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“ÖTKEN KÜNLER”, “KECE VE KÜNDÜZ”, “KUTLUG KAN” 
ROMANLARINDA TEMA 

 
 

                                        Dr. Fatma AÇIK* 
 
Özet 
Özbek yazarlar� XX. yy.da bir yandan sosyalist sistemin dünya ölçüsünde tan�nmas�n� sa�lay�c�, 
üstünlüklerini tebli� edici, Sovyet halklar� aras�nda dostluk, karde�lik hislerini geli�tirici eserler 
yazma zorunlulu�u içindeyken; di�er yandan yeni nesillere millî de�erleri, yenilikçi (cedidane) 
görü�leri aktarmay� görev bilmi�lerdir.  
Bu aktar�m� eserlerinde ustal�kla gerçekle�tiren Çolpan, Kadiri ve Aybek’e ait üç roman 
makalemize konu edilmi�tir. Sanat yönü kuvvetli “Ötken Künler”, “Kece ve Kündüz” ile “Kutlug 
Kan” romanlar�nda toplum ve �ah�s, insaniyet, ilerleme ve bunlara kar�� güçler hakk�nda baz� millî 
meziyetler yüceltilmi�tir. 
Anahtar Kelimeler: Özbek roman�, millî de�erler, tema, ceditçilik    
 
Summary 
XX century, Uzbek aouthors in one aspect they pay attention to transmit the view of national 
values, modern opinion about values to young generation, despite they had to write novels in order 
to make socialist system known in worlwide, to show superiority of the system and devolepe 
brothershood and friendships among Soviet public. 
Three novels of Çolpan, Kadiri and Aybek who wrote this sort of work  are subject of this article. 
From the standpoint of arts “Ötken Günler”, “Kece ve Kündüz” and “Kutlug Kan” are very 
powerfull and national values are exaltated towards the pover against to public and individuals, 
humanity and progress  
Keywords: Uzbek novel, National values, subject, cedidism 

 
Ülkemizde Ça�da� Özbek Edebiyat� çok az tan�nmaktad�r. Çe�itli 

zamanlarda birtak�m vesilelerle Türkiye’ye gelen ara�t�rmac�lar imkan dahilinde 
Özbek Edebiyat�’n�n tan�t�m�na yönelik çal��malar yapm��lar, bizdeki baz� 
ara�t�rmac�lar da -Timur Kocao�lu, Hüseyin Özbay, Yusuf Avc�, Aynur Öz, 
Fikret Türkmen, Ertu�rul Yaman vb.- belirli dönem ya da �ahsiyetler üzerine 
incelemeler yapm��larsa da, ara�t�r�lmas� gereken daha pek çok konu mevcuttur.  

XIX. yy. sonu XX. yy. ba�lar� yeni Özbek edebiyat�n�n olu�umunda 
mürekkep bir devirdir. Özbek ayd�nlar�n�n baz�lar� Çarl�k rejimiyle i�birli�i 
yaparken, baz�lar� da Bol�eviklerle birlikte hareket ederek halk�n menfaatlerini 
koruyabileceklerini dü�ünmü�lerdir.  Özbekistan’da  millî matbuat, millî edebiyat, 
millî e�itim ve millî hakimiyet faaliyetlerinin ömrü çok k�sa olmu�tur. 
Komünistlerin ba�ar�s� ile millî kurulu� ve fikirlerin yerine sosyalizm ideolojisini 
yerle�tirecek ve yayg�nla�t�racak kurum ve ideolojiler ikame edilmi�tir. Üç dönem 
içinde ele al�nan Özbek-Sovyet Edebiyat�; II. Dünya Sava��na kadar olan dönem; 
1941-1945 y�llar� aras� ve Sava�tan sonraki ba��ms�zl��a kadar olan dönem 
“�ablon mevzular” üzerine kurulmaya çal���lm��t�r. Özbek-Sovyet Edebiyat�’n�n 
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her türünde parti ideolojisinin ön planda tutulmas� zarureti bir anlamda 
sanatç�lar�n yarat�c�l���n� etkilemi�tir. 

