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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.
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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 
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ve hâtı ra sı mu hib le ri ara sın da can lı tu-

tul mak ta dır. Çorûmî, Kå di riy ye icâze ti ni 

Ab dür rahîm en-Nişâvî ad lı bir şeyh ten al-

mış tır. Bu şey hin sil si le si bu gün Mı sır’da 

fa al bir Kå dirî şu be si olan Ni yâziy ye’ye 

ulaş mak ta dır. Rifâiy ye sil si le sin de yer 

alan Ebü’l-Mehâsin el-Ka vukcî (ö. 1888) 
dö ne min de mu had dis, fa kih ve mu ta sav-

vıf ola rak dik kat çek mek te dir.
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ÿŞey da Öz türk

mut fak, kü çük bir av lu dan oluş tu ğu, za-

man la ci var da ki bağ bah çe ve de ğir men 

his se si nin de dergâha vakfe dil di ği bi lin-

mek te dir. Vak fi ye sin de cu ma ve pa zar te si 

ge ce le ri yok sul la ra ye mek ve ri le ce ği, yat sı 

na ma zı nın ar dın dan Rifâî usul ve erkânı 

üze re zi kir ya pı la ca ğı ve Dev let-i Aliy ye’nin 

be ka sı için dua edi le ce ği kay de dil miş tir. 

Dergâha 1900 yı lın da, dö ne min İs tan bul 

Rifâîli ği için de önem li bir isim olan Ebü’l-

Hüdâ es-Sayyâdî’nin “se lef-i dâiyânem” 

de di ği Meh med Na zif Efen di’ nin de ba-

ğış ta bu lun du ğu be lir til mek te dir. Vak fi ye-

de ki ifa de ler den ve ken di si ni Rifâiy ye’nin 

Sayyâdiy ye ko lu na nis bet et me sin den ha-

re ket le Ebûbe kir Efen di’nin Ebü’l-Hüdâ 

es-Sayyâdî’den de Rifâî icâze ti al dı ğı nı 

söy le mek müm kün dür. Bir zi kir es na sın-

da ve fat eden Ebûbe kir Çorûmî’nin kab-

ri Ço rum Ulu (Hı dır lık) Kab ris ta nı’nda dır. 

Ken di sin den in ti kal eden Rifâî-Kå dirî sil-

si le si Ahıs ka lı Müş tak Ali Efen di (ö. 1957) 
ve Mus ta fa Çorûmî ile (Ha cı Mus ta fa Anaç 
[ö. 1980]) gü nü mü ze ka dar ulaş mış tır. 

Ebûbe kir Çorûmî’nin pek çok men kı be si 

bir lik te sey rü sülûkü nü ta mam la mak için 

se ya ha te çık tı. Bağ dat ve Vâsıt’ta Ab dül kå-

dir-i Geylânî ile Ah med Rifâî’nin tür be le ri ni 

zi ya ret et ti. Mek ke ve Medi ne’de yak la şık 

beş yıl kal dı. Ar dın dan Tan ta’ya ge lip Sey-

yid Ahmed el-Be devî’nin ma ka mı nı zi ya ret 

et ti. İki yıl Ab dür rahîm et-Tantâvî’nin hiz-

me ti ni görüp seyrüsülûkü nü ta mam la dı. 

1880’de Abdür rahîm et-Tan tâvî ile Ab-

dür rahîm en-Nişâvî tara fın dan ken di si ne 

Rifâiy ye, Kå di riy ye, Desûkıy ye, Be de viy ye, 

Şâze liy ye ta ri katların dan hilâfet ve ril di.

Ebûbe kir Çorûmî ye di yıl sü ren bu seya-

ha ti nin ar dın dan İs tan bul’a döndü ve II. 

Ab dül ha mid’in hu zu ru na kabul edil di. Ye-

di se kiz Ha san Pa şa’nın da hazır bulundu-

ğu bu gö rüş me sı ra sın da kendisi ne al tın 

sır may la ke li me-i şehâdet iş lenmiş bir 

san cak ve be rat ve ril di. Çorum’da bir der-

gâh aç ma sı na mü sa ade edil di. Ebû be kir 

Çorûmî, 1892’de da ha ön ce dergâh ola rak 

kul la nı lan bir ya pı yı Ha zîne-i Hâs sa’ dan 

ge len des tek le ona rıp bu ra da ir şad fa ali-

ye ti ne baş la dı. Dergâhın bir tev hidhâne 

ve üç zâvi ye hüc re siy le bir mah zen, bir 




