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Türk milleti, sevgili Süyümbike Hatun'dan beri tam dört buçuk asırdır Rus 

sömürgecilerinin kılıcı ve kurşunlarıyla can vermektedir. Sadece Osmanlı saha

sında bile Ruslarla olan kanlı hikayemiz asırları doldurmaktadır. Bakınız, Süley

man Nafiz Osmanlı Türklerinin Ruslarla olan kanlı hikayesi karşısında neler 

söylüyor: 

"Bugün hiçbir Türk ve Müslüman aile gösterilemez ki bir veya müteaddid ev
ladıılt Mosk()!' muharebelerinin birinde şehit vermemiş olsun! ... 

Memleketinıizde tütmeyen ocakların her biri diğerine bir Rus muharebesinde 
bestelenmiş birfigctn-ı sakiti tekrar eder. 

Kiiylere. tarlalara niçin Iıarap olduklanm sor: Cevap verirler ki imar eden 
baza-yı sa/yi Moskrdcenginde kırıldı! ... 

Bu diyarll1 ,mrkmda, şimalinde bir avuç toprak bulunmaz ki Türk/ün Mosk(~!, 
eliyle dökülmüş mübarek kanınl içmiş olmasın! .. 

Bu diyarın garbll1da, cenabul1da bir hanümctn görülmez ki cidar-ı tCırmCırL 
Türk/ün, Rus siWhıyle uzaklarda ölmüş bir oğluna ısôl-i telehhü!,etmeye çalışan 
clh ii wılımı dinlemiş bulunnwsm! ... "i 

Süleyman Naiız'in Osmanlı sahası için kaleme aldığı bu iradelerini, bütün 

Türk dünyasına teşrnil edebiliriz. Meselenin boyutunu bu şekilde ortaya koyduk

lan sonra Türkistan'da, Sovyetler Birliği döneminde 1939 yılına kadar işlenen 

bazı cinayetlere ve uygulanan baskı politikalarına geçebiliriz. Daha sonra kendi

si de kurşuna dizilecek olan meşhur şair ve yazar Ahdurauf Fıtrat, ı 9 ı 9 yılında 

şehit edilen Müftü Mahmudhoca BehbudI'nin arkasından şu mısralarla gözyaşı 

dökcr: 

Süleyman Nazif; "Rus Kimdir. Moskof Nedir'! ... ", Hatmya ile Ateş. istanbul 1917, s. 4-5. 
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"Çökmişdi yer üzre elem tosığı, 

Öksüzlik baykuşı kanat kakardı; 

Batuvda kızanb turgan bulutdan 

Ezilgen könglimge matem yağardı. " 

(BehMdiyning Sağanasını İzledim)2 

25 

Müftü Mahmudhoca BehMdi, 20. yüzyılın başlarında Türkistan'da, tiyatro 

edebiyatının ilk örneği sayılan Pederküş piyesini yazmış; milli edebiyat cereya

nını başlatan edipler arasında yer almış; gazete ve dergiler çıkarmış; millf der

nekler kurmuş; dil, edebiyat, tarih, sosyoloji ve siyaset sahalarını ilgilendiren 

makaleler neşretmiş; Türkistan'daki Ceditçilik hareketinin lideri olmuş; ilk Ce

dit mekteplerinin açılmasına ve Türkistan Muhtariyeti'nin kurulması (27 Kasım 

1917) na öncüliik etmiştir. 

Güçlü bir devletin milll birlik fikri üzerinde yükseleceğine inanan Behbildi, 

Türkistan'daki Hürriyet gazetesinin 26 Ocak 19 ı 8 tarihli nüshasında neşrolunan 

bir yazısında şöyle diyor: 

"Diğer milletler, meselfı Sırplar, ıtalyanlar, Ermeni/er, fsllivlar. Polonyaltfa,. 

ve diğerleri. dünyamn öbür ucundaki kardeşleriyle birleşirke17. hatta başka dev

letlere ttibi olarak dillerini bile kaybeden ırkdaşlarıyla birleşmek için bütün im

kl'inlaru1l seferber ederken biz. beraber yaşadığmuz kardeşlerimizden ayrılırsak. 

utmulacak bir iş yapmış ve ahmaklık etmiş oluruz. Bu, Türk damarına balta in

dirmek demektir. "3 

Behbildi'ye göre, henüz kurulmuş olan Türkistan Muhtariyeti'nin yaşayabil

mesi, milli birlik şartına bağlıdır. Nitekim Türkistan Muhtariyeti, bu yazının 

neşredilmesinden 24 gün sonra (19-20 Şubat günleri) KızılOrdu tarafından yı

kılmış, muhtariyelin başkenti olan Hokand şehri top ateşine tutulmuştur. Bu sı

rada on bin kadar Türkistanlı öldijri.ilmüş, 180 köy de yakılmıştır.4 Bu hadise, bİ

lindiği gibi Basmacılık adı verilen ve ancak ı 9_~O'dan sonra tamamen bastmla

bilen büyük isyana sebep olmuştur. 

