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ÇÝNGENELER

baş la dı. Ho ca la rı ara sın da Tür ko log Gyu-

la Németh de var dı. Kıp çak la rın Co dex 

Cu ma ni cus Yaz ma Ede bi yat Abi de le ri 

ve Türk Dil le rin de Te laf fu zun Te mel 

Prob lem le ri ad lı te ziy le 15 Ma yıs 1919’-

da fel se fe dok to ru un va nı nı al dı, Bu da-

peş te’de bir yıl ka dar Türk di li der si ver-

di, ar dın dan Câfer Sey dah met Kı rı mer’in 

da ve ti üze ri ne Lo zan’a geç ti. Bu ra da iken 

Sov yet ler’e kar şı sa va şan Ge ne ral Vran-

gel or du la rı nın iş ga lin de bu lu nan Kı rım’a 

dön me ka ra rı al dı. Kı rım Ta tar la rı’nın millî 

fa ali yet ler de bu lun ma sı Ge ne ral Vran gel 

ta ra fın dan ya sak lan dı ğı ve Ço banzâde’nin 

adı da millî fa ali yet le re ka rış tı ğı için baş ka-

sı adı na dü zen len miş bir pa sa port la İs tan-

bul üze rin den Kı rım’a git ti. Ak mes cid’de 

ku rul muş olan millî fır ka ya ka tıl dı ve bir 

sü re baş kan lı ğı nı yü rüt tü. Kı sa bir müd-

det son ra Bol şe vik ler, Ge ne ral Vran gel ve 

or du la rı nı Kı rım’dan uzak laş tı rıp hâki mi-

ye ti ele ge çir di. Ço banzâde, Bol şe vik ler’le 

ça lı şa bi le ce ği ni dü şü ne rek Os man Ak çok-

rak lı, Ha san Sab ri Ay va zov, Şev ki Bek tö re 

ve Ah met Özen baş lı gi bi Kı rım lı ay dın lar la 

bir lik te ül ke sin de kal ma ya ka rar ver di. Ön-

ce pe da go ji ens ti tü le rin de, ar dın dan Kı rım 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde ders 

ver di. Bir ta raf tan da İle ri ve Kı rım Okul 

İş le ri ad lı der gi ler de ma ka le ler neş ret ti. 

1922’ de pro fe sör lü ğe yük sel di. 1924’e ka-

dar Kı rım Ta tar la rı’nın ce mi yet ha ya tın da 

ak tif rol oy na dı.

Ye ni ku ru lan Azer bay can Sov yet Sos ya-

list Cum hu ri ye ti Halk Maa rif Ko mi ser li ği 

ih ti yaç du yu lan kad ro la rın ye tiş ti ril me si 

için Türk di li, Türk ede bi ya tı ve ta ri hiy le 

uğ ra şan âlim le ri Ba kü’ye da vet et ti. İs tan-

bul’dan İs ma il Hik met Er tay lan, Kı rım’-

dan Be kir Sıt kı Ço banzâde, Ka zan’dan Aziz 

Ubey dul lin gi bi ba zı âlim ler bu da ve ti ka-

bul et ti. Ço banzâde, bir müd det Ba kü Üni-

ver si te si Şark şi nas lık Fa kül te si’nde Türk 

di li ders le ri ver dik ten son ra fa kül te de-

kan lı ğı na ge ti ril di. 1926’da Ba kü’de top-

la nan Tür ko lo ji kon gre si nin dü zen le yi ci le ri 

ara sın da yer al dı. Bu ra da “Türk Leh çe le-

ri nin Ak ra ba lı ğı Üze ri ne” adıy la bir bil di ri 

sun du ve al fa be tar tış ma la rı sı ra sın da La-

tin al fa be si ni sa vun du.

Ço banzâde’nin gay ret le ri ve hü kü me tin 

des te ğiy le Ba kü Üni ver si te si Şark şi nas lık 

Fa kül te si, Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet-

le ri Bir li ği’nin güç lü şar ki yat mer kez le-

rin den bi ri ha li ne gel di. Bu ra da dö ne min 

meş hur Tür ko log ve şar ki yat çı la rın dan J. 

