet son merhale olan milli ba~~ms~zl~k da
gerçekle~tirilmi~~ve bu hal 24 Kas~m 1917'den 27 Ocak 1918'e kadar devam etmi~tir. Bu safhada K~r~m Türkleri, tecrid edilmi~~durumda kald~klar~ndan Türk aleminin fiili yard~mlar~n~n görememekle beraber amaçlar~na ula~mak için yeter derecede kuvvet ve kabiliyeti göstermi~lerdir. Kad~n seçmenlerin de kat~lmas~~ile te~kil
ettikleri 76 mebustan ibaret Kurultay, 18 maddelik bir anayasa kabul ederek, ba~~ms~z K~r~m Devletini kurmu~tur (Bu anayasan~n Türkçe metni kitapta s. ~~07-1 ~~o da
verilmi~tir). Amaçlar~na art~k ula~m~~~görünen milliyetçiler, K~r~m'da ya~ayan
bütün unsurlar~n tam e~it haklarla milli hayatlar~n~n serbestçe geli~mesini garanti
ederek medeni bir devlet, devletin ba~kan~~Çelebi Cihan'~n tabiri ile bir "K~r~m
Isviçresi" meydana getirmek fikrine sad~k kalm~~lard~r. Bununla beraber memlekette nisbi ço~unlu~a sahip bulunan Türklerin idare ba~~nda bulunmalar~~ve memleket mukadderat~na hakim bulunmalar~~lüzumuna kanidirler.
Eserde K~r~ml~lar~~ba~üns~zl~~a kadar götüren bu mücadele safhalar~na geni~~
ölçüde yer verilmi~~ve bütün ayr~nt~lar~na kadar tasvir olunmu~tur. Burada özet olarak dahi anlatma~a giri~emiyece~imiz bütün bu sava~lar, ba~tan ba~a kahramanca,
çok kere dramatik sahnelerle dolud~~r. O aral~k K~r~m ve Bat~~Rusya Müftülü~üne
seçilen Numan Çelebi Cihan ve bunun hemen yan~ba~~nda Cafer Seyidahmet
K~r~ml~lar~n liderli~ini yapmaktad~rlar. Böyle bir görev için lüzumlu bütün fikri ve
manevi vas~flar~~nefislerinde toplam~§ görünen bu iki kuvvetli ~ahsiyet, hemen hemen her önemli olayda ba~~rolleri oynamaktad~rlar.
Ancak ii ay gibi çok k~sa bir zaman zarf~nda süratli bir geli~me ile elde edilen
bu netice, Rusya'da kurulmu~~olan di~er milli devletler gibi K~r~m~n da Bol~evikler taraf~ndan istil'as~~ile 27 Ocak 1918'de ölüm darbesini yiyor. Fakat K~r~m milliyetçileri bu istilay~~kendileri için nihai hüküm olarak kabul etmiyorlar ve üç ay
müddetle (27 Ocak - 25 May~s 1918) en vah~i bir ~ekilde K~r~m Türklerini imha
siyaseti güden Bol~evik rejimi alt~nda milli mukavemet devam ediyor. Devlet Ba~kan~~Çelebi Cihan idam olunuyor. Cafer Seyidahmet ise kaçarak Kafkasya üzerinden Istanbul'a gelme~e muvaffak oluyor. K~r~m Türkleri bundan sonra da milli
hayatlar~n~~yeniden kurmak için memleket d~~~nda oldu~u kadar memleket içinde
de çal~~~yorlar ve te~kilatlan~yorlar. Nitekim Nisan 1918'de General Kosch'un
komutas~ndaki 52 nci Alman ordusu, K~r~m'~~da Bol~eviklerden temizlemek üzere
harekete geçti~i zaman, yar~madan~n her taraf~nda Bol~eviklere kar~~~harekete
geçiyorlar. Böylece milli ba~~ms~zl~k u~runda yeni bir mücadele safhas~~ba~l~yor.
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Gerçekten de bunda ba~ar~~sa~lanarak 16 May~s ~ g ~~8'de milli parlamento (Kurultay) yeniden toplan~yor ve nihayet, Alman i~gal makamlar~n~n güttükleri siyaset
icab~~ olarak, K~r~m'da ya~ayan çe~itli milletlerin temsilcilerinin i~tirak ettikleri
bir K~r~m koalisiyon hükümeti kuruluyor (25 Haziran 1918). Bu hükümetin ba~~nda Lehistanl~~bir Tatar olan General Süleyman Sulkiyeviç bulunmakta olup d~~~
i~leri bakan~~Cafer Seyidahmet'tir. Sulkiyeviç hükümetinin sonuna kadar ba~l~~kald~~~~ana fikir, K~r~m'~n ba~~ms~zl~~~n~~korumak fikri olmu~tur. Iç siyasette bütün
unsurlar~n tam e~it haklarla milli geli~meleri için en geni~~imkanlar~~ sa~lamak,
bunlar~~memleketin idaresine i~tirak edecek ~ekilde düzenlemek ve ayarlamak belli
ba~l~~prensibidir. Bir yandan gönüllü Beyaz Ordunun komutan~~General Denikin
ve sonra bunun ardas~~General Wrangel, öte yandan Ukrayna, K~r~m'~~ ba~~ms~z
bir devlet olarak ya~atmak istememektedirler. Bu güç ~artlar alt~nda d~~i~leri bakan~~özel bir görevle Berlin'e gidiyor ve Alman makamlar~, ancak Osmanl~~Sadrâzam~~Talat Pa~a'n~n enerjik ve sert bir müdahelesi üzerine K~r~m'~n Ukrayna'ya
ilhak~na engel olarak ba~~ms~zl~~~n~~teyid ediyorlar (S. 241).