2 AheJurauf Fıtrat; "Bchbüdiyning Sağanasını IzleeJim", Çi" Sevi,ı' (Şe'rla, f)raııı{/Iar, Makaleler), (H/.l. 13. 
Kasıınov. S. Erkinov), Ta::;kcnt i 'i'Xı. s.33. 

3 Kasııııo\'. 8egali; M"lmıudllOClI He/ıhCtdiy, Ta'ikent i 'i'i7, ,.3 i. 
4 (I.g.e.; s.31 
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Olaylar karşısında Uluğ Türkistan hayalleri yıkılan Behbfidı, bir yıl sonra es

rarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur, Ancak bir yıl sonra öğrenildiğine gö

re Behbfidi, 25 Mart 1919 günü yanında iki arkadaşı ve Türkiyeli ımıaHim Na

im Efendi olduğu halde Semerkant'tan ayrılmış, birkaç gün sonra Şehrisebz'de 

tutuklanmış ve daha sonra Karşı şehrinde beraber yola çıktığı arkadaşlarıyla bir

likte idam edilmiştir. S İdam edildiğinin öğrenilmesinden so'nra birçok şair tara

fından hakkında mersiycler yazılan BehMdi"yi şair Sadridelin Ayni şu mısralar

la takdir eder: 

"Seni mundm buyan Turan köra/ur mu, körafmas mu? 

Sening misfingni Türkistan tapa/ur mu, tapa/mas mu? 

Sen, ey üstad-ı afiyşan, eding acube-i devran, 

Atıgni tifge her insan büyük hürmetle a/mas mu? 

Senin tarihiy devraning, sening asar u urfaning, 

Sening naming, sening şaning cehan ka/dıkça ka/mas mu? 

Sening köksOng çökü/gen mü, sening be/ing bükLiIgen mü? 

Sening kanmg tökülgen mü? Munı heç kim sora/mas mu?" 

(Behbfidiy Ruhıga itlülY' 

Sovyet hükfimeti, zorbalık ve uyguladığı sömürge siyaseti bakımından çar 

idaresinin bir devamı şeklinde değerlendiren edebiyat tarihçi si Bcgali Kasımov, 

Behbfidi'nin, halk nezdinde fevkalade bir nüfuza sahip olduğu için Çeka teşkila

tı tarafından öldürülmüş olabileceğini, en kuvvetli ihtimalolarak zikretmekte

dir. 7 

KızılOrdunun Basmacılık millI hareketini kontrol altına almasından sonra 

1924 yılında Türkistan, Moskova tarafından sömürgeci Rus politikasına uygun 

şekilde parçalanarak SovyetıCştirilmiş ve tamamen Rus idaresi altında Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Bunun ardından Rus sömürge po

litikası demek olan Sovyet ideolojisine hizmet cdecek yeni bir toplum yaratmak 

:i a.g.e.; ~.3--ı-35. 
() a.g.c.; ;-';.2 ı Y. 
7 Küsıııım, lkgali: "Edilı-i En'el", Me,ı/ekdu;,!ur, Taşkent IlJlJ4, S,:;, 
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üzere inkılap hareketi başlatılmıştır. 1926'dan sonra hürriyet, istikım, Türk birli

ği, milli' birlik gibi fikirleri temsil ve terennüm eden ve bu yolda eserler veren 

Ceditçi fikir adamları, şair ve yazarlar hapsedilmiş, fikir hüniyeti tam bir baskı 

altına alınmıştır. 

Sovyet ideolojjisine doğru "büyiik burılzş yılt" sayılan 1929x'dan sonra Cedit

çi şair ve yazarların edebi faaİiyetlerde bulunmaları yasaklanmış ve hatta buna 

uymayanlar "halk düşl11wll" ilan edilerek öldürülmeye başlanmıştır. İlk olarak 

1931 yılında, önde gelen Ceditçilerden gazeteci Münevver Kaari öldürülmüştür. 

1934 yılında Sovyet Yazarlar Birliği kurulmuş ve bundan sonra edebiyatın takip 

edeceği yol, sosyalist realizm olarak tayin edilmiştir. Artık hayatın diğer sahala

rında olduğu gibi edebiyatta da her şcy Sovyet idcolojisine göre değerlendirile

cek, buna uymayan sanatkarlara hayat hakkı tanınmayacak ve eserleri de redde

dilecektir. Böylece farklı küıtürlerden bir "Sovyet kültürü", farklı zihniyetlerden 

bir "Sovyet zihniyeti", "homo-sovietieus" (Sovyet adamı) denilen ve insanı, di

nı ve milli değerlerini kaybcderek aslına yabancılaşan kozmopolit yeni bir insan 

ve bu insanlardan meydana gelen bir "sovyet halkı" yaratılacaktır. 20. yüzyılın 

bu "mankurtluk ideolojisi", sovyet idarecileri tarafından, yüzden fazla millet ve 

kabileyi bir garnizonda yaşatabilmenin en önemli silahı olarak kullanılmıştır. Bu 

silah vasıtasıyla, milletlerin hafızasındaki tarihi bağlar kopanlacak ve kendileri

ni "Sovyet halkı" olarak hissetmeleri sağlanacaktırY "Sovyet halkı"nın yaratıla

bilmesi için, milliyet şuuruna sahip hiçbir insana hayat hakkı tanınmamıştır. 