Rat ta uzer, P. Fri do lin, V. Zum mer, E. Po-

ho mov, A. Ze ku za de, M. İb ra hi mov, M. 

Hal fin, İ. Ahund za de, V. V. Bart hold, İ. 

H. Er tay lan, A. N. Sa moy lo viç gi bi âlim ler 

1995; A. Fra ser, The Gypsi es, Ox ford 1995; Ali 

Ra fet Öz kan, Tür ki ye Çin ge ne le ri, An ka ra 2000; 
Mus ta fa Ak su, Tür ki ye’de Çin ge ne Ol mak, İs-
tan bul 2003; Fa ika Çe lik, Gypsi es (Ro ma) in the 
Or bit of Is lam: The Ot to man Ex pe ri en ce: 1450-
1600 (yük sek li sans te zi, 2003), McGill Uni ver sity; 
H. As seo, Çin ge ne ler: Bir Av ru pa Yaz gı sı (trc. 
Or çun Tür kay), İs tan bul 2004; Emi ne Din geç, Ru-
me li’de Ge ri Hiz met Teş ki la tı İçin de Çin ge ne ler 
(XVI. Yüz yıl) (dok to ra te zi, 2004), Ana do lu Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; E. Ma rus hi ako-

va – V. Po pov, Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda Çin-
ge ne ler (trc. Ba har Tır nak çı), İs tan bul 2006; İs ma il 

Al tı nöz, “XVI. Yüz yıl da Os man lı Dev let Yö ne ti mi 
İçe ri sin de Çin ge ne ler”, Yer yü zü nün Ya ban cı la rı: 
Çin ge ne ler (haz. Su at Ko lu kı rık), İs tan bul 2007, s. 
13-31; a.mlf., Os man lı Top lu mun da Çin ge ne ler, 
An ka ra 2013; a.mlf., “Os man lı Dö ne min de İs tan-
bul Çin ge ne le ri”, Bir Çin ge ne Yol cu lu ğu (haz. 
Ha san Su ver v.dğr.), İs tan bul, ts. (Fa tih Be le di ye 
Baş kan lı ğı), s. 117-127; S. de Go eje, “The Gypsi es 
of Per sia”, Jo ur nal of the Gypsy Lo re So ci ety, 
new se ri es, I (1907), s. 181-183; Ömer Lüt fi Bar-

kan, “Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda Bir İskân ve 
Ko lo ni zas yon Me to du Ola rak Sür gün ler”, İFM, 
XI/1-4 (1949-50), s. 524-569; G. C. Sou lis, “The 
Gypsi es in the Byzan ti ne Em pi re and the Bal kans 
in the La te Midd le Ages”, Dum bar ton Oaks Pa-
pers, XV, Was hing ton 1961, s. 141-165; En ver M. 

Şe rif gil, “XVI. Yüz yıl da Ru me li Eyâle tin de ki Çin-
ge ne ler”, TDA, sy. 15 (1981), s. 117-144; E. Gi nio, 
“Ne it her Mus lims nor Zim mis: The Gypsi es (Ro-
ma) in the Ot to man Sta te”, Ro ma ni Stu di es, 5. 
se ri es, XIV/2, Che verly 2004, s. 117-144; Re şat 

Ek rem Ko çu, “Çin ge ne ler”, İst.A, VII, 3986-4006; 
M. Tay yib Gök bil gin, “Çin ge ne ler”, İA, III, 420-426; 
G. L. Le wis, “‡ingåne”, EI° (İng.), II, 40-41; Dih hu-

dâ, Lu ³at nâme (Muîn), XI, 16534.