Kitab~n bir bölümü, K~r~m'~n Türkiye ile münasebetlerine tahsis olunmu~tur.
O zaman Osmanl~~siyaseti, Çar Imparatorlu~unun çökmesi üzerine ortaya ç~kan
genel durumdan faydalanarak kuzey-do~u s~n~rlar~n~~kesin surette güvenlik alt~na
almak ve Karadeniz meselesini kendi lehinde halletmek amac~n~~gütmektedir. Bu
itibarla Türkiye, hususiyle Mart ~~ rdenberi K~r~m problemi ile yak~ndan ilgilenmektedir. Cafer Seyidahmet'in Nisan 191 7'de Istanbul'u ziyareti, iki devleti
birbirine daha ziyade yakla~t~r~yor. May~sta Türkiye ve hemen arkas~ndan Almanya
K~r~m'~n ba~~ms~zl~~~n~~ tan~yorlar. Temmuz sonlar~nda K~r~m~ n siyasi temsilcisi
olarak Hasan Sabri Ayvaz (ki bu da milli hareketin en ba~ta gelen önemli ve kabiliyetli ~ahsiyetlerinden biridir) istanbura geliyor ve bütün gayretiyle iki devlet
aras~ndaki dostluk ba~lar~n~~kuvvetlendirme~e çal~~~yor. Son derece dostça olan bu
münasebetler, o vakit Türkiye'deki "Türkçülük" cereyan~~ile beslenmektedir. Osmanl~~bas~n~, K~r~m'da cereyan eden çe~itli olaylar~~ çok yak~ndan takib etmekte,
ba~tan beri K~r~m'~n ba~~ms~z bir devlet olmak hakk~na sahip bulundu~unu bir çok
delillerle isbat etme~e çal~~makta, K~r~m aleyhine giri~ilen her harekete kar~~~~iddetli bir realcsiyon göstermekte, dolay~siyle K~r~m meselelerini Avrupa bas~n~na alcs
ettirmektedir. Osmanl~~devlet adamlar~~da K~r~m'~n ba~~ms~zl~~~na büyük bir önem
vermektedirler. Hattâ Talat Pa~a, biraz evvel söyledi~imiz gibi, Ukrayna'n~n emelleri kar~~s~nda K~r~m'~n ba~~ms~zl~~~n~~teyid ettirmek için Alman makamlar~~nezdinde gayet ~iddetli bir lisan kullanacak, Osmanl~-Alman ittifak~n~~tehlikeye dü~ürecek kadar, ileri gitmi~tir. Bundan ba~ka Talat Pa~a, yine K~r~m'~n lehinde olmak
üzere, 23 Eylül 1918'de, Kafkasya, K~r~m ve Karadeniz meselelerinde Almanya
ile Osmanl~~devletinin siyasetini düzenleyen bir protokol imza etmi~tir.
Fakat 1918 y~l~~sonbahar~nda Ittifak Devletlerinin harbi kayb edecekleri art~k
belli olmu~tur. Ta ba~tan beri K~r~m'daki Türk ahali ile Rusya'dan ayr~lma~a bir
türlü raz~~olmayan yerli Ruslar aras~nda cereyan eden ~iddetli mücadele Sulkiyeviç hükümetini y~pratm~~, zay~f dü~t~rmü~tür. Ayn~~zamanda Alman i~gal kuvvetine
ve Türkiye ile Almanya'n~n siyasi himayelerine dayanan bu hükümet, Ittifak Devletlerinin yenilmeleri üzerine art~k tutunam~yor ve ~imdi sesini bir kat daha yükselten Rusya'ya iltihak etmek taraftarlar~n~n bask~s~na dayanamayarak 16 Kas~m
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1918'de dü~üyor. Yerine geçen K~r~m Karaim Türklerinden Salomon Krym hükümeti, o aral~k memleketi istilâ etmi~~bulunan gönüllü Beyaz Ordu'nun komutan~~
General Denikin'nin kuvvetlerine dayanmaktad~r. Bu hükümetin Rus siyasi partilerine mensup bulunan üyeleri, Rusya'n~n bölünmez bir devlet olarak ya~amas~~
taraftar~~olup K~r~m ba~~ms~zl~~~n~n ~iddetle aleyhindedirler. Bu sebeble gerek
Sulkiyeviç hükümeti zaman~ nda ve gerekse daha önce K~r~m'~n ba~~ms~zl~~~n~~korumak yolunda al~nm~~~bulunan bütün tedbirleri ortadan kald~rma~~~kendilerine
ba~l~ca i~~ediniyorlar. K~r~m Türkleri bu hükümete i~tirak etme~i ve General Denikin ile i~birli~i yapma~~~reddettikleri gibi Tatar parlamentosu ile Milli Direktoryum da bu hükümeti tan~m~yor. Her tarafta aç~k toplant~lar yap~larak protestolar ya~~yorlar. Bu a~~r ~artlar alt~nda K~r~m Türkleri, hiç olmazsa milli kültür
45zerkliklerini kurtarma~açal~~~yorlar.