Böylece milletler, milll Rus ideolojisi karşısında tamamen çaresiz bırakılmıştıL 

Bunun için Türkistan'da Ceditçi edipler ve fikir adamları, milliyet şuuruna sahip 

oldukları ve milletin zihninde bu şuuru daima canlı tuttukları için ilk etapta öl

dtiriilmiişlerdir. Bilhassa 1937-1939 yıllan arasında uygulanan bu imha politika

sı sebebiyle, Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türk topluluklarından bir milyondan 

fazla şair, yazar, gazeteci, din adamı, fikir adamı, eğitim görmüş okur - yazar 

olan her sınıftan insan, bu üç yıl içinde "halk düşmanı" ilan edilerek öldürülmüş

tür. Öldürülen şair ve yazarların adını anmak, eserlerini okllInak ve bulundur-

x Kası!ll,,\', Begali: "Zaıııaııda~lar. Meslekda~lar". Sc/fiili Ke/ecek. Ta~keııt i '1X6. s.62 

'1 Muhammed Siililı: "MalikurtIık Mefkuresigc Ce\'ab". Ikm)". Ta~keııı 1'1<)5. s.263-26<), 
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mak şiddetle yasaklanmış, buna uymayanlar da aynı şekilde cezalandınlmışlar

dır. Sovyet rejimini ve ideolojisini benimsemeyen bütün insanların yok edildiği 

bu soy kınını, tarihE "kızıl terör", "kızıl kırgın", "katağanlık" (yasak) yılları" ve 

"repressiya" olarak geçmiştir. 

ı 930'lu yıllarda takip edilen baskı ve sindirme politikaları, yasaklar, tutuk

lanmalar, sürgünler ve katliamlar, milli direnişi tamamen kırmış, bütün kurum

larla birlikte edebiyatın da kızıl imparatorluğun sadık hizmetkarı haline getir

miştir. Aynı yıllarda kütüphanesi teşekkül ettirilen Sovyet edebiyatı için Lenin 

ve Komünist Partisi için kasideler düzmek, ülkeyi sovyetleşlirmek, tarihi ve di

nı inançları karalamak, miIll hayatı küçük düşürmek, Sovyet hayat tarzını ideal

leştirmek, Ruslara ve Stalin'e manzum "şükrôneler" yazmak, birinci hedef ol

muştur. LO ı 930'lu, 1940'lı yıllarda, yani Stalin devrinde can korkusuyla çocukla

rın babalarını, kadınların kocalarını reddetmcleri, sıradan olay haline gelmiştir. 

Bazı kalem sahipleri, yine aynı korku sebebiyle hakikati inkar ederek ne kadar 

inançsız olduklarını ve ne kadar inançsız bir aileden geldiklerini ispat etmeye ça

lışmışlar; bunun için gazetelerde, "Babam, parti üyesi deifi/di, fakat bir dinsiz

di; Kur'anıkerim'j ayaifııun altına alamk çiifneyip tekmelediifini gözlerimle gör

düm, Bunun için şahitlerim de var!"1 i şeklinde çocukluk hatıraları neşretmişler

dir. 

Şimdi biraz da baskı, şiddet ve imha politikası uygulayarak zorla sona erdiri

len Cedit edebiyatının ismi çok bilinen bazı temsilcilerinin akıbetinden söz et

mek istiyorum. 1992 yılında Taşkent'te Katıntime diye bir kitap yayımlandı. Ki

tap, Nebican, Bakiy adlı genç bir araştırmacı tarafından hazırlanmış. Yazar, ese

rini devlet arşivinde "mutlaka mahliy" (çok gizli) damgası altında muhafaza edi

len ve romancı Abdullahh Kiidiri hakkında tutulan 976525 numaralı dosyadaki 

belgelere göre yazmış. Dosyada bulunan belgelerde, Abdullah Kadİli ile birlik

te 1937-1938 yıllarında tutuklanan ve kurşuna dizilen birçok Özbek şair ve ya

zarının akıbetleri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Katlnôme adlı kitap, bize, 

ı () Karaka~, Şuayip; "20. Yüzyıl Türk Dünyası Üzerine Bir Deneme", Türk f)üııy{(sı. Güz· ı 996, nu.2, s. 279-
:ıı 7. 

ii BJkiy. Nclm:aıı: K(/III1(iI/1~. Ta~kcııı 1992. s. 1<iC,. 
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Sovyetler Birliği döneminde Türk ırkının nasıl imha edildiğini göstermekte ve 

Türk milletinin 20. yüzyıldaki macerasını doğru olarak öğrenebilmek için eski 

Sovyet arşivlerindeki belgelerin mutlak surette görüımesi gerektiğini ihtar et

mektedir. 