ÿİs ma il Al tı nöz

– —ÇOBANZÂDE, Bekir Sýtký
(1893-1937)

Türk dili
ve Türk lehçeleri âlimi, þair.˜ ™

15 Ma yıs 1893’te Kı rım’ın Ka ra su ba zar 

ka sa ba sı nın Ar gın kö yün de doğ du. Asıl 

adı Ebûbe kir’dir. Ba ba sı Ab dül va hap ad lı 

bir ço ban, an ne si Va ide Şerîfe Ha nım’dır. 

İlk tah si li ne Ka ra su ba zar’da ki med re se de 

baş la dı, da ha son ra İs tan bul’da öğ re nim 

gö ren Yu suf Zi ya ad lı bir mü der ri sin Ak-

mes cid’de aç tı ğı rüş di ye ye de vam et ti ve 

1908’de bu ra dan me zun ol du. Rüş di ye de-

ki ba şa rı sın dan do la yı Ka ra su ba zar Cem‘iy-

yet-i Hay riy ye si ta ra fın dan yük sek tah sil 

için İs tan bul’a gön de ril di. İs tan bul’da Kı-

rım Ta le be Ce mi ye ti’nin yar dı mıy la Ga-

la ta sa ray Sultânîsi’ne kay dı nı yap tır dı ve 

1914’te bu ra yı bi tir di. Ay nı yıl Ma ca ris tan’a 

gi de rek Bu da peş te Pázmány Péter Ka to li-

kus Eg ye tem Üni ver si te si Ta rih ve Fi lo lo ji 

Fa kül te si Türk fi lo lo ji si, Arap ede bi ya tı ta-

ri hi ve Ma car ede bi ya tı ta ri hi kür sü le rin de 

ders gör dük ten son ra dok to ra öğ re ni mi ne 

Çin ge ne ler, Os man lı sa ray eğ len ce le rin-

de resmî ola rak bu lun ma ma la rı na rağ-

men ba zı du rum lar da sul tan eğ len ce le rin-

de ve sün net şö len le rin de yer al mış lar dır. 

III. Mu rad’ın oğ lu Meh med için dü zen le-

nen sün net me ra si mi ne Çin ge ne ler el le-

rin de be yaz ve kır mı zı hat la rı bu lu nan bir 

bay rak ta şı ya rak ka tıl mış lar dır. Bun lar Os-

man lı eğ len ce dün ya sın da çen gi, hânen de 

ve sâzen de ola rak da yer le ri ni al mak tay dı. 

Ev li ya Çe le bi Çin ge ne ler’in bu ko nu mu nu 

ay rın tı lı bi çim de an la tır. Os man lı coğ raf-

ya sın da ki Bul ga ris tan, Yu na nis tan, Ma ke-

don ya, Ar na vut luk, Ko so va, Bos na-Her sek, 

Hır va tis tan, Sır bis tan ve Ma ca ris tan’ın bir 

bö lü mün de ya şa yan Çin ge ne top lu luk la rı, 

gü nü müz de Os man lı lar’ın kül tü rel mi ra sı 

ola rak de ğer len di ri le bi le cek ba zı ge le nek 

ve gö re nek le ri ni de vam et tir mek te dir ler. 