1919 Bahar~nda K~r~m, K~rm~z~~Ordu taraf~ndan ikinci defa istilâ edilip ba~~nda Lenin'in karde~i D.Uljanov'un bulundu~u bir Sovyet cumhuriyeti haline getirildi~i zaman, milliyetçilerin faaliyetleri, t~pk~~birinci Bol~evik i~gali zaman~nda oldu~u gibi, yine gayri me~ru ~ekle dökülüyor. ~tilaf donanmas~= yard~m~~ile General Denikin K~r~m'~~yeniden istilâ edince (24 Haziran 1919) reaksiyoner bir siyaset takib ederek K~r~ m Türklerinin milli özerkliklerini tan~m~yor ve bütün protestolara ra~men milli müesseselerini tahrib ediyor. Denikin'in yerine geçen General Wrangel (3 Nisan 1920) de selefinin siyasetinden ayr~lm~yor. Tatarlar~n
sa~l~ yabilmek için generalin teklif etti~i "din ve tahsil hürriyeti" kâfi görülmiyerek reddolunuyor. Bunun üzerine Wrangel ~iddetli tedbirlere ba~~vurarak'
milliyetçileri takip ve te'dibe ba~l~yor. Fakat bundan umdu~u sonucu alam~yor.
Bununla beraber General Denikin'den sonra ne Tatar Parlamentosu ve ne de
Direktoryum bir daha ihya olunamam~~t~r. Yeniden gary~~me~ru ~ekle dökülen
K~r~ m milli hareketi, bundan böyle 1918 sonbahar~nda te~kil edilen "Milli F~rka"
ya intikal ediyor. Bu parti, ~kinci Dünya Harbine kadar ayn~~gaye u~runda çal~~anlar~n merkezini te~kil etmi~tir.
1 Kas~m ~~92o'de K~z~ l ordu, General Wrangel'i K~ r~m'dan at~yor ve memleketi
do~rudan do~ruya Sovyet Rusya'ya ilhak ediyor. Bunun üzerine Moskova'n~n görevlendirdi~i Macar Komünist lideri Bela Khun kanl~~ bir rejim tatbik ediyor. K~r~m Türkleri "Ye~illet" (K~z~ llara mukabil) ad~~ ile te~ kilâtlanarak buna kar~~~ ~iddetle mukavemet etme~e ba~l~yorlar ve bu hareketleriyle bilhassa do~u milletlerinin
sempatisini kazan~ yorlar. Belki de bundan bir dereceye kadar ku~kulanan Moskova,
1921 yaz~nda K~r~ m siyasetini esasl~~ bir surette de~i~tirerek K~r~ m Turklerine bir
tak~ m tâvizlerde bulunuyor ve nihayet 18 Ekim 1921 'de K~r~m Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetinin özerkli~ini ilan ediyor. 60000 kadar insan kayb~na mal olan müthi~~k~ tl~~~~geçi~tirdikten sonra K~r~ m Türkleri, Moskova'n~ n lütfu olan özerklik
haklar~n~~gerçekle~tirme~e çal~~arak en yüksek idare makam~~ olan "K~r~m Merkezi
Icra Komitesi"nin ba~~ na komünist bir Tatar~, Veli ~ brahim'i geçiriyorlar. Böylece
hiç olmazsa baz~~bak~mlardan milli geli~me imkan~n~~bulabiliyorlar ve hakikaten
de özerk bir milli Sovyet cumhuriyeti vücuda getirme~e muvafrak oluyorlar. Fakat
1927 'de, uzun bir mücadeleden sonra, merkezi bol~evik idaresi, "endüstrile~me,
çollektivle~ me ve merkez ile~me" prensiplerini kendine ~iar edinen Stalin gurubunun
eline geçti~i zaman, Moskova, K~r~m'~n da özerkli~ini ortadan kald~rmak yolunu
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tutuyor. Bu arada 3000 Yahudi ailesini K~r~m'a yerle~tirrne~e kalk~~~yor. Yar~madan~n güney k~y~lar~nda oturan topraks~z 3500 Tatar ailesini toprak sahibi yapmak
ve d~~arda ya~ayan K~r~m Türklerini memlekete getirip yerle~tirmek isteyen Veli