Bu etkinin nispeten daha az oldu�u bir dönemde kaleme al�nm�� olan ve 
vermek istedi�i mesaj bak�m�ndan birbirleriyle benzerlikler gösteren üç önemli 
Özbek roman�, Türk okuyucunun muhayyilesinde bir fikir olu�turmak amac�yla 
ele al�nm��t�r. Bu romanlar�n de�erlendirmesine geçmeden önce Özbek 
romanc�l��� hakk�nda genel bir bilgi verilmesi uygun görülmü�tür. Bu bilgiler; 
Özbek-Sovyet Edebiyat� Ansiklopedisi, Özbek Edebiyat� ders kitaplar� ve roman 
özetlerinden al�nm��t�r. Kronolojik olarak yazar isimleri ve bu yazarlar�n  
romanlar�n�n isimleri yer almaktad�r. Romanlar hakk�nda ileri sürülmü� görü�lerin 
ve tenkitlerin �����nda birer cümlelik yarg�lara da yer verilmi�tir. 

Özbek edebiyat�nda roman türünün do�u�u, XX. yy. ba�lar�na 
rastlamaktad�r. Usul-i Cedit ve beraberindeki modernle�me hareketinin bir parças� 
olarak ba�layan Özbek romanc�l���n�n do�u�unu haz�rlayan kaynaklar� Sab�r 
Mirveliyev dört ana ba�l�k etraf�nda de�erlendirmektedir:1 1. Tarihi süreç-
olaylar�n geli�imi, 2. Halk edebiyat� gelene�i ve eserleri, 3. Klasik edebiyat 
gelene�i ve eserleri, 4. Karde� topluluklar, Rus ve Dünya edebiyat�na ait eserler. 

Özbek roman�nda ana konular�n odaklanmalar� �öyledir: a) Yak�n tarih; 
“Tinimsiz �eher”, “Songi Kaniz”, “Vefa”... b) Zengin-fakir çat��mas� “Barsa 
kelmes”, “Alaböci”, “Dinazovr”... c) Uzak tarih; “Köhne Dünya”, “Yulduzlu 
Tünler”,”Serbedarlar”... d)Karde� halklar birlikteli�inin vurgulanmas�; 
“Mengülik”, “Vefadar”... e) Sava� ve onun zararlar�; “Genaral Rav�anov”, “Çin 
Muhabbet”, “Ufk” vb. gibi. 

Özbekistan’daki siyasî çeki�meler ve belirli dönemlerde gerçekle�tirilen 
“temizlik hareketleri” sonras�nda ayd�n bo�lu�unun yaratt��� sosyal ve siyasî 
çalkant�lar� konu edinen romanlarda; tarihî olaylara yorum getirmek, hadiseleri 
kendi aç�lar�ndan ve resmî ideolojinin e�ilimlerine paralel olarak ele al�p, yak�n 
geçmi�e objektif bir yakla��m getirilmeye çal��m��t�r. 

XX. yüzy�l�n onuncu-yirminci y�llar�nda Behbudi, Avlani, Münevver Kari, 
Kadiri, F�trat, Çolpan, Elbek ve Gazi Yunus; otuz sonras�-altm��l� y�llara kadar 
Aybek, �eyhzade, Abdulla Kahhar, ard�ndan Adil Yakubov, Primkul Kadirov gibi 
�air ve yazarlar ideolojik bir perspektiften kaynaklansa da, tarihî konularda 
yazarak millî hisleri uyand�rmaya ve millî de�erleri yüceltmeye çal��m��lard�r. 
Toplumcu bir yakla��mla millî konular, yerli ya�ama yönelme ilkeleri ve sözlü 
gelenekten gelen halk edebiyat�n� yeniden de�erlendirme fikirleri  bu yazarlar�n 
ba�ar�l� olmalar�nda ve çok sevilmelerinde ba�l�ca amil olmu�tur. 

Sosyalist hareketin galibiyeti sonras�nda, Özbekler de Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti terkibine dahil olarak siyasî bak�mdan yeni bir döneme geçmi�lerse 
de edebî alanda, Cedit Edebiyat� temsilcileri faaliyetlerini uzunca bir müddet daha 
devam ettirmi�tir. Özbek-Sovyet Edebiyat�; Ceditçi Kadiri, Çolpan ve F�trat gibi 
sanatç�lar�n eserleri, fikirleri ve tesiri alt�nda geli�mi�tir.  
                                                 
1 Mirvaliev, Sabir. Özbek Edibleri, Yazuvçi, Ta�kent, 1969, s. 17. 
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Özbek edebiyat�nda önemli bir yere sahip romanc�lar ve eserlerine tarihi 
süreç içerisinde bir göz atacak olursak kar��m�za zengin bir tablo ç�kmaktad�r.  