Os man lı Dev le ti’nde di ğer top lu luk lar gi bi 

can, mal, ırz ve na mus la rı gü ven ce al tı na 

alı nan Çin ge ne ler dev le tin hi ma ye sin de 

ya şam la rı nı sür dür müş ler dir. Bir Çin ge ne 

ka nunnâme si nin ha zır lan ma sı, top lu mun 

en alt kat ma nın da yer alan bir ce ma ate 

kar şı sis te ma tik bir idarî an la yı şa sa hip bir 

dev le tin tav rı nı be lir le me si ba kı mın dan 

önem li dir. Bu nun dı şın da Çin ge ne ler’in 

her han gi bir du rum da di va na baş vu rup 

so run la rı nın çö züm len me si ta le bin de bu-

lun ma la rı nın uy gun gö rül me si bu dev let 

an la yı şı nın bir baş ka yan sı ma sı dır. Tür ki ye 

Cum hu ri ye ti’nde bu lu nan Çin ge ne ler ay nı 

coğ raf ya da ya şam la rı nı, örf ve âdet le ri ni 

de vam et ti re rek gü nü mü ze ka dar gel miş-

ler dir. Top lum ta ra fın dan ba zı dış lan ma-

la ra mâruz kal ma la rı na rağ men dev let çe 

ko ru ma al tı na alın dık la rı ve hak la rı nın sak-

lı ol du ğu açık tır. Özel lik le eğ len ce ha ya tı-

nın vaz ge çil mez un su ru sa yı lan Çin ge ne 

top lu lu ğu nun içe ri sin den çok sa yı da ses 

ve film sa nat çı sı çık mış, bu sa nat çı lar hem 

Çin ge ne top lu lu ğu hem Türk top lu mu ta-

ra fın dan tak dir le kar şı lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, TD, nr. 120, 170, 191, 202, 206, 299, 370; 

BA, KK, nr. 67, 70; BA, Cev det-Ad li ye, nr. 663, 
2714; BA, İE-As ke ri ye, nr. 3852; TSMA, D.10057, 
E.11787; Bu hâ rî, el-Edebü’l-müfred, Kahire 
1349, s. 45; Ev li ya Çe le bi, Se ya hatnâme, VI II, 
37; A. G. Pas pa ti, Étu des sur les tching hi anés 
ou bohémi ens de l’Em pi re ot to man, Cons tan ti-
nop le 1870; W. R. Hal li day, Folk lo re Stu di es An-
ci ent and Mo dern, Lon don 1924; a.mlf., “So me 
No tes upon the Gypsi es of Tur key”, Jo ur nal of 
the Gypsy Lo re So ci ety, 3. se ri es, I, Edin burgh 
1922, s. 163-189; Os man Ce mal Kay gı lı, Çin ge ne-
ler, An ka ra 1972; C. E. Bos worth, The Me di eval 
Is la mic Un der world, Lei den 1976, I, 170, 177; 
N. Mar ti nez, Çin ge ne ler (trc. Şeh su var Ak taş), İs-
tan bul 1992; R. Gil sen bach, Weltc hro nik der Zi-
ge uner I: Von den An fa en gen bis 1599, Frank furt 
1994; D. M. Cro we, A His tory of the Gypsi es of 
Eas tern Eu ro pe and Rus sia, Lon don-New York 
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neş re dil miş tir (An ka ra 1999). 4. Fu zulî 

Mo nog ra fi si (Ba kü 1925). 5. Ne vaî Mo-

nog ra fi si (Ba kü 1926). 6. Türk Di li ve 

Ede bi ya tı nın Ted ris Usu lü (Ba kü 1926). 
7. Ku muk Di li ve Ede bi ya tı Ted kik le ri 

(Ba kü 1926). Eser üze ri ne bir yük sek li-

sans te zi ha zır lan mış tır (bk. bibl.). 8. Ku-

muk Leh çe si Üze ri ne İh zarî Bil di ri (Ba-
kü 1926). 9. Türk Ta tar Di ya lek to lo ji si 

(Ba kü 1927). 10. Dinî Is la hat ve Me denî 

İn kı lab (Ak mes cid 1927). 11. Bo ran, Şi ir-

ler (Ba kü 1927). Eş ref Şe mi za de ta ra fın-

dan Ki ril harf le riy le de ya yım lan mış tır (Ba-
kü 1971). 12. Türk Gra me ri (Ba kü 1930). 
13. Azerî Ede bi ya tı nın Ye ni Dev ri (Ba-
kü 1936). 14. Şi ir ler (Taş kent 1971). 15. 