Özbek mman mektebinin kurucusu olan Ahdullah Kadirı, Ötken Künler adlı 

tarihi eserinde, mim birlik şuurunda mahrum Türkistan'ın siyasi kargaşa ve ce

halet sebebiyle geri kaldığını söyledikten sonra dikkatleri, asıl düşmanları olan 

Rusların üzerine çekiyor ve romanın kahramanlarından Hacı Yusufbek'in ağzın

dan şu değerlendirmeyi yapıyor: "Aramızdafitne çıkmasını Rözleyen Rus, kafJI

mızln önüne asker yıifıyor. ( ... ) Siz, kendi Kıpçaklartnız için mezar kazarken Rus, 

sizin için tabut hazırlıyor. Biz, Kıpçakıara kilıç çekecek olursak Rus, bizi top ate

şine tutacaktır. ( ... ) Biz, birbirimizin kuyusunu kazmaya devam edersek yakında 

Rus istibdadı kirli ayaifıyla Türkistanllnlzı kirletecek. Bizler de Relecek nesille

rimizin boynuna kendi ellerimizle Rus boyunduruifu Reçirmiş olacaifız. Kendi 

neslini, kendi elleriyle kc!fire esir eden bizim Ribi kör ve akılsız atalar, Hüda 'mn 

l(metine elbette uifrar, oiflum.' Atalarımızm mukaddes naaşlamıtn medjim bu

lunduifu Türkistal1lmlZ/ bir domuz ahll'lna çevinneye çalışan biz köpekler. AL

lah'ın kahır ve RazalJlyla elbette k(l/~qlaşlrtz. Temür KöreRan gibi dahileri, Mir

za Babür Şah gibifatihleri; Farabı, Uluifbey ve ıbn Sina gibi alimleri yetiştiren 

bir ülkeyi felaket çukurunu doifru sürükleyenler, elbette Tanrı 'nın gazabuu ha

ketmişlerdir,oifluml"12 

Abdullah Kadirı, bu satırları yazdığı için, Türkistan Türklerine milll birlik 

fikrini telkin ettiği için 31 Aralık 1937 günü tutaklanmış; mektupları, fotoğraf

ları, kütüphanesi ve aleyhinde delil olarak kullanılabilecek eşyası müsadere edil

miş ve dokuz ay sonra da kurşuna diziImiştir. Özbek Sovyet edebiyatının çok 

meşhur şairlerinden biri olan Gafur Gulam, 1938 yılında ifadesine müracaat 

edildiği zaman, o sırada tutuklu bulunan Abdullah Kadirı'yi şu suçlarla ith am et

miştir: "0, daima karşı - inktlclpçıltk ve milliyetçilik işleriyle meşguloldu. Eser

lerinde, karşı - inkılôpçı ve milliyetçi fikirleri terennüm etti. Gülünç durumlara 

düşürmek suretiyle Ruslara hakaret etti. 1936 yı/mda Zô.hiriddin A'lem, Şôhi-

ı 2 Abdulla Kadiıiy; ÖIgen Küııler. Ta~kent ı 994, s. 276, 294-295. 
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dov. Sü/eyman Çolpan ve benim misafır oldugııınuz Nebi Şeripov'u/1 evinde Ab-

. dull(/h K/idirf, Sovyet hükümetinin para toplamak için başlattıgı piyango kanı

panyasma itibar edilmemesini sijyledi. ( ... ) 1936 yLlmda bir grup Özbek yazarıy

la Kazan 'da bulıındugumuz sırada bir gün Kadirf, kaldıgıınız mis(ifZrhanede şöy

le dedi: 'Sovyetler Birligi, askerl baklından daha güçsüzdür; eger savaş çıkacak 

olursa Almanya karşısında m({glüp olacaktır.' Bunuıı üzerine biz, kendisine der

h/i.l itiraz ettik. "13 

Gafur Gulam, 1956 tarihinde, yani Kadirl'nin idam edilmesinden on sekiz yıl 

sonra verdiği ifadede de onun hakkında şu suçlamalarda bulunmuştur: "Kccdirf, 

mutu(lsıp bir Müslümandı; bütün diııı vecibeleri yerine getirirdi, Bu sebeple 

Sovyet hayat tarzıııı Fe bilhassa kadmlartll başlanm açmasııu nonnal karştlanıı

yordu. Milliyetçiydi. Eserlerinde Rus milletine duydugu ijfkeyi dile getiriyordu. 