Sadreddin Ayni (1878-1954); “Kullar” roman�nda cema hocal�klar�n�n 
kurulu�u tasvir edilmektedir. “Tarihi, halk ve vatan�n sad�k evlatlar� yazar” 
mesaj�n� veren yazar�n; “Esdellikler” (4 ciltlik roman, 1949-1954 y�llar� aras�nda 
yaz�lm��t�r), “Sudharn�n Ölümü” (1937), “Dahunda”; Bulgar, Hint, Frans�z, 
Alman, Çin, Çek dillerine tercüme edilmi�tir.  

Abdulla Kadiri (1894-1938); “Ötken Künler” (1925), “Mihrabdan Çayan” 
(1928) romanlar�n� yazm��t�r.  

Abdulhamid Süleymano�lu Çolpan (1897-1938); “Kece ve Kündüz” (1936) 
romanlar� ile Özbek edebiyat�n�n en önemli yazarlar�ndan biridir. 

Musa Ta�muhammedo�lu Aybek (1905-1968); “Kutlu� Kan” (1940), 
“Nevai” (1944), “Alt�n Vadiden �ebedeler” (1949), “Kuya� Karaymas” (1958), 
“Ulu Yol” (1967) romanlar�n� yazm��t�r.  

Sabir Abdulla (1905-1972), “Mevlana Mukimi” adl� roman�nda Ceditçilik 
ak�m�n�n önde gelenlerinden biri olan ve Özbek edebiyat�nda ça�da� manada hiciv 
(satira) türünün temelini atan Mehmet Emin Mukimi’nin hayat�n� anlatm��t�r. 

Naz�r Safarov (1905-1985); “Nevruz” (1973) adl� roman�yla yetmi�li y�llara 
damgas�n� vurmu�tur.  

Abdulla Kahhar (1907-1968); “Serap” (1935), “Ko�ç�nar Ç�raglar�” (1951) 
adl� romanlar�nda, cemala�t�rma konusunu i�lemeye çal��m��t�r. 

Kamil Ya�in (1909-1997); “Hamza” adl� roman�nda Özbek tiyatrosunun 
olu�umunda önemli bir rol üstlenmi� Hamza Hakimzade Niyazi’nin hayat�n� 
anlatm��t�r.  

Parda Tursun (1909-1957); “Okutuvçi” (1950) adl� roman�nda Özbek 
ayd�n�n�n hayat� ve mücadelelerini gözler önüne sermi�tir. “Hak Yol” 
hikayesinden yola ç�karak bu roman� kaleme alm��t�r. 

�brahim Rahim (1916); “Ç�n Muhabbet” (1958), “Fedailer” (1972), “General 
Rav�anov” (1985) gibi romanlar�nda II. Dünya Sava��’na kat�lan askerlerin 
kahramanl�klar�n� dile getirmi�tir. “Tinimsiz Seher” (1968) roman�nda 1966 
Ta�kent depremi ve sonuçlar�; “Akibet” (1983) roman�nda ise Ta�kent’in yeniden 
in�a edili�i konu edilmi�tir. 

�eref Re�idov (1917-1983); “Galipler” (1972), “Borandan Güçlü” (1958), 
“Kudretli Tolkun” (1964) adl� romanlar� Rusça’ya tercüme edilmi�tir.  

Rahmat Feyzî (1918-1988); “Hazreti �nsan” (1969) adl� roman�nda, iki 
s�radan insan (Mahkem Ata ve Mehrinisa Apa) misalinde, onlar�n zorlu hayat 
�artlar�na nas�l kahramanca gö�üs gerdiklerini anlatm��t�r.  

Gulam Alimov-�uhret (1918-1995); “Cennet K�d�rganlar” (1968) roman� 
sebebiyle milliyetçilikle suçlanm��t�r.  

Hamid Gulam (1919); “Ma�’al” (1959) adl� roman�nda Ekim �htilalinin ilk 
y�llar�nda Özbek halk�n�n hayat�ndaki de�i�meler, yeni düzenin beraberinde 
getirdi�i yeni kurum ve kurulu�lar� hikayele�tirmi�tir. “Senge �ntilemen” (1963), 
“Binef�e Et�ri” (1963) romanlar�nda yazar, Mirzaçölde’ki cema hocal�klar�n�n 
kurulu�unu tasvir etmi�tir. “Me�reb” adl� roman� tarihî karakter ta��maktad�r. 
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Yazar, “Ta�kentliler” (1974) roman�nda, Özbek kad�n�n�n sosyalist düzene 
uyumundan övgüyle söz etmektedir.  

Said Ahmet (1920); “Ufk” (1964) roman�nda, II. Dünya Sava�� y�llar�nda 
Özbek çiftçisinin hayat mücadelesi ve kahramanl���n� dile getirmi�tir. Yazar�n 
“Cimcitlik” (1988) roman� ise, durgunluk döneminin toplumsal hastal�klar� 
üzerine kurulmu�tur.  