~brahim ve taraftarlar~, Moskova'n~n bu tahrik edici siyasetine mukavemet ediyorlar. Bunun üzerine Veli ~brahim mahalli milliyetçilik ile suçland~r~larak tevkif,
muhakeme ve idam olunuyor (9 May~s 1928) Ayn~~suçtan 3500 K~r~m Türkü tevkif
edilerek idam veya sürgün olunuyorlar. Böylece bir Sovyet cumhuriyeti olarak K~r~m'~n özerkli~i fiilen sona ermi~~oluyor. 1929 ile 1941 y~llar~~aras~nda Moskova, K~r~m'~~
sovyetle~tirme, daha do~rusu rusla~t~rma ve K~r~m Türklerini sistematik olarak
imha etme siyaseti güdüyor. Bu olaylara ~ahit olan Rus yazar~~Aleksandrov, "bütün
bir milletin zalimâne, merhametsiz ve manas~z bir ~ekilde vücudunun imha" edilmesinden bal~setmekteclir. Bu siyasete kar~~~yap~lan mukavemet hareketleri ve ayaklanmalar, kanl~~ve gaddarâne bir surette bast~r~l~yor. Üstelik sun'î olarak iktisadi
buhran ve k~d~k yarat~l~yor ve bu yüzden binlerce Tatar ölüp gidiyor. Bu hali protesto eden Veli ~brahim'in ardas~~Komünist Mehmet Kubay da memleketten sürgün
ediliyor. Moskova, sistematik bir ~ekilde Rusya'daki Türk milletlere milli ~uurlar~m k~5detmek ve bunlar~~rusla~t~rmak için büyük bir gayret sarfediyor; dillerini
parçalamak suretiyle birbirinden ay~rmak siyaseti günden güne ~iddetini art~r~yor
ve nihayet 1938'de Rus alfabesinin sokulmas~~ ile K~r~m Tatarcas~n~n da rusla.st~r~lmas~~tamamlan~yor. 1937 ve 1938 y~llar~nda Sovyet Içi~leri Komiseri Ezov'~n
memlekette tatbik etti~i terör rejimi, bütün K~r~mhlar için tüyler ürpertici bir
facia olmu~tur : K~r~m'~n Türk soyundan cumhurba~kan~~ ~lyas Tarhan, Ba~bakan~~
Sameddin, bir çok halk komiserleri, Komünist Partisi üyeleri, ~air, yazar, gazeteci,
profesör, artist ve ö~retmenler, k~saca bütün ayd~n zümre idam veya sürgün olunuyorlar. Hattâ köylüler de yakalanarak kitle halinde kur~una diziliyorlar. Bu terör
rejimi K~r~m'~n sovyetle~tirilmesini tamamlad~~~~gibi K~r~m Türklerini sistematik
olarak imha etmek siyasetinin de önemli bir merhalesini te~kil etmektedir. 1921'den
1941 tarihine kadar çe~itli yollardan imha edilen K~r~m Türklerinin say~s~, ar~iv
vesikalar~na dayan~larak kesin surette belli de~ildir de, ~~6o.000 ki~i tahmin edilmektedir. Bu ise 1917 'de K~r~m'da ya~amakta olan Türk nüfusunun a~a~~~yukar~~yar~sm~~te~kil etmektedir.
Hülasâ : "Yar~s~~imha veya sürgün edilmi~~; en iptidai insan haklar~ndan ve
fiilen bütün milli haklardan mahrum b~rak~lm~~; milli kültüre, dile ve yaz~ya yabanc~la~t~r~lm~~~; sistematik olarak rusla~t~r~lm~~; dinleri, din adamlar~~ ve ayd~nlar~n~n en özlü k~sm~~kayb ettirilmi~; atalar~ndan kalma topraklar~~ellerinden al~nm~~~ve zorla kolhozlara s~k~~t~r~lm~~ ; Rus halk~n tersine olarak sosyal ve milli bak~mlardan esaret zencirine vurulmu~; ve bütün bu sebeplerle ümitsizli~e dü~ürülmü~"
bir millet! I~te 22 Haziran 1941 'de Alman-Sovyet Harbi ba~lad~~~~zaman K~r~m
Türklerinin hali !
Bu hale dü~ürülmü~~olan K~r~m halk~n~n, Kas~m 1941'de memleketlerine giren Alman ordusunu bir kurtar~c~~olarak kar~~lamas~n~~ve sonra da Sovyetler K~r~m'~~
istirdat te~ebbüsüne geçtikleri zaman silaha sar~lmas~m tabii görmek laz~m gelir.
