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Numan Çelebi Cihan

Büyük Türkçü þehit siyaset adamý. Numan Çelebi Cihan (1885-1918), ünlü Kýrým Tatar siyaset adamý, Kýrým Halk Cumhu
Cumhurbaþkaný, I. Kýrým Tatar Milli Kurultayý'nýn Baþkaný, Kýrým Müftüsü ve Kýrým Müslümanlarý Ýcra Komitesi'nin Baþkaný
olduðu "Ant Etkenmen" þiiri Kýrým Tatar halkýnýn milli marþý oldu. Numan Çelebi Cihan, 23 Þubat 1918'de Akyar'da bolþevikler
tarafýndan öldürüldü.
Kýrým Türkleri, bir yandan Rus hakimiyetinden kurtulmak, siyasi ve kültürel haklarýný kazanmak, vatanlarýnda hür yaþamak
amacýyla yeraltý mücadelesi baþlatýrken diðer yandan da Ýstanbul da yaþayan Kýrýmlý öðrenciler "Kýrým Talebe Cemiyeti" ve
"Vatan" teþkilatýný kurmuþlardýr. Bu teþkilatýn baþýnda bulunan Numan Çelebi Cihan ve diðer Kýrýmlý aydýnlar, Rusya'daki iç d
halkýn ihtiyacýný göz önüne alarak 1912 de "Milli Fýrka" adý altýnda siyasi bir parti olarak teþkilatlanmýþlar ve Rus Çarlýðý 1917
ihtilali ile parçalanýnca Bahçesaray da 13 Aralýk 1917 de toplanan Kýrým Türkleri Milli Kurultayý, Kýrým'ýn baðýmsýzlýðýný ilan
kurultayda kýrým müftüsü Numan Çelebi Cihan, Devlet Baþkaný seçilmiþ, milli hükümetin kabinesi de oluþturulmuþtur. Fakat ma
Kýrým Cumhuriyetinin ömrü uzun olmamýþ,1918 yýlýnda Rus ordularý Kýrým'ý istila ederek katliamlara, yaðma ve þiddet hareke
giriþmiþler ve buna baðlý olarak da Kýrým'da Devlet Baþkaný Numan Çelebi Cihan tutuklanmýþ, büyük iþkencelere tabi tutuldukt
kurþuna dizilerek cesedi Karadeniz'e atýlmýþtýr.
Allah&rsquo;ýn rahmeti tüm þehitlerle birlikte onun da üzerinde olsun. {google}-2601640015757919386{/google}
ETKENMEN Ant etkenmen milletimniñ yarasýný sarmaða
Nasýl olsun eki qardaþ birbirini körmesin?
Onlar içün ökünmesem, muðaymasam, yaþasam
Közlerimden aqqan yaþlar derya-deniz qan bolsun. Ant etkenmen þu qaranðý yurtqa þavle sepmege,
Nasýl bolsun bu zavallý qardaþlarým iñlesin?
Bunu körüp buvsanmasam muðaymasam, yanmasam
Yuregimde qara qanlar qaynamasýn, qurusun. Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege
Bilip, körüp, milletimniñ köz yaþýný silmege.
Bilmey körmey, biñ yaþasam, qurultaylý han bolsam,
Kene bir kun mezarcýlar kelir meni kömmege. Numan Çelebi Cihan
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