Mirmuhsin Mirsaidov (1921); “Me’mar” (1974), “Temur Melik” (1974) ve 
“Turan Melikesi” (1977) adl� romanlar�nda tarihî �ahsiyetleri ve konular�  
i�lemi�tir. Yazar�n ya�ad��� dönemin meselelerini anlatt��� romanlar�n�n adlar� 
“Ümid” (1969), “Degrez o�lu” (1972), “�ldizlar ve Yapraklar” (1995) ve “�lan 
Öçi”dir (1995). 

�ukrulla Yusupov (1921); “Kefensiz Kömülgenler” (1989) adl� roman�nda 
insana has ve onu güzelle�tiren de�erlerin yok olu�unu i�lemi�tir. 

Veli Gafurov (1922-1995); “Vefadar” (1960-1973) adl� roman�n� iki kitap 
halinde yay�nlam��, Rusça’ya da tercüme etmi�tir.  

Maksud Kariev (1926); “�bni Sina” (1995) adl� tarihî roman�nda, ünlü t�pç�, 
filozof, müslüman alim �bni Sina’y� okuyucular�na tüm yönleriyle tan�tmaya 
çal��m��t�r. 

Adil Yakubov (1926); “Er Ba��ga �� Tü�se” (1969) roman�nda II. Dünya 
Sava�� y�llar�nda ya�anan olaylar� tasvir etmi�tir. “Köhne Dünya” roman�nda ise, 
Türk dünyas�n�n iki büyük simas� Birûnî ve �bni Sina’n�n hayat�n� ele almaktad�r. 
Yazar, “Ulu�bek Hazinesi”nde (1974) ünlü Türk astrolog Ulu�bek ile o�lu 
Abdullatif aras�ndaki anla�mazl�klardan yola ç�karak; iyi ile kötü aras�ndaki 
mücadeleyi tasvir etmektedir. “Diyanet” adl� roman�yla adaletin daima galip 
gelece�ini göstermeye çal��an yazar, “Ak Ku�lar Appak Ku�lar” da (1988), 
durgunluk dönemindeki sosyal ve ahlakî çöküntüyü; “Adalet Menzili”nde ise 
millî egemenlik mücadelesini i�lemi�tir.  

Pirimkul Kadirov (1928); “Almas Kemer”(1977), “Üç �ldiz” (1979), 
“Yulduzli Tünler” (Babür), “Ana Laçin Nidasi” (1997) ve “Evladlar Devani” 
romanlar� ile Aybek’ten sonra Özbek edebiyat�n�n ikinci tarihî roman üstâdıdır.  

Janrid Abdullahonov (1929); yol yap�m�nda çal��anlar�n hayat�n� anlatt��� 
“Yol” (1964), Aral denizi ve ekolojik meseleleri ele ald��� “Barsa Kelmes” (�ki 
kitap, 1978-1980), emekçilerin haklar�n� sömüren ve toplumun çökü�üne sebep 
olan paragöz, soyguncu ve göz boyamac�lar� te�hire yönelik “Hanedan” (1961) ve 
“Suikasd” (1961) adl� romanlar� kaleme alm��t�r. 

Alim Koçkarbekov (1932); “Songi Kaniz” (1980) adl� roman�, Buhara Emiri 
Alimhan’�n saray�nda görev yapan son dan��man�n ahlakî yap�s�  hakk�ndad�r.  

Alimcan Haldar (1932); “Arasat” ve “Mirkamilbay” romanlar�n�n sahibidir.  
Ölmes Umarbekov (1934-1994); “Adam Bolu� K�y�n” (1971) roman� ile 

Cumhuriyet Gençler Ödülünü (Respublika Ya�lar Mükafat�) kazanm��, “Fatima 
ve Zuhre” roman� da ölümünden sonra yay�nlanm��t�r. 

Uçkun Nazarov (1934); “Çayan Yili” roman�n sahibidir. 
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Yolda� Süleyman (1935); “Subh-i dem” (1973) ve “Vefa” (1979) adl� 
romanlar�nda Ekim �htilali sonras�ndaki Özbek halk�n�n hayat mücadelesi 
anlat�lmaktad�r. 