Sov:vet sistemine karşıydl. "14 

Özbekistan Yoksul Yazarlar Birliği komitesinden genç şair Nasnıllah Ahun

dı ise yazılı ifadesinde Kadiü'yi suçlamak üzere şunları söylemiştir: "Milliyetçi

leri ijverek göklere çıkarcl/l ve bununla da ifti/wr eden yazarlarııı birincisi, K/i.

dirI'dir. Milliyetçilerin perişan edildigi son giine kudar bUl)uva sııııfina sadakat

le hizmet etmiştir. Ceditç'ilerin en büyük yazan olan KôdiT-z, son güne kadar Sov

yet idaresine düşman olanlann safim terk etmedi. Ekim ihtildline karşı çıktı; 

BoLşevik/eri hicveden eserler yazdı. Özbeklerin tarihini öviicii eserler yazdı; ta

rihf kah mlnanlart methederek göklere rıkardı. "15 

Yine 1938 yılında Kadirı'nin Abid Ketman adlı eseri hakkında hazırlanan bir 

1ayihada yazarın şu suçları işlediği kaydedilmiştir: "Eser, sllu!' mücadelesine 

karşı çıkan/ar hakkmdu okuyucuda hiçbir idke ve gazap hissi uyandll'lnmnakta

dır. Diııe karşı propagandada bulunuLmamış, bi/dkis dindar olanlar yüceltilmiş

tir. Tasvir edilen komünistler, gereken fazilete sahip kimseler degildir. Eserde 

Leninci, Stalinci Komünist Partisi temsilcileri degil. sımdmı insanlar anlatılmış

tır. ''~r, 

13 Biikiy, Nchiean; CI.R.e., s.22c-24. 

14 ({.R.e .. s.26. 
i) (1.J.<.e .. S. 42. 

16 ({.R.e" s.115. 
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Trigulov, Bogomolov ve Matveyev tarafından imzalanan raporda ise, sorgu

lama sırasında Abdullah Kadiri'nin Rus milleti hedef alan eserler yazdığı, eser

lerinde Sovyetler Birliği'ni sömürgeei olarak tasvir ettiği, Türkistan'ın Rusya'nın 

bir sömürgesi olduğunu söylediği ve başka devletlerle ilişkisinin hulunduğu kay

dedilmiştir. 17 

Abdullah Kadiri ile diğer Ceditçi şair ve yazarlar, bir taraftan sorgulanırken 

diğer taraftan Pravda Vostoka gazetesinde yayımlanan "Özbek Halkının Düş

manlan" (4.11.1937), "Özbekistan Emekçileri Şiddetli Halk Düşmanlarının 

Kurşuna Dizilmesini Arzu Etmektedir!" (5.3.1938), "HainIere Ölüm!" 

(5.3.1938) ve "Kötülere Şefkat Yok!" (6.3.1938) gibi yazılarla, kamu vicdanın

da adeta öldürmüşlerdir. i g 

AbdJ.!.llah Kadirl, dokuz ay süren sorgulama sırasında ağır hakaretlere uğra

mıştır. Maruz kaldığı işkenceler sırasında kaburgaları k.rılmış, göğsü ezilmiş, 

yüzü parçalanmıştır. 19 TutukluIara tatbik edilen işkenceler hakkında etraflı ma

lGmatın verildiği KatIntline adlı eserinde Nebican bakiy, tutukluluğunun ilk üç 

ayında Kadiri'nin "it körmegen azabm kör"düğünü kaydetmektedir.2o 

Sorgulama sırasında Milli İttihad, Milli İstiklal ve Turan teşkilatlarına üye ol

mak, bu cemiyetlerin faaliyetlerine iştirak etmek2 i, İngiliz casusluk teşkiHttıyla 

ilişkisi bulunmak ve "giZlI bir dinı mezheb"in mensubu olmak22 , Özbekistan'da 

faaliyet gösteren Troçki taraftarIarıyla işbirliği yapan karşı inkılapçı ve milliyet

çi teşkilata girmek, Sovyet hükumetiyle Komünist Partisine karşı mücadele et

mek, hükumet ve parti aleyhine gazete ve dergilerde şiddetli makaleler yazmak, 

karşı - inkılapçı ve milliyetçilerIc ilişkisi bulunmak, çevresine karşı - inkılapçı 

unsurları toplamak, toplantılarda devamlı surette milliyetçi konuşmalar yap

mak23 suçlarını işletmekIc ilham edilmiştir. 

17 a.!:,e., S.76. 

iX a./i.c .. s.10 ı. 

19 lI.ge .. s.~5 

20 (I.ge., s.10-l. 

21 o.ge .. s. XX-X9. 
22 (I-f.~.e., s.X9. 