Halbuki Sovyet yazarlar~, bunu K~r~ml~lar~n Sovyet Rusya'ya topyekün ihanetleri olarak saymakta ve böylece sonradan 1946'da bütün K~r~m Türklerinin çarpt~r~ld~klar~~cezay~~hakl~~göstermek istemektedirler. ~kinci Dünya Harbinde Alman
i~gali s~ralar~nda K~r~m Türklerinin liderleri, en ba~ta "Milli F~rka" erkan~, durum&Ilet«, C. XVI. 20
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dan faydalanarak K~r~m Türklerinin milli haklar~n~, milli bir devlet olarak bak~ms~zl~klar~m ihya etme~e çal~~~ yorlar. Fakat Almanlar, Sovyet Rusya'daki yabanc~~
milletlerin arzu ve emellerini desteldememi~ler, Kir~m'da sert bir i~gal rejimi tatbik
ederek yerlilere herhangi bir siyasi hak taminamakta ~srar etmi~lerdir. Bu halin
en ba~ta gelen sebebi, Hitler'in 16 Temmuz 1941'de ifade etti~i (S. 3 ~~o-3 ~~~~'de bu
hususta dokümanlar verilmi~tir) gibi, K~r~m'~~Almanlarla iskân etmek fikri olmu~tur. Almanlar, Tatarlar~n her türlü milli arzular~na kar~~~son derece menfi bir
tav~r tak~run~~lar, bas~nlar~n~~ s~k~~bir kontrole tabi tutmu~lar, o zamanki liderleri
Ahmet Ozenba~h'y~~1943'te memleketten kovmu~lard~r. Hattâ Nazi'ler daha da
ileri giderek K~r~m Türklerini, t~pk~~Ruslar gibi, sistematik bir ~ekilde imha etmek
yolunu tutmu.~lar, Sovyet kuvvetleri taraf~ ndan üs olarak kullan~labilece~i bahanesiyle Güney ve Orta K~r~ m'da birçok Tatar köylerini yalup y~km~~lard~r. Almanlar~n
bu surede hareketlerinden hayal k~r~kl~~~na u~rayan birçok Tatar köylüleri, o vakte kadar müzaheret ettikleri Almanlarla münasebetleri keserek Rus ahali ile birlikte
ayaklarup da~lara çilun~~lard~r. Di~er taraftan K~r~m Türklerinin bir ço~u da,
1%4. Nisan'~nda Sovyet ordusu K~r~m'a girerken, yeniden bol~evik rejimine katlanmamak için, deniz yolu ile Romanya'ya göç etme~i tercih etmi~lerdir. Almanlar, ancak yenildikten sonra, yapt~klar~~hatalar~~anlayarak K~r~m Türklerinin ba~~ms~zl~k arzular~n~~destekleme~e ba~lam~~lard~r. Fakat art~k i~~i~ten geçmi~tir.
Nisan 1944.'te Sovyetler K~r~m'~~ald~klar~~zaman yeniden korkunç bir terör
rejimi tatbik etme~e ba~lam~~lar, orada kalan Türk ahaliyi kitle halinde caddelerde
öldürmü~ler veya canl~~canl~~yakm~~lard~r. K~r~m Eyaleti (Tauria)'nin ba~kenti
olan Sirnferopol sokaklar~ndaki a~açlar dara~ac~~olarak kullan~lm~~t~r. Üstelik yiyecek maddelerine el konmu~~ve bu tedbir müthi~~bir luth~a, dolay~siyle salg~n hastal~klara sebep olmu~tur. 25 Haziran 1946'da Yüksek Sovyetler Ba~kanl~~~n~n bir
kararnamesi ile K~r~m Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti resmen tasfiye olunarak memleket RSFSR e kalb olurmu~~ve Türk halk~~yarnnadadan son ferdine kadar sökülüp
ç~kar~lm~~t~r. Sürülenlerin ak~beti, Sovyet hükümeti bunlar~~nereye yollad~~~n~~
gizli tuttu~undan, bugün için bilinmemektedir. Bu cezri tedbir, Sovyetlerin Karadeniz k~y~lar~~ile s~n~r boylarmdaki topraklar~n~~yabanc~~unsurlardan temizlemek
ve bunlar~n yerlerine kendisine tamamiyle muti Rus ahaliyi iskân etmek siyasetinin bir cüzüdür. Anla~ild~~ma göre, K~r~m'~~Rusya'n~n stratejik bir kalesi ve taarruz
üssü haline getirmek amac~ , Sovyetleri tarihte bir örne~i daha görülmemi~~bu
zorbal~~a sevk eden âmil olmu~tur. Sovyetlerin daha 194.1'de K~r~m hakk~nda böyle bir temizleme karar~~vermi~~olduklar~, fakat Alman harbi dolay~siyle karar~~uyguluma alan~na koyma~a vakit bulamad~klar~~görülmektedir. Nitekim harpten
sonra K~r~m'daki bütün Türkleri, suçlu ile suçsuzu birbirinden ay~rmaks~z~n, hatta
bizzat Sovyet ordusunda Almanlara kar~~~fiilen dö~ü~enleri dahi ayn~~muameleye
tâbi tutmalar~, böyle bir karar~n daha önce verilmi~~oldu~unu teyid eder mahiyettedir.