Erkin Semender (1935);  Aral Denizi ve ekolojik denge üzerine yazd��� 
“Deryas�n� Yokatgan K�rgak” (1989) adl� roman�nda; gerçek sevgi, sevgi ve suç 
aras�ndaki ili�ki ve manevî kay�plar üzerinde durmu�tur. “Tengri Kudugi” (1996) 
Ebu’l Gazi Bahad�r Han ve onun döneminden yola ç�k�larak, insan ve kaderi, 
istekleri, sevgi ve nefreti alg�lanmaya çal���lm��t�r. Yazar, bu roman�n devam� 
olarak “Ebu’l Gazi Bahad�r Han’�n Arman�” adl� ikinci bir kitap daha 
yay�nlam��t�r. 

Yusuf �amansur (1936-1978); “Kara Mervarid” adl� roman�nda, petrol i�inde 
çal��an i�çilerin fedakârl�klar�n� ve çal��ma ko�ullar�n� tasvir etmi�tir.  

Öktem Usmanov (1938-1990); “Girdab” (1979) roman�nda, hak-haks�zl�k, 
sadakat-ihanet kavramlar� aras�ndaki mücadeleyi i�lemi�tir.  

Sadulla Siyaev (1939); “Yesevi’nin Songi Seferi” (1993) adl� roman�n�n 
ikinci kitab� “Hakikat Yolu” (1997) ad�yla yay�nlanm��t�r. Yazar, bu romanda 
Ahmet Yesevi’nin fikirleri ve hayat�n� anlatmaktad�r. 

�ukur Halmirzaev (1940); �ura hükümeti döneminde hakim güçlere boyun 
e�mek istemeyen birinin maceralar�n� anlatan “Alaböci” roman�n�n yan� s�ra; 
“Dinazovr”da, “güçlüler yener, güçsüzler yenilir” fikrinin yanl�� oldu�u mesaj�n� 
vermeye çal��m��t�r. Yazar�n “Songi Beket” “Yolavç�” ve “K�l Köprik” adl� 
romanlar� da mevcuttur. 

Aman Muhtar (1941); “Tepelikdegi Adam” (1991), “Ming Bir K�yafe” 
(1992), “Közgü Ald�dagi Adam” (1996) ve “E�ilgen Ba�” (1989) adl� romanlar� 
mevcuttur.  

Ötkir Ha�imov (1941); toplum hayat�ndaki çöküntüleri anlatt��� “Nur Barki 
Saye Bar” (1976), son k�rk y�l içinde ya�an�lanlar� anlatt��� “�kki E�ik Aras�” 
(1986 y�l� Özbekistan Yazarlar Birli�i ödülünü kazanm��t�r.) romanlar�yla dikkat 
çekmi�tir.  

Muradcan Mansurov (1941); “Mengu Cenk” (1985) ve “Günahi Azim” 
(1995) romanlar�n� yazm��t�r.  

Muhammed Ali (1942);  “Bakî Dünya” (1990) adl� manzum roman�nda, 
Dükçü E�an isyan�n� tasvir etmi� ve Cizzah olaylar�na yeni bir bak�� aç�s� 
getirmi�tir. Yazar, “Serbedarlar” (1990) roman�nda XVI. yy. tarihini konu olarak 
ele alm��t�r. 

Hac� Ekber �slam �eyh (1945); “Tuta� Alemler” roman� Özbek 
edebiyat�ndaki ilk mistik romand�r.  

Tahir Malik (1946); “�eytanat” (I. Kitap 1992, II. Kitap 1995, III. Kitap 
1997) roman� ile halihaz�rda en çok okunan Özbek romanc�lar�ndand�r.  

Murad Muhammed Dost (1948); “Lalezar” (1988) adl� roman� ile 1990 
Hamza ödülünü alm��t�r.  

Togay Murad (1948); “Atamdan Kalgan Dalalar” (1986-1992) adl� 
roman�nda Çarl�k döneminin sonlar�, �uralar dönemi, Sosyalist dönem ve 
ba��ms�zl���n ilk y�llar�ndaki Özbeklerin ya�am�n� anlatm��t�r. 
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Sovyetler Birli�inde partinin hizmetine verilen edebiyat ve partiye ba�l�l�k 
ilkesine uymak zorunda olan yazarlardan, kendilerine özgü de�erleri göz önünde 
bulundurarak eserler vermelerini beklemek mümkün de�ildir. Sosyalist sistemin 
dünya ölçüsünde tan�nmas�n� sa�lamak, üstünlüklerini tebli� etmek, sözde Sovyet 
halklar� aras�nda dostluk, karde�lik hislerini geli�tirmek sanatç�lar�n ilk görevleri 
aras�ndayd�. Özbek yazarlar bir yandan aslî görevlerini yerine getirirken, di�er 
yandan  tarihî olaylar ve �ahsiyetleri konu ald�klar� romanlarla, yeni nesilleri bir 
tak�m de�erlerden haberdar etmeye çal��m��lard�r. Sovyetler Birli�inin çökmesi, 
edebiyata 50-60’l� y�llarda giren neslin daha millî ruhta eserler vermesine imkan 
sa�lam��t�r. 