Bir Sa ray Qu ra caq mın, Şi ir ler (Sim fe-
ro pol 2001). Ço banzâde’nin bü tün eser le ri 

Me med Adi lov ta ra fın dan La tin harf le riy le 

ye ni den neş re dil miş (I-V, Ba kü 2007), ay rı-

ca Ye ni Çul pan, Maa rif ve Me de ni yet, 

İn kı lap ve Me de ni yet, Re vol yut si ya ve 

Kul tu ra der gi le rin de dil le il gi li çok sa yı da 

ma ka le si ya yım lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

S. Na ga ev, Yıl na me ler de ki İz ler, Taş kent 1991, 
s. 203-211; A. Ba ba ev, Be kir Ço ban za de, Ba kü 
1998, tür.yer.; İs ma il Otar, Kı rım lı Türk Şa ir ve 
Bil gi ni Be kir Sıd kı Ço ban za de, İs tan bul 1999; 
Ke nan Acar, Kı rım lı Be kir Sıd kı Ço ban za de, An-
ka ra 2001; Şe rif Tir ya ki, Be kir Sıt kı Ço ban za-
de’nin Ku muk Di li ve Ede bi ya tı Ted kik le ri Ad lı 
Ese ri (yük sek li sans te zi, 2012), Ad nan Men de res 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 7-12; 
Ab dul lah Bat tal Tay mas, “Kı rım lı Fi lo log-Şa ir 
Be kir Ço ban za de’yi Ta nıt ma Tec rü be si”, TDAY 
Bel le ten (1954), s. 233-263; F. D. Aş nin, “Be kir 
Va ga po viç Ço ban-za de”, NAA, sy. 1 (1961), s. 
208-216; a.mlf. – V. M. Al pa tov, “De lo pro fes so ra 
B. V. Ço ban za de”, Vos tok, sy. 5, Mosk va 1998, 
s. 125-133; A. Ta gir za de – A. Gu li ev, “Pro fes sor 
Be kir Va gab og lı Ço ban-za de”, ST, sy. 6 (1990), 
s. 77-79; Adi le Emi ro va, “Be kir Ço ban za de’nin 
Dil Bi li mi An la yı şı”, Ka ra de niz Araş tır ma la rı, sy. 
11, Ço rum 2006, s. 1-11; El nur Aga yev, “Be kir 
Ço ban za de’nin Azer bay can’ı Ted kik ve Te teb bu 
Ce mi ye ti’nde ki Fa ali yet le ri ve Is la hat Üze ri ne Gö-
rüş le ri”, Cum hu ri yet Ta ri hi Araş tır ma la rı Der gi-
si, IX/17, An ka ra 2013, s. 135-170.

ÿİs ma il Tür koğ lu

– —ÇORÛMÎ, Ebûbekir
(1846-1928)

Rifâî-Kådirî þeyhi.˜ ™

Ço rum’un De ğir men de re kö yün de doğ-

du. Hıf zı nı ta mam la dık tan son ra med re se 

ilim le ri ni tah sil et ti. Sam sun’da bir sü re 

imam lık yap tı. Ar dın dan İs tan bul’a gi dip 

Aziz Mah mud Hüdâyî Dergâhı şey hi Meh-

med Rûşen Efen di’ye in ti sap et ti. Ye di yıl 

son ra Meh med Rûşen Efen di’nin em ri 

üze ri ne Sâna mer li Ha cı Ah med Efen di ile 

ve ril di ve 13 Ekim 1937’de Ba kü’de ka rar 

in faz edil di. Me za rı nın ne re de ol du ğu hâlâ 

bi lin me mek te dir.

Ba kü Ope ra Ti yat ro su sa nat çı sı olan 

eşi Ru hi ye Ab dul li na da 14 Ekim 1937’de 

va ta na iha net eden bir ai le nin bi re yi ol-

mak tan tu tuk lan dı ve ça lış ma kamp ların-

da se kiz yıl ça lış ma ya mahkûm edil di. 