Tahin zalim darbelerine u~ram~~~olmakla beraber K~r~ m Türkleri, milli haklar~ndan ve ba~~ms~zl~ k sava~~ndan vaz geçmi~~de~illerdir. Milli hareket hâlâ hayatiyetini muhafaza etmektedir. Bu kadar insan kayb~na u~ram~~~olmalar~na ra~men,
az~msanm~yacak kadar büyük bir k~sm~~Sovyet Rusya'n~n d~~~nda ya~amas~~hasebiyle, büsbütün ortadan kalkmaktan korunmu~~bulunmaktad~rlar. Bugünkü
hareketin gayelerini ~u ~ekilde hülâsa etmek mümkündür :
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- K~r~m'~n tam ba~~ms~zl~~~n~n yeniden kurulmas~, 2- Çarl~k ve Bol~evik
rejimlerinin zulümleri sonucu olarak anayurttan ç~kmak zorunda kalm~~~bulunan
K~r~m Türklerinin vatanlar~na dönü~ü ve 3- Sovyet hükümeti taraf~ndan kitle
halinde sürülen K~r~ml~~Türk halk~n~n Birle~mi~~Milletler te~kilat~~ taraf~ndan himayesi.
Yazar, 1948'de "Rus hakimiyeti ve Mo~ollar zaman~nda K~r~m" adl~~bir eser
yay~nlayan Alman bilgini Spuler'in, memleketlerinden göç ettirilmeleri ile K~r~m
Tatarlar~n~n ba~~ms~z bir millet olmak vasf~n~~nihai olarak kayb etmi~~bulunduklar~~
yolundaki görü~üne i~tirak etmemekte ve K~r~m milli hareketinin eninde sonunda
zaferi kazanaca~~na iman~~oldu~unu belirtmekle eserini bitirmektedir.
***
I~te Edige K~r~mal'~n kitab~ n~~okurken en çok gözümüze çarpan olaylar ve bizde en derin iz b~rakan intibâlar : Büyük bir ilgi ile okudu~umuz bu kitapta anlaOlanlardan bir tak~m sonuçlar ç~karmak mümkün oluyor :
Görülüyor ki Tatar halk~, K~r~m Hanl~~~~Osmanl~~Imparatorlu~undan kopar~ld~~~~andan beri rahat bir gün görmemi~tir. Potemkin'den Stalin'e kadar, hangi
milletten ve hangi siyasi mezhepten olursa olsun, K~r~m'a kim hakim olmu~sa
daima Tatarlar~~ezmi~, bunlar~n vücudunu büsbütün ortadan kald~rmak için hiçbir ahlakla, hattâ insanl~kla ilgisi olmayacak derecede en vah~iyane vas~talara ba~vurmaktan kaç~nmam~~t~r. K~r~m'a ayak bast~klar~~günden beri Türk ahaliyi kökünden kaz~ma~a karar vermi~~bir ~rk dü~man~~olarak kendilerini gösteren Ruslardan ba~ka Ukraynal~lar, henüz kendi devletlerinin ba~~ms~zl~~~n~~ sa~lamla~t~rmadan, K~r~m'~n iktisadi bak~mdan kendilerine lüzumlu oldu~u bahanesiyle; ve
nihayet son defa Almanlar, K~r~m'~~ Do~u Gotlar~n~n anayurdu sayarak buraya
Almanlar'~~iskan etmek için tarihi bir hak iddiasiyle; bu memlekete do~rudan do~ruya sahip olmak emelini gütmü~ler ve hepsi de bedbaht Tatar halk~n~~siyasi haklara kavu~turmak ~öyle dursun, büsbütün yok etmek yollar~n~~ aram~~lard~r. En
sonunda da Bol~evik Ruslar, k~ra k~ra tüketemedikleri K~r~m Türklerini topyekün
olarak as~rlardan beri üzerinde ya~ayageldikleri ata topraklar~ndan sürüp ç~karmak felâketine u~ratm~~lard~r. Bütün yabanc~~ hakimiyetlerin K~r~m Türklerine
reva gördükleri ve tarihte bir örne~ine daha rastlanam~yan bu gaddarca muamele
kar~~s~nda, bir iman olarak yürek s~zlamamak, isyan etli emek mümkün de~ildir.