Ba��ms�zl�ktan sonra yaz�lan eserler kadar de�erli olan ve günümüzde de 
önemini koruyan XX. yy. ba�lar�na ait romanlar�n, Özbekistan’da “erkinlik” 
özgürlük havas� içinde yeniden de�erlendirmeleri yap�l�rken, Türkiye’de de 
bunlar� okuma, inceleme imkân� do�du. Özbek edebiyat�n�n 1920-1990 
y�llar�ndaki romanlar�n isimleri ve yazarlar�, belli ba�l� e�ilimleri, romanlarda 
i�lenen konular� aç�klayan ön bilgi sonras�nda, Özbek edebiyat�nda önemli bir 
yere sahip tarihî ve millî olaylar� ele alan “Ötken Künler”, “Kutlug Kan” ve “Kece 
ve Kündüz” romanlar�n�n tahliliyle Özbek romanc�l��� hakk�nda belirli bir 
tasavvur olu�turmaya çal��aca��z. 

 
Her roman tez, tipler, zaman-mekan, çat��ma, gerilim, dil ve üslûp gibi bak�� 

aç�lar�ndan de�erlendirilebilir. Bu çal��mada tema bak�m�ndan  inceleme yapmaya 
gayret ettik. Bu üç eserin ortak birkaç tema etraf�nda topland��� dü�üncesindeyiz.    

Bu romanlarda aslî tema a�k hikayeleri midir? Zümre farkl�l���n�n sebep 
oldu�u çat��malar�n hikayesi midir? Eski-yeni çat��malar� m�d�r? Rus �ovenizmine 
bir ba�kald�r� m�d�r? 

“Çolpan öldürüldükten sonra da hakim ideoloji ondan korkmaya devam etti” 
diyen edebiyat alimi Azat �erafiddinov’un yaz�s�, bir ba�ka gerçe�i daha ortaya 
koymaktad�r. “Çolpan’�n ad� edebiyat tarihinden silinmi�, kütüphanelerdeki 
kitaplar� toplat�lm��, dergilerde yay�nlanm�� �iirleri ve resimleri karalanm��t�. 
Böyle bir zamanda bile Çolpan ve Kadiri’nin eserleri gizlice okunuyordu. �ahsen, 
ben de “Ötken Künler”, “Mihrabtan Çayan”, “Kece ve Kündüz” romanlar�n� II. 
Dünya Sava��na denk gelen lise y�llar�mda okumu�tum. Yaln�z ben de�il, bütün 
s�n�f okumu�tu. Kitab� nereden ald���m akl�mda de�il, hat�rlad���m bu kitaplar�n 
yaln�z bir günlü�üne bize verildi�i idi. Hepimiz sabaha kadar oturup, bu kitaplar� 
bitirirdik.2 Özbek gençli�inin vatan sevgisini, hürriyet fikrini kazanmas�nda 
önemli bir yere sahip bu romanlar�n mevzusu ve özelliklerinin tahlili oldukça 
zordur. Bu konu, romanlar�n yaz�ld��� dönemin sosyal, siyasî ve idarî yap�s� ile 
tarihî süreci derinlemesine incelemeyi gerektirmektedir. 

�lk Özbek roman� olan “Ötken Künler”in yaz�m� için malzeme toplamaya 
1917-1918 y�llar�nda ba�layan Abdulla Kadiri; eserin ilk bölümlerini 1922 
y�l�ndan itibaren “�nk�lab” adl� dergide yay�nlam��t�r. Türk edebiyat�ndaki ilk 

                                                 
2 �erafiddinov, Azad. Manevî Kemalat Yollarida, Maneviyat, Ta�kent, 1991, 185. 
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romanlar göz önüne al�nd���nda; ilk Özbek roman� olan “Ötken Künler”deki 
yazar�n ba�ar�s� dikkate �ayand�r. 1925-1926 y�llar�nda üç bölüm halinde bas�lan 
romanda tasvir edilen olaylar, Özbek halk�n�n tarihinde mühim bir devri içine 
almaktad�r. Atabek ve Kümü�’ün a�k� etraf�nda Özbek aile yap�s�, toplumda 
kad�n�n yeri ve gelenek-göreneklerini veren Kadiri; ayr�ca Çarl�k Rusyas�’n�n 
Özbek hanl�klar�n� birbirine dü�ürme siyasetinin sonuçlar�n� ve çökmeye yüz 
tutmu� bir devletin profilini çizmi�tir. 

