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Abdulhamid Süleyman Çolpan

20. yüzyýl Özbek þiirinin en millî þairi Çolpan'dýr. Kendisinden sonra yetiþen bütün millî þairlerin üstadýdýr. Asýl adý, Abdülha
Süleymanoðlý'dýr. Eserlerinde "Çolpan" mahlasýný kullandý. 1893 yýlýnda Andican þehrinde doðdu. Babasý Süleymankul Yunu
medrese eðitimi görmüþ, mürettep divan sahibi bir þairdir. Abdülhamid, önce mahalle mektebinde, sonra Andican medresesinde
eðitim gördü; bütün Türk þivelerini, Arap ve Fars dillerini, dinî ve müspet ilimleri öðrendi. Devam ettiði Rus-Tüzem mektebinde Ru
dil vasýtasýyla Batý edebiyatýný ve düþüncesini taradý. Türkistan'da 1905 yýlýndan sonra Ceditçiler tarafýndan çýkarýlan gazete
dergilerle Ýsmail Gaspýralý, Mahmud hoca Behbûdî ve Münevver Kaan gibi Ceditçilerin tesiri altýnda kaldý. Türk Dünyasý'nýn ve
bilhassa Türkiye'nin hayat tarzý ve kültürünü öðrenmeye çalýþtý.
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1913 yýlýndan itibaren eser vermeye baþladý. Ýlk makalelerini Sadâ-yý Türkistan, Sadâ-yý Fergana ve Türkistan gazetelerinde
neþretti. 1914-1917 yýllarýnda, milliyetperver bir gazeteci olarak tanýndý. Devrinin önemli meselelerini, Bahar Avullarý, Vatanýmý
Türkistan'da Temir Yollar, Oþ, Doktor Muhammedyar, Yýlda Bir keçe, Þarq Poezdi Keldi, Þarq Uyðangan, Çimkent, Quturgan
Müstemlekeçiler, Yol Esdeligi gibi eserlerinde aksettirdi.

Çolpan'ýn sanatkâr olarak tanýnmasýný saðlayan eserleri, þiirleridir. Ýlk þiirleri, 1922 yýlýnda, Özbek Yaþ Þâirleri adlý antolojide
Ayný yýl, ilk þiir kitabý olan Bulaqlar neþredildi. Sonraki yýllarda Uyðanýþ (1924) ve Tan Sýrlarý (1926), 1930'lu yýllarda Saz ve C
þiir kitaplarý basýldý. Ýlk üç þiir kitabýnda, Þark ülkelerini iþgal eden sömürgeci Ruslarla Ýngilizlere duyulan nefret, onlara karþý
duygusu, Ruslarýn baský, zulüm ve katliamlarý, Hokand ve Türkistan'ýn diðer þehirlerinde dökülen kanlar, Türkistan'ýn parçalanm
halkýn açlýk, sefalet ve çaresizliði, esir Türkistanlýlarýn ümitleri ve yüksek millî þuur, açýk veya metaforik olarak ve sanatkârane
dile getirildi.

Türkistan'ýn parçalanýp Özbek Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulmasýndan sonra takip edilen politikalar karþýsýnda, diðer millî aydý
birlikte Çolpan da çaresiz susmak zorunda kalmýþtýr. 1925 yýlýnda kendisi, "muhit küçli eken, eðdim boynýmný" demek suretiyle
sanat anlayýþýndaki zoraki deðiþikliði itiraf etmiþtir. Aralýksýz devam eden baský ve tehditlerin ardýndan 14 Haziran 1937 tarihin
milliyetçi olmak suçundan dolayý "halk düþmaný" olarak tutuklandý ve bir yýldan fazla süren sorgu ve iþkencelerden sonra 4 Ekim
1938 tarihinde kuruþuna dizilmek suretiyle öldürüldü. Çolpan, bu kanlý dönemde, baský ve zulümlere raðmen büyük bir edebî mi
býrakmýþ bir þairdir. Þiirin yanýnda nesirle de meþgul olarak hikâyeler, Halil Fereng, Çörinin Ýsyaný, Yarqýnay, Muþtumzor, Orta
Qarþýbayev, Hücum gibi tiyatro eserleri ve Keçe ve Kündüz adlý bir roman yazdý. Bu romanýn Keçe adlý birinci bölümü, 1936 yý
neþrolundu; ikinci kýsmý ise kayýptýr. Tercüman olarak da Sha-kespeare'in Hamlet, Puþkin'in Boris Godunov ve Dubrovskiy,
Gorki'nin Ana adlý eserlerini Özbek diline kazandýrdý.

Çolpan'ýn þahsý ve eserleri, 1925 yýlýndan baþlayarak 1990'lara kadar Sovyet tenkitçilerinin haksýz hücumlanna maruz kaldý. A
eserlerinin basýlmasýna izin verilmedi; sadece Sovyet hayat tarzýný öven ve Lenin ve kýzýl bayrakla ilgili þiirleri yayýmlanarak
Çolpan'ýn, Sovyet ideolojisine ve sanat anlayýþýna baðlý eserler veren bir þair olduðu kanaati uyandýrýlmak istendi.

1990'lý yýllarda, Çolpan'ýn bütün eserleri ya yýmlanma imkânýna kavuþtu. 1991 yýlýnda, Fýtrat ve Abdullah Kadiri gibi haksýz y
öldürülen diðer millî aydýnlarla birlikte Çolpan'a da uluslararasý Nevâî ödülü verildi. Ayrýca Çolpan adýna da uluslararasý ödül ih
cadde ve kütüphanelere ismi verildi.
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