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20. yüzyılın başlarında Özbek Edebiyatında bir grup yetenek sahibi sanatkar 

görülür. Bunlar meczup manevi alemden daralan edebiyata yeni bir ruh kazan

dırdılar. Hamza Hakimzade Niyazi, Abdullah Kadiri, Abdurrahman Fıtrat ve A. 

Çolpan vb. Özbek halkı için zengin bir edebi miras bıraktılar. Bu sanatçıların 

eserleıini bir kahpta tahlil etmek, tek bir mefkure etrafında değerlendirmek ol

dukça zordur. Çünkü devrin sosyal-siyasi hayatındaki gelişmeler, zorlamalar 

dünya görüşünde muayyen değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Eserlerinden ve ya

şamlarından bunu anlamak mümkündür. Bakış açılarındaki değişiklik derecesi 

birbirinden farklıdır. Bazıları zamana biraz ayak uydurmuş, bazıları ise tamamen 

teslim olma yolunu seçmiştir. 

20. yüzyılın başlarındaki edebi-ilmi muhitin havasında nefes alan bu sanat

karlar ilk eserlerini cedidane üslupla yazmışlardır. Mesela H. H. Niyazi uzun yıl

lar süresince Özbek-Sovyet edebiyatının kurucusu olarak çalışmış olsa da klasik 

şiir üsıubunda gazeller yazarak ilim-marifeti esas olan pedagojik şiir anıolojisi 

hazırlamış ve "Bidat mı Mejusiyet mi?", "Fakirlik Neden Ortaya Çıkar?", "Ye

di Kurban", "Cuma Nasıl Gün", "Hutbedcn Maksat Ne?" gibi İslami ceditçi ruh

ta pek çok siyasi makaleler yazmıştır. Özbek kızıl edebiyatşinaslığı H. H. Niya

zı'yi Özbek Sovyet edebiyatının tepesine çıkarıp anıtlaştırmıştır. Bunu yaparken 

oının inkılap sonrası eserlerinde görülen Sovyet siyasetine uygun yönlcr, işçile

rin hayatına dair hitaplar örnek gösterilmiştir. Manzum dramları bir tarafa atıl

mış, afişlerden adı inmeyen, iki yarısı bir bütün eden "Zengin ile Hizmetçi" dra

mı göklere yükseltilmiş, ders kitaplarına girmiştir. 

Ne yazık ki H.H. Niyazi'nin sanatını, dünya görüşündeki değişiklikler sebe

biyle tarafsız yorumlamaya çok fazla önem verilmemiştir. 

"Dört yüzyıllık bitti Romanov devleti 

Hürlük, kaldmldı esaret zilleti 
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Nasip oldu millete dönüp şevketi, 

Kutlu olsun Türkistan muhtariyeti. 

Yaşasın şimdi birleşip islam mil/eti" 
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Türkistan muhtariyetini alkışlayarak yazdığı bunun gibi pek çok şiiri görme

mezlikten gelinmiştir. Geçen onca yıl boyunca H.H. Niyazi'nin eserlerinin yal

nızca Sovyet lehine veya sufiyane şeklinde değerlendirilmesi yanlıştır. Niya

zi'nin eserleri okullarda okutulurken (Stalin dönemi) A. Kadiri"Fıtrat ve Çol

panların adını ağza alış bile siyasi hata sayılırdı. O dönemde A. Kadiri, Fıtrat ve 

Çolap vb. Sovyet hükumetinin düşmanlan, milletçi denilerek öldürüldü. 

1960'lara gelindiğinde A. Kadid "halk düşmanı", "küçük buıjuva yazarı" 

suçlamalarından kurtulup, romanları okuyucularm beğenisine sunuldu. Aynı za

manda edebiyatşinaslık onun hayatı ve eserlerini araştırmaya başladı. Milli de

ğerlere itibann güçlendiği 90'lı yıllar bizi o döneme yeniden bakrna zanıretine 

getirdi. Yazar ve şairlerin cedidane bakışlan; milletin manevi hayatını değerlen

dirişleri, Marks-Lenin felsefesinin işleyiş tarzlan ilmi' metotlarla incelenmek ge

rekir. Mesela A. Kadi'ri'nin "Toy", "Ahvalimiz", "Milletine İkrar" gibi şiirleri, 

"Bahtsız Damat" isimli piyesi ve "Cubanbaz" adlı hikayesi tetkike değer. 