Abdulla Kadiri, XIX. yy. ortalar�nda Rusya’n�n Türkistan halk�n�n ba��na 
ya�d�rd��� belâlar�, s�k�nt�lar� dile getirmeye çal��m�� ve erkinlik için mücadele 
eden kahraman tipler yaratm��t�r. Yazar; Atabek, Yusufbek Hac� ve onlarla ayn� 
fikirde olan tiplemelerle halk� gerçek dü�mana kar�� birle�meye ça��rm��t�r. 
Yusufbek Hac�, Kokan beyli�indeki Türkler aras�nda birine K�pçak, di�erine 
Karaçapan diyerek fitne ç�karan beyleri �iddetle tenkit etmekte ve Türkistan’�n 
gelece�i ile ilgili gerçekçi fikirler öne sürmektedir: “Yan�l�yorsunuz, Ku�beyi! �ki 
halk� birbirine kötüleyip, aralar�n� bozanlar var... Bana kal�rsa , nifak tohumlar�n� 
saçan bu adamlara kar�� ne yap�lmas� gerekti�ini dü�ünmeliyiz. Dört alçak, hain 
yüzünden halk�n tamam�na hücum etmek, Yaz�kt�r! 

...Biraderler! Ruslar kendi içimizdeki kar���kl�klar� körükleyip; kap�m�z�n 
önünde mezar kazmaktalar. Mah�ere benzer böyle bir günde biz gücümüzü gerçek 
dü�man�m�za harcamak yerine, kendi kendimizi yok etmeye harcarsak, sen 
falancas�n filancas�n diyerek birbirimize dü�ersek hâlimiz ne olur. Bu konular� 
dü�ünen var m�?”.3  

Ya� Türkistan’da, Azimzade imzas�yla ç�kan bir makalede bu roman ve 
yazar�yla ilgili; “...Roman�n sonunda Atabek bir rüya görür. Rüyas�nda 
bahçelerine bir inek girip, çiçekleri ezmektedir. Atabek eline bir de�nek al�p, 
ine�e do�ru yürümekte ama ona yeti�emeyip, ter içinde uyanmaktad�r. �leriyi 
görebilen yazar�m�z Türkistan’a do�ru yakla�an tehlikeyi sezmi�; iç ve d�� 
dü�manlar� göz önünde tutmu�tur”.4 Buradan Abdulla Kadiri’nin konu seçiminde 
ve i�leyi�inde Rus mehfumunu bilhassa göz önünde bulundurdu�u sonucunu 
ç�karabiliriz. 

 “Ötken Künler” roman�ndaki milletin içinde bulundu�u tefrika ortam�n� 
tenkit etmi�, millî istiklal için mücadele fikrini bedii bir üslûpla i�lemi�, roman 
kahramanlar�yla Özbeklere ve dolay�s�yla Türklere has faziletleri diriltmeye 
çal��m��t�r. 

Hapis ve sürgünlerin ya�and��� en a��r zamanlarda yaln�z Kadiri de�il,  
Çolpan, Aybek’in  çe�itli devirlerde, türlü durumlarda yeti�mi� büyük �ahsiyetleri 
konu olarak seçmelerinin sebebi biraz da bu de�il midir? E�itlik söylemi alt�nda 
daima ikinci s�n�f vatanda� muamelesi görmek, hatta mankurtla�t�r�lma çabalar� 
baz� Özbek yazarlar�n� devlet, toplum ve vatan menfaatlerini dü�ünerek eserler 
yazmaya yönlendirmi�tir. 1917 y�l�ndan itibaren Özbek edebiyat�nda tarihî 
mevzular� konu alan çe�itli eserler yaz�lm��t�r. Aybek’in tarihî mevzudaki ilk 
                                                 
3 Kadiri, Abdulla. Ötgen Künler, Gafur Gulam Nam�dagi Edebiyat ve Sanat Ne�riyat�, Ta�kent, 

1994, ss. 275-276. 
4 Azimzade. “Ötken Künlerimiz”, Ya� Türkistan, Nu.18, Paris, 1931, s. 21.  
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roman� 30’lu y�llarda kaleme ald��� “Kutlu� Kan”d�r (1940). Romanda; Özbek 
halk�n�n sömürgeci zulmü alt�nda ya�ad��� facialar, I. Dünya Sava�� ve 
Türkistan’a etkileri, zengin-fakir aras�ndaki çat��malar, “Merdikarl�k Vakalar�” 
ad�yla tarihe geçen 1916 isyanlar� anlat�lmakta ve 1912-1916 y�llar� aras�nda 
Türkistan’daki çiftçi, asker, küçük esnaf, tüccar, toprak sahipleri ve devletin üst 
kademelerinde görev alm�� ki�ilerin hayat� tasvir edilmektedir. 