23 (l.g.e .. s.llS. 
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Abdullah Kadiri', yukarıdan beri saydığımız bu suçları sebebiyle 4 Ekim 1938 

günü kurşuna dizilerek idam edilmiştir. Hakkında hazırlanan dava dosyası, 5 

Ekim günü, yani öldürülmesinden bir gün sonra mahkeme heyeti tarafından on 

beş dakikada (saat 12.45 - 13.00 arası) incelenmiş ve Kadiri idama mahkum 

edilmiştir. 24 KatlnCıme kitabındaki bilgilerden Kadiri"nin mahkeme huzuruna hiç 

çıkarılmadığı anlaşılmaktadır. 

Özbek Cedit edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan şair, yazar, ga

zeteci, dil bilgini, edebiyat tarihçisi ve fikir adamı profesör Abdurauf Fıtrat, kar

şı - inkılapçı ve milliyetçi Milll İttihad teşkilatının üyesi olmak; Azerbaycan'da 

çalışan Bekir Sıtkı Çobanzade ile birlikte, Doğu Sovyet Cumhuriyetlerini Sov

yetler Birliği'nden ayırmak burjuva Turan devletini kurmak maksadıyla faaliyet 

gösteren teşkilatın liderlerinden biri olmak; genç edebiyatçılan karşı -inkıHıpçı 

ve milliyetçi ruhla eğilmek ve teşkilata üye yapmak ve milll ruhla eserler kale

me almak25 suçlarından dolayı 22 Temmuz 1937 günü tutuklanmış ve 4 Ekim 

1938 günü kurşuna dizilmiştir. Dava dosyası 5 Ekim günü mahkeme heyeti ta

rafından on heş dakikada (saat 12.25 - 12.40 arası) incelenmiş ve Fıtrat idama 

mahkum edilmiştir. 2Cı 

Yeni Özbek şiirinin kurucusu hüyük şair Ahdülhamit Süleymanoğlu Çolpan, 

Milli' İttihad teşkilatına üye olmak; Türkistan'ın istiklali için mücadele etmek; 

Basmacılık hareketini desteklemek; milliyetçilikten vazgeçiyorum dediği halde 

vazgeçmemek; Türkçi:1ük teşkilatında faaliyetlerde bulunmak; Bolşevik ihtilali 

aleyhinde yazdığı şiirlerinde miIliyetçiliği överek göklere çıkarmak; Bolşevik 

ihtilali aleyhinde heyanlarda bulunmak; yabancı casusluk teşkilatlanyla iş birli

ği yapmak; Japonya taranan olmak; gençlere milliyetçilik ruhu aşılamak ve Bol

şevik aleyhinde roman yazmak27 suçlarından dolayı 14 Tenimuz 1937 günü tu

tuklanmış ve 4 Ekim 1938 günü kurşuna dizilmiştir. Dava dosyası, ertesi günü 

mahkeme heyeti tarafından on beş dakikada (13.55-14.10 arası) incelenmiş ve 

Çolpan idama mahkum edilmiştir. 2X 

24 a.g.e .. s. iI7-11~;' 

25 Abdurauf Fıtrat; Çin Seviş (Şe'rla. f)rw7Ia/ar, Makaleler). s.21. 
26 Bilkiy, Nehiean; {I.g.e .. S. 109-110. 
27 Öl.bay, Hüseyin; Çoll'ml'1I1 Şiirleri. Ankara 1994, s.19. 

2X Bilkiy, Nebican; 1I.g.e., S. 107-IOX. 
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Dil doçenti Kayum Ramazanov ise Milli İttihad teşkilatına üye olmak, Fıt

rat'la işbirliği yaparak Türkçü, milliyetçi bir dernek olan çağatay Gürüngi'ni 

kurmak; bu derneğe yeni üyeler kazandırmak; 1934 yılında Mahmud Abbasov 

ve Gafur Hemrakulov'la birlikte Türk milliyetçiliği yapan bir grup oluşturmak; 