Kaza kis tan’da ki çe şit li kamp lar da ce za sı nı 

ta mam la dık tan son ra Azer bay can’a dö-

nün ce Ba kü’de ya şa ma sı na 1955’e ka dar 

izin ve ril me di. Azer bay can’ın Haç maz ka-

sa ba sın da ki bir okul da mü zik öğ ret men li ği 

yap tı. Sta lin’in ölü mün den son ra 13 Ka sım 

1955’te Sov yet Yük sek Mah ke me si’ne yap-

tı ğı mü ra ca at ne ti ce sin de suç suz lu ğu na 

da ir ka rar çık tı ve ak lan dı. Ko ca sı nın ak-

lan ma sı için de uzun sü re mü ca de le ver-

di, so nun da 6 Ha zi ran 1957’de Yük sek 

Mah ke me, Be kir Sıt kı Ço banzâde’nin de 

suç suz ye re kur şu na di zil di ği ne ka rar ver-

di. 1991 yı lın dan son ra Ço banzâde’nin adı 

Ba kü’de ki bir cad de ye ve ril di, do ğum ye ri 

Ka ra su ba zar’da ki mey da na hey ke li di kil di. 

Bah çe sa ray’da her yıl adı na ede bi yat ödü lü 

ve ril mek te dir. Mos ko va’da ki Do ğu Halk-

la rı Ens ti tü sü’nün Sov yet Sos ya list Cum-

hu ri yet le ri Bir li ği İlim ler Aka de mi si Azer-

bay can Şu be si’nin aslî ve Pa ris Dil Bi li mi 

Ce mi ye ti’nin şe ref üye si olan Ço banzâde, 

Sov yet ler Bir li ği’nde ya şa yan Türk top lu-

luk la rı için de ilk dil pro fe sö rü olup Türk-

çe’den baş ka, Ma car ca, Rus ça, Fran sız ca, 

Al man ca, Arap ça ve Fars ça’ya da vâkıf tı. 

Arap harf le ri nin Türk çe için ye ter siz kal-

dı ğı nı sa vu nan Ço banzâde, Sov yet ler Bir-

li ği’nde ya şa yan Türk halk la rı nın or tak 

bir di le sa hip ol ma sı nı is te miş, her Türk 

bo yu için ay rı bir di lin ve ede bi ya tın var-

lı ğı na şid det le kar şı çık mış tır. İs tan bul ve 

Kı rım’da ba sı lan ilk şi ir ve de ne me le rin de 

Ço banzâd Be kir, Ço ba noğ lu Be kir Bav bek, 

Be kir Cav bek, Kı rım lı Ço ba noğ lu, Be kir 

Sıd kı gi bi isim ler kul lan mış tır. Ço banzâde 

150 ci va rın da ki tap ve ma ka le yaz mış olup 

bun la rın an cak 110’u ba sıla bil miş tir.

Ba zı eser le ri şun lar dır: 1. Türk-Ta tar 

Li sâ ni ya tı na Med hal (Ba kü 1924). Ge nel 

dil bi li mi ku ral la rı nın Türk-Ta tar dil le ri-

ne uy gu lan ma sıy la il gi li dir. Türk di li ta-

ri hi açı sın dan önem li olan eser İs tan bul 

Türk çe si’yle ya zıl mış olup Fa tih Nu man 

Kü çük bal lı ve Ufuk De niz Aş çı ta ra fın dan 

Türk-Ta tar Dil Bi li mi ne Gi riş adıy la La-

tin harf le ri ne ak ta rıl mış tır (Kon ya 2015). 
2. Türk Di li Sarf la rı nın Umu mi Kusur-