Acaba bu memlekete semavi bir u~ursuzluk mu çökmü~tür? Yoksa bilerek veya
bilmiyerek i~lenmi~~bir tak~m günahlar~n bütün bir milletçe cezas~~m~d~r? Sovyetler içinde ~u veya bu ~ekilde hiç olmazsa milli özelliklerini muhafaza eden Rus'dan
gayr~~milliyetler ya~ayabildikleri halde Tatarlar~n bu ba~~na gelenler acaba Türk
~rk~ndan, ~slam dininden ve H~ristiyanl~~~n d~~~nda kalan ba~ka bir kültür çerçevesine mensup bulunduklar~ndan m~d~r? Milli varl~~~n~~ kurtarma~a haz~rlamak
için her ~eyden önce bat~~kültürünü benimsetmekle i~e ba~layan Gasp~ral~~tsmail Bey'e
hak vermemek mümkün olmuyor. Her ne olursa olsun ~u cihet aç~k olarak görülüyor
ki K~r~m'~n geopolitik mevkii, üstün kuvvetler kar~~s~nda kendini koruma~a muktedir olam~yan K~r~m Türkleri için adeta bir musibet olmu~tur. Bu kadar a~~r ~artlar, bu kadar ac~~felaketler içinde K~r~m Türklerinde ya~ayan ba~~ms~zl~k a~k~na,
milli hayata ba~l~l~k gelene~inin bu derece kökle~mi~~bulunmas~na, milli varl~k
u~runa y~lmadan en a~~r fedakarl~klara katlanmaktan kaç~nmay~~lar~na hayran
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olmamak elden gelmiyor. Bu kudreti gösteren bir milletin, say~~bak~m~ndan ne kadar
küçük olursa olsun, yeryüzünde kendi özellikleri ile ya~ama hakk~~bulam~yaca~~na
insan~n bir türlü inanas~~gelmiyor. Kim bilir ne zaman insanlar, hem-cinslerine istedikleri ~ekilde hayat hakk~n~~tan~yacak kadar siyasi h~rs ve bencillik duygular~n~~
gernleyebilecekler ve hepimizi doyuracak kadar bol nimetlerle dolu dünyam~z~~
süsliyen, dünyam~za ruh ve cazibe bah~~eden büyük küçük bütün milletlerin istisnas~z i~tirak edecekleri ahenkli, verimli bir insanl~k hayat~~sürmek imkan~n~~yaratacaklar! Belli bir kültür seviyesine ula~m~~~bir çok Adem o~ullar~ /un yüzy~llardan
beri hasretini çektikleri böyle bir devrin, herhalde dünden bugüne daha yak~n oldu~unu temenni edelim.
•
•
içindeki endeksler, resimler ve haritalarla 4.50 sayfa kadar tutan bu eserin
yazar~~Dr. Edige K~r~mal, Serbest Ukrayna Bilimler Akademisi muhabir üyesidir.
Yirmi y~ldan beri K~r~m Türklerinin milli mücadelesine fiilen kat~lm~~t~r. En
kalbur üstü K~r~m milliyetçilerinin ve bunlar~n lideri olan Cafer Seyidahmet'in
yeti~tirmelerinden ve i~~arkada~lar~ndand~r. Bu vas~flar~~ile Dr. K~r~mal, K~r~m ile
ilgili bütün problemlerin bizzat içinde bulunmaktad~r. Bununla beraber eser, bir
milliyet mücahidinin hisleriyle de~il, son derece bir ilmi titizlikle haz~rlanm~~~ve
sözün tam anlam~~ile, bugün için mümkün olan en geni~~kaynak malzemesine dayanan tarihi bir etüt olarak yaz~lm~~t~r. K~r~m, Türk, Rus, Alman, Ukrayna, Leh
ve Frans~z kaynaklar~ndan; K~r~m ar~iv vesikalar~ ndan, milli harekete i~tirak etmi~~belli ba~l~~ ~ahsiyetlerin elinde bulunup bugüne kadar yay~nlanmam~~~olan
vesika ve hat~ralar~ndan; bir çok kimselerin olaylar hakk~nda ~ifahi ~ahadetlerinden ;
Türk ve bat~~memleketleri bas~n~nda ç~km~~~yaz~ lardan; nihayet hususi surette tedarik etti~i milletler-aras~~Nürnberg Mahkemesi tutanaklar~ ndan ve kendi elinde bulunan resmi vesikalardan faydalanm~~t~r. Çok zengin olan bu malzemeyi büyük
bir titizlikle ay~klayarak kullanm~~, ~ahsi görü~~ve mütalâalar~~bir tarafa atarak
sadece vâk~alar üzerinde durmu~, birçok yerlerde de ele geçirilmesi zor olan veya
hiç mümkün bulunm~yan kaynaklar~~bizzat konu~turmu~tur. Bugünkü kaynak durumuna göre ayd~nlat~lmas~~mümkün görünmiyen baz~~problemlere dikkati çekti~i
gibi tarihi bir etüdün d~~~ nda kalan konulara temas ettikçe bunlar üzerinde mütalâa yürütüp hüküm verme~i ilgili uzmanlara b~rakm~~t~r. Sahife alt~~notlar~n~n çoklu~u (1379 adet) ve kitab~ n sonunda do~rudan do~ruya faydaland~~~~2oo'e yak~n
kitap ad~n~~spesiyal bibliyografya olarak vermesi, eserin kaynak zenginli~i ve bunlar~~
i~lemek için sarf edilen muazzam gayret hakk~nda bir fikir verebilir. Ba~~ taraf~na
konan k~saltmalar cetveli ile sonuna eklenen endeksler, kitaptan faydalanma~~~
kolayla~t~rmaktad~r.