üniversitede Türkçiilük yapmak; milliyetçi fikirleri yaymaya çalışmak; milliyet

çiler hakkında övücü sözler söylemek; Fıtrat, Çolpan, Gazi Alim Yunusov, Ata

can Haşimov, Şakircan Rahimı gibi TürkçUlerIc görüşmek; 1933 yılında İngilte

re'den yardım almaya çalışan milliyetçi bir teşkilat kurmak; İngiltere hesabına 

casusluk yapmak; Özbekistan'ı Sovyetler Birliği'nden ayırmaya çalışmak; Türk

menistan ve Azerbaycanlı milliyetçilede iş birliği yapmak; Sovyet ideolojisine 

uymayan ders kitapları yazmak; Fıtrat, Çolpan, Gazi Alim Yunusov, Şehidesan 

Musayev gibi vatan haini ve casuslarla iş birliği yapmak suçlarından dolayı 12 

Temmuz 1937'de tutuklanmış ve 4 Ekim 1938'de kurşuna dizilmiştir. Dosyası 

ertesi günü mahkeme heyeti tarafından incelenmiş ve Kayum Ramazanov idama 

mahkum edilmiştir. 29 

Hepsi milliyetçi olan bu şahısların tamamı, kaba bir sorgulama ile uzun sü

ren bir tutukluluktan sonra mahkeme huzuruna çıkarılmadan aym günde kurşu

na dizilmek suretiyle idam edilmişler, infazdan bir gün sonra da idama mahkum 

edilmişlerdir. Bu insanların nerede öldürüldükleri hiçbir zaman tam olarak öğre

nilmemiştir. Hepsi birden üstü kapalı bir kamyona bindirilerek Taşkent'ten 

Çernyayevka'ya, oradan da 30 kilometre kadar daha ileride ıssız bir yere götü

rülmüşler, ellerine kazma - kürek verilerek önce mezarları olacak birer çukur 

kazdırılmış ve ardından da çukurların kenarına yüz üstü yatınlarak kurşunlan

mışlardır .30 

Çolpan, Fıtrat, Kadid gihi aydınların idam edildikleri hiçbir zaman ailelerine 

bildirilmemiş, ömür ho yu maden ocaklarında çalışmaya mahkum edildiklerine 

dair dedikodular çıkartılmıştır. Mesela Kadiri'nin küçük oğlu Mes'ud Abdulla

yev, Sovyetler Birliği Başsavcılığına verdiği 9 Ocak 1956 tarihli dilekçesinde, 

idamından on sekiz yıl sonra bahasının akıbeti hakkında kendisine bilgi verilme-

29 0.1,.1' .. s. II o-ın. 
30 o.g.e .. s. 142, 20S-2()(i. 
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sini istemiş; fakat hiçbir cevap alamamıştır. 31 Aynı şekilde Çolpan'ın kızkardeşi 

ile karısı, biri i 958 yılında, diğeri 1962 yılında yazdıkları dilekçelerle şaiı·in akı

beti hakkında bilgi istemişler; fakat onlara da aynı şekilde hiçbir cevap verilme

rniştir. 32 Fıtrat'ın karısı Hikmetay Hanımın 1956 yılındaki müracaatma ise, ko

casının cezasını çekmekteyken 3 Kasım i 944 tarihinde vefat ettiği cevabı veril

miştir. 33 i 950'lcrin sonlarına kadar Abdullah Kadiri'nin çocuklarına, zaman za

man tanımadıkları bazı şahıslar gelerek babalarının seHimlarını ve sağlık haber

lerini getirmişlcr, nasip olursa Kadiri'nin evine döneceğini bildirmişlerdir. Hatta 

1963 yılında, yani idam edilmesinden yirmi beş yıl sonra yine birileri ortaya çı

bırak, "Ben Abdullah Kadiri Culkunbay adlı yazarı gördüm; ihtiyarlamış, dişle

ri dökülmüş." haberini vermişlerdir. 34 Ancak daha sonra bu haberlerin düzmece 

olduğu ve mahkumların 1938 yılında idam edildikleri anlaşılmıştır. 

Abdullah Kadiri31 Aralık 1937 tarihinde tutuklandıktan S01lla Mukımı, Fur

kat, İbn Sina, Feriddüddin Attar, Ali Şir Nevayı, Nizarnı, Bldil ve Abdurrahman 

Caml'ye ait yazımı eserlerle beraher bütün kitapları müsadere edilmiş35, askeri 

savcının açıklamasına göre bu eserler 5 Nisan 1947 tarihinde yakılarak imha 

edilmiştir. 36 Kadirı tutuklandığı sırada Taşkent Tıp Fakültesinde talcbe olan bü

yük oğlu Habibullah Kadiri, "halk dÜşmanlıılll oRlu olmak" suçundan dolayı ön

ce hapsedilmiş, daha sonra sürgüne gönderilmiştir. Müsadere edilen evi ise do

muz ahı rına çevrilmiştir. ~7 

Bu insanlık dışı muameleyc maruz kalan Özbek aydınları, elbette sadece 

BehbCıdı, Münevver Kaari', Fıtrat, Çolpan, Kadirıve Kayum Ramazanov'dan iba

ret değilelir. Hapishancde Kadir! ile heraher aynı koğuşta kalan siyası mahkfım

larelan Sadık Ma'sumov, 1956 yılında kaleme aldığı bir yazıda, Kaeliri gibi yüz 

binlerce kıymctli vatan evlfülının o dönemde öldüriildiiğünü bildirmektedir)?; 

,1 i ((.g.e .. s. ()-Y. 

32 Öıbay, Hihcyin; (I.g.e .. ,19. 

:ı:ı Kibııııov, 13egali; "Fıtrat", />ileslekd(/,I/ilr. s.154. 

34 Büki)'. Ndıicaıı; {I.g.e., -.2Il). 

35 (l.g.e .. s. 197-llJX . 