la rı (Ba kü 1924). 3. Kı rım Ta tar İlmî 

Sar fı (Ak mes cid 1925). Ay nı ad la Na ri-

man Se yit yah ya’nın La tin harf le ri ne ak-

tar dı ğı eser Türk Dil Ku ru mu ta ra fın dan 

ders ler ver di. Kı sa sü re de fa kül te de yük-

sek okul lar da Türk çe ders ve re bi le cek el li 

üç uz man ye tiş ti ril di. An cak Ba kü Ko mü-

nist Par ti si bu yer li kad ro lar dan ra hat sız 

ol ma ya baş la yın ca fa kül te nin ka pa tıl ma sı 

gün de me gel di. Ka sım 1928’de Azer bay-

can Ko mü nist Par ti si’nin ka ra rıy la fa kül te 

Pe da go ji Fa kül te si ile bir leş ti ril di. Ay rı ca 

par ti nin or gan la rı 1930’da eği tim sis te-

mi nin ye ni den ku ru la ca ğı ba ha ne siy le 

üni ver si te yi da ğıt tı. Ço banzâde, Ba kü’de 

ça lış tı ğı dö nem de za man za man Öz be-

kis tan’a gi de rek Fer ga na vilâye tin de ki 

Pe da go ji Fa kül te si Öz bek Di li ve Ede bi ya-

tı Bö lü mü’nde ve 1935’te Taş kent Dev-

let Üni ver si te si’nin da ve ti üze ri ne bu ra-

da çe şit li Türk leh çe le ri üze ri ne ders ler 

ver di. Fa kat Ço banzâde’nin fa ali yet le ri 

1931-1932 yı lın dan iti ba ren giz li po lis ta-

ra fın dan iz len me ye baş lan dı. Giz li po lis te 

ça lı şan bir dos tu va sı ta sı ile tu tuk lan mak-

tan kur tul du. Çe şit li ba ha ne ler le eser le ri 

ne şir plan la rın dan çı ka rıl dı, ma ka le le ri ay-

lar ca der gi ida re ha ne le rin de bek le til di ve 

ya yım lan ma dı. Ar dın dan di ğer bir çok ilim 

ada mı gi bi mat bu at ta onun hak kın da da 

asıl sız suç la ma lar ile ri sü rül dü.

1936’nın so nun da Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği İlim ler Aka de mi-

si Azer bay can Şu be si Baş ka nı R. Ahun-

dov’la üni ver si te de ça lı şan Azer bay can lı 

ve mi sa fir bi lim adam la rı nın he men ta-

ma mı tu tuk lan dı. İd di aya gö re Azer bay-

can’da ki kar şı dev rim ci ler, di ğer cum hu-

ri yet ler de ki yan daş la rıy la Ço banzâde ve 

Aziz Ubey dul lin va sı ta sıy la ir ti ba ta geç-

mek tey di. Ni haî he def le ri de Tür ki ye’nin 

des te ğiy le bir Tu ran dev le ti kur mak tı. 

Du rum dan te dir gin olan Ço banzâde, 

Ocak 1937’de Ba kü’den uzak la şıp bi raz 

din len mek için git ti ği Kaf kas ya’da Kis lo-

vodsk şeh rin de ki se na tor yum da 28 Ocak 

1937’de tu tuk lan dı. Tu tuk lan ma dan bir 

gün ön ce Ba kü’de ki ki tap la rı na ve not la-

rı na el ko nul du, hak kın da da va açıl dı. 7 

Şu bat 1937’de sor gu lan ma sı na baş lan-

dı ve 1 Ey lül 1937 ta ri hi ne ka dar otuz iki 

de fa sor gu lan dı. Bu sı ra da gör dü ğü ağır 

iş ken ce ve şid det li bas kı lar al tın da Azer-

bay can’ı Sov yet ler’den ayır mak, Ko mü nist 

Par ti Baş ka nı M. Ç. Ba gı rov’un ha ya tı na 

kas tet mek, dış dev let ler le hi ne ca sus luk 

yap mak ve bü yük Tu ran dev le ti kur mak 

için di ğer cum hu ri yet ler de ki ay dın lar la ir-

ti bat kur du ğu na da ir suç la ma la rı ka bul 

et ti. Mos ko va’dan ge len üç ki şi lik bir he-

yet ta ra fın dan 12 Ekim 1937’de 20 da ki ka 

için de yar gı la nan ve suç la rı sa bit gö rü len 

Ço banzâde’nin kur şu na di zil me si ne ka rar 