“Kutlu� Kan” roman�n�n konusu kadar yaz�l�� tarihi de dikkat çekicidir. 
Roman�n yöneli�i genel olarak o dönem ideolojisine uygun olsa da; Özbek 
halk�n�n yak�n tarihte ya�ad�klar�, örf-adetleri, istekleri ve hürriyet yolunda 
mücadeleleri tasvir edilerek belirli mesajlar verilmi�tir. Roman, çayhanede sohbet 
eden birkaç ki�inin tasviriyle ba�lamaktad�r. Çayhanenin bir kö�esinde oturan iki 
ki�i çiftçilerin gelece�i hakk�nda konu�makta ve ya�am �artlar�n�n zorlu�undan 
�ikayet etmektedir. “Çiftçili�in bereketi kalmad�. Çiftçilerin hiç keyfi yok” dedi, 
bir tanesi. Yaln�z çiftçiler de�il, hatta çayhaneci de �ikayetçi: “E�er s��abilsem, 
semaver ate�ine dü�üp, kömür yerine yanard�m. Bu da hayat m�?”. Öte yanda 
hiçbir ekonomik s�k�nt�s� olmayan, “ocaktaki �iddetli ate�e ald�rmadan, kal�n kara 
yün paltosuna bürünmü�, duvara dayal� �ekilde uyuklayan Kazak’� göstererek, 
Türkistan’daki çeki�meleri s�n�f ayr�m�na dayand�rmaya çal��m��t�r. Aybek, 
zenginlerle fakirler aras�ndaki tezatlar, sosyal hayattaki çeki�melerle hakim 
ideolojinin fikirlerini aksettirme yoluna gitmi�tir. 

Sava�, toplumun farkl� kesimlerinde çe�itli tezahürler göstermektedir. Bu 
durumu Aybek, Mirza Kerimbay ve �akir Ata örne�iyle yans�tmaya çal��m��t�r. 
�ehirde büyük bir dükkan, köyde ise ba�lar, bahçeler sahibi Mirza Kerimbay 
sava��n yaratt��� otorite bo�lu�undan yararlanarak pamuk fabrikas� sat�n al�p, 
zenginli�ine zenginlik katmay� planlarken; �akir Ata evine ekmek götürmekten 
acizdir. Aybek; bir yandan hakim ideoloji gere�i bu tezatl�ktan faydalanarak s�n�f 
ayr�m�, zengin-fakir çat��mas�n� i�lerken, di�er yandan Abdu�ükür tipini yaratarak 
ceditçi fikirlerini dile getirmi�tir. 

Roman�n as�l kahraman� Yolç�’daki düzenle ilgili rahats�zl�klar, fikir 
itilaflar� onun Mirza Kerimbay’�n evindeki ya�am�yla ba�lam��t�r. �kinci çat��ma, 
annesinin hediyesini, Mirza’n�n kar�s�na vermesiyle gerçekle�mi�tir. Tüm bunlara 
ra�men kalbi ümit ve arzularla dolu olan Yolç�, hayat�n zorluklar�na dayanmaya 
yemin etmi�tir. Ta ki arabas� bozulan bir �oförle tan��ana kadar. Onun �akir Ata 
ve Karatay gibi emekçilerle tan��mas�, sohbetleri yeminini bozmas�na sebep 
olmu�tur. 

Roman ba�tan sona kadar birçok fikir ayr�l�klar�yla örülüdür. Sevgi üzerine 
ç�kan çat��ma toplumsal gerçeklerin sonucudur. Örf-adetler, �eriat kanunlar� ve 
ferdî istekler çat��malar�n temelini olu�turmaktad�r. Mirza’n�n Gülnar ile 
evlenmek istemesi; Yarmat’�n k�z�n�n r�zas� olmadan zengin bir damad�n 
sa�layaca�� faydalar� dü�ünerek bu olaya s�cak bakmas� temel çat��malardan 
birisidir. Mahallî yetkililerin ve din adamlar�n�n da zenginlerin menfaatleri