.'lo ıl.g.e .• ,. 201. 
~7 Narınato\'. Uıııarali: Kediri\" H,'.,!i. Ta~Lcnı 100-1., 57. 

L~ lGidiriyili Koııısab (I-!o/mil"r), (H/l Şcılaıı Kfırliri)'), Ta~h'nı 199-1" :n-~:-;. 
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Katbuıme adlı kitapta, bunlardan başka daha birçok Türkçü, milliyetçi aydının 

isimleri zikredilmektedir ki, tamamı tutuklanarak hapis, sürgün veya idam ceza

larına çarptırılmak suretiyle Sovyet ideolojisi hesabına zararsız hale getiıilmiş

!erdir. Kitabın değişik sayfalarında isimleri geçen ve cezalandırılan aydınların 

listesini burada vermek istiyorum: Mömin Osmanoy, Rahmet Meeidi', Kurban 

Beregin, Atacan Haşimov, Ziya Saidoy, Umarcan İsmailov, A'zam Eyüpov, 

Maşrık Yumısov (Elbek), Uygun, Hamid Alimcan, Aydın Sabirova, Sencer Sıd

dıkoy, HUseyn Şems, Osman Nasır,_ Aydın, Ankabay BUdayvahidov, Gazi Alim 

Yunusov, Bolat Saliyev, Şehidesan Musayev, Miyanbüzriik Salihov, Aşurali Za

hiri', Gulam Zaferi, MutaIib Kerametov, Ubeydullah Süleymanhocayev, Abdul

lah Rahmetov, Yusufcan Ağalıkov, Hacımömin Şi.ikrııllayev, Taci Rahmanov, 

Mahmud Hadiyev (Batn), Ekmel İkramov, İslam RUstemov, Kasım Sarakin, İb

rahim Nezirov, Sabircan İbrahimov ve Feyzullah Hocayev. 

Cezalandırılan bu insanlar, hiç şüphesiz Özbeklerin milli' gururuydu, idrak ve 

vicdanıyd!. Millı gunını, idraki ve vicdanı öldürülen bir toplum ise millet sayı

lamaz; belki sUrüdür. Zaten Sovyet idarecilerinin yapmak istedikleri de milletlc

ri sürü derekesine düşürmekıi. Bunda o zaman belki ı11lıva1Tak olunmuştur; an

cak insan tabiatına aykın olan hiçbir rejim, Sovyet rejimi de olsa uzun ömürlü 

olmak şansına sahip değildir. Müftü Mahmudboca BchbCıdl'ye ithal' edilmiş mıs

ralarla başladığıl11 yazıım, Sadriclelin AynI'nin yine ona itha[ ederek yazdığı bir 

şiirini "kızıl kırgm"a uğramış, "kızıl terör"ün kurbanı olmuş bütün Türk aydın

ları için iktibas ederek bitirmek istiyorum: 

"Ey medfen-/ insan/yet, ey makte/-i ahrar! 

Ey merkez-i vahşaniyyet, ey mihman-ı eşrarl 

Minglerçe yigit/er başını tenden ayurding, 

Minglerçe esaretzede oğlanlan kırding. 

Kan tök, yene kan tök, yene kan tök! 

Kan seli bilen akıbetLi'I-emr, yanı, çök l 

Kan tök de, çömü! kanga! Yık" kanga! Boğu!, ö/! 

Ta kange bulganmasın aza de birar kol! 
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Ey dlv-i ceMlet üyi, ey kanla tolan gar! 

Şad ol bu kün! 

Amma bu künning ertesi hem bar! 

Bir dest-i riya, dest-i cefa, dest-i hıyanet 

Mümkin mi seni eylese ketdikçe slYanet?!". 

Ey katile, ey facire, ey fitne-i Turan! 

Turan eli fltneng ile bolsun mı perişan?! 

Minglerçe yigit başını keltek bilen ezding, 

Minglerçe yigit na'şmı sarcin kebi tizding. 

Zindanlara minglerçe tiriklerini çirütding, 

Tezab ile minglerçe ölüklerni eritding. 

Kur'anm, şeriatmı ayağ astıda basting, 

BehbCtdiy kebi dahi-yi Turannı da asting! 

Tiirkislall 'da "Kı:iI Kıı'gll1" Kurban/an 

Baş kes, yene baş kes, neçe kün keyf ü safa sür! 

Lekin közingni aç! Kelesi künleringi kör! 

Bir kün kelür elbet, kelür elbet, kefür elbet! 

Ey Mine! Öç almağa acizlere nevbet! 

Bir kün ke/ir, elbet, acizlere nevbet 

Öç almağa senden. 

Ey menba-ı nekbet, 

Körsem oşa künni!" 

(Behbfidiy Efendini Esge Tüşirib)39 

39 Kasımoy. Begali; Mohl7ludhoca HelıbUdiy. s, 220-221. 