Bu eserler yakın geçmişe kadar "mahalli burjuva ideologlarının" gayelerine 

hizmet ediyor şeklinde değerlendirilmişti ki, bu yanlış tutum daha sonra fiırklı 

şekilde yine devam ettirildi (İ. Sultanov; "Eserler" 2. cilt, 336 sayfa). Keza A. 

Kadiri'nin 20., 30. yıllardaki icadi' mirasını kat'i olarak Sovyet hükumetinin ha

misi, propagandacısı tarzında yorumlamak ya da kızıllaşıp gittiğinin işareti say

mak doğru değildir. 

Tıpkı Fıtrat'ta olduğu gibi Fıtrat'ın varlığında İslami, Türkçü, ateİst vb. un

surlar yer almakta. Hind Seyyahı, Münazara, Rehber-i Necat gibi eserlerinde ce

dil İslam dinini bi'dat ve hurafelerden kurtarma gayreti; Hürriyet (1917) gazete

sinde ve "çağatay Gurubu" (1920)'na bağlı faaliyetlerinde Türki' millet derdi ilc 

yanıp tutuştuğu gözlenmektedir. Ateistçe keyfiyet 30. yıllarındaki Allahsızlar 

dergisinde "Zeyd ve Zeynep", "Miraç", "Zehra'nın İmanı" gibi hikayelerinde 

görülmektedir. 
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B. Dostkarev'in "Fıtratın ateistik bakış açısını kuvvetlendiren ("Milli Uya

nış" Toplamı; Üniversite Neşriyatı, 1993 yılı, s. 51-64) incelemesi dikkate de

ğerdir. 

Fıtrat'ın 1924 yılında yazdığı "Şey tanı n Tanrı'ya isyanı" adlı manzum dra

mını Alman İngeborg Baldauf "Özbek Allahsızlık Edebiyatı'nın en uçtaki örne

ği" olarak değerlendirilmiştir. Fakat bugün Fıtrat'ı karalamak ya da alkışlamak 

zamanı değildir. Edebı-bediı bakış tarzı cedidane yolda mim bir ruhla şekillenip 

sonra A vrupaı küıtürden etkilenen Çolpan'ın "Doktor Muhammedof', "Kurban

ı Cehalet" isimli hikayelerinde Behdudice ruhiyet hükümrandır. Bu eserlerin ga

yesi H.H. -Niyazı, A. Kadiri ve Fıtrat'ın ceditçi eserlerinin gayelerinden farklı 

değildir. Çolpan da bazen muhitine boyun eğmek zorunda kalmıştır. 

D. Kurane)V Ço!pan 'm Hayatı ve Icadi Mirası ("Okutueu" Neşriyatı, 1997-

Taşkent) isimli kitabında şairin çeşitli şiirlerinin yazıIış sebeplerini şahsı ve sos

yal hayattaki bazı olaylarla bağlantılı şekilde yorumlanmıştır. Fakat Çolpan da

ima bazen açıktan, bazen imkansız olduğu için sembolleık hürriyetten bahset

miştir. "Kulun ku la kulluğu11l1" hiçbir zaman, hiçbir aydın, açık fikirli insan des

teklemezdi de. 

Sonuç olarak, XX. yy. başlarında Özbek yazar ve şairlerinin dünya görüşün

de ceditçi özellik mevcuttur. Bu özellik onlarda umumı ve ortaktır. Ayrıca de\'

ril1 geçmesiyle bu duygu her sanatçı da çeşitli derece ve şekilde saklanıp kalmış

tır. 

A. Kadırı ıaifcsinde 20., 30. yılların mürekkep manevı muhitinde kalem oy

natan yazarların hem şahıs hem de sanatçı olarak kah o kıyıya, kah bu kıyıya at

madan, !ikirlerini toplayıp, en mühimi bütün eserlerini ciddı olarak incelemenin 

ve onların mim medeniyetirf1izin hazinesine kattıklan hisseyi ödüllendirmenin 

vakti gelmiştir. 

i 980' lerde siyası değişiklikler doğrultusunda Özbekistan Yazarlar Birliğinin 

teşebbüsü ile "Adalet" komisyonu kurulmuştur ve bu komisyon son yüzyılın 

edebı eserlerini ve sanatçılarını yeniden değerlendirıneye başlamıştır. 