Giri~~bölümünde, Do~u-Avrupa problemleri için uzman olarak tan~nan Gerhard von Mende'nin üç sahifelik takdirkâr sözlerinden sonra müellif in, eserini
ithaf etti~i üstad~~Cafer Seyidahmet K~r~mer'in uzunca bir yaz~s~~gelmektedir. Burada K~r~m tarihi, ~lk ça~dan beri özet olarak ayd~nlat~ lmakta ve eserin içinde geçen
baz~~olaylar tarnamlan~naktad~r. K~r~m Türklerinin gayesi ise, "büyük ~ehitleri"
Çelebi Cihan'~n ~u te~bihi ile belirtilmektedir : "K~r~m'da ya~ayan bütün milletler, t~pk~~bir buketteki çe~itli çiçekler gibi, özel kültürlerini ve tarihi özelliklerini
muhafaza etmelidirler". K~r~mer'in ~~711 Prut antla~mas~m imzalayan Baltac~~Meh-
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met Pa~a hakk~ndaki sözleri (S. XX-XXI) bize isabetli tarihi hüküm olarak görünmemek tedir.
Yazar, K~r~m Türklerinde milli hareketin men~e'ini ve Birinci Dünya Harbi
sonuna kadar geli~mesini anlatt~ktan sonra üçüncü bölüm ile 1917-1918 olaylar~na
geçmekte ve K~ r~m'~~kültür özerkli~inden ve teritoryal özerklikten ba~~ms~z bir devlet haline ula~t~ran bu f~rt~nal~~ devreyi mütalaa etme~e giri~mektedir. Sürükleyici bir üslapla ve canl~~ bir ~ekilde tasvir etti~i bu devrin say~~ ve çe~it bak~m~ndan
son derece zengin olaylar~, ara~t~rmalar~n~n a~~rl~k merkezini, kitab~n ana bölümünü
te~kil etmektedir (S. 33-270). Burada milli mücadele en ince ayr~nt~lar~na kadar
anlat~lmakta, K~r~m'da olup bitenlerin büyük devletlerin siyasetlerine ne derece
etki yapt~~~~belirtilmekte, harpten yorgun dü~mü~~bulunan bat~~ dünyas~n~n dikkati Avusturya-Macaristan Imparatorlu~unun parçalanmas~~ ile do~an devletlerin
ve Balt~k cumhuriyetlerinin te~kili üzerinde topland~~~, buna kar~~l~ k Rusya'daki
Türk milletlerin milli hareketlerine gere~i kadar ilgi gösterilmedi~i ve bu yüzden
bütün bu hareketlerin akim kald~~~~üzerinde durulmaktad~r. Hareketi manen ve
maddeten destekleyen Türkiye ve Almanya devletleri ile K~r~m milliyetçileri aras~ndaki münasebetlere tahsis olunan bölümler çok enteresan ve bize bugüne kadar
bilmedi~imiz bir tak~m yeni bilgiler getirmektedir. Ikinci Dünya Harbi içinde büyük devletler hakk~nda verilen malamat~n daha ba~ka ar~iv vesikalar~~ ile tamamlanmas~~ gerekmektedir. Esasen Bol~evik ihtilali s~ralar~nda iki y~ll~k bir zaman~~ inceleme~i kendine esas vazife edilnen yazar, eserini "mütevazi' bir ilk deneme" olarak
vas~fland~ rmakta ve bundan sonra daha derin ara~t~rmalar~n yap~lmas~~ laz~m geldi~ini, fakat bunun ancak K~r~m'a ait bütün ar~iv malzemesinden faydalanmak
imkan~n~ n sa~lanmas~~ ile kabil olabilece~ini söylemektedir.
Dr. K~r~mal'~ n, yetkili ilim adamlar~~ taraf~ndan takdirle kar~~lanan bu eseri,
1952 Temmuz'unda Münich'te toplanan milletler-aras~~Sark~yatç~ lar Kongresinde
ba~l~ca bir konu te~kil etmi~, en salahiyetli bilginler eserin büyük ilmi k~ymetini,
ilim alemine getirdi~i yenilikleri, bir tarih eseri olarak de~erini, eserin Türk alemi
için önemini, yazar~n objektifli~ini, ayr~~ ayr~~ tebli~ler ve etrafl~~ etütler ~eklinde
belirtmi~ler, kitab~ n içinde yer verilen meseleler üzerinde uzun uzun tart~~malar
yapm~~lard~r.
Hüllsa, böyle bir ilmi eser vücuda getirmek için men~e', formasiyon ve faaliyet bak~mlar~ndan bütün vas~flar~~nefsinde toplam~§ bulunan Dr. Edige K~ r~mal
bugün için ne mümkünse yapm~~~ve Rusya'daki Türk milletlerin milli varl~ k mücadelelerinden hiç olmazsa biri hakk~nda derli toplu, güzel bir eser vermi~tir.
Böylece yak~n tarihin hususiyle biz Türkleri çok yak~ndan ilgilendiren bir taraf~n~~
ayd~nlatmakla ilim aleminde bir bo~lu~u doldurmu~tur. 26.X.1952.
PROF.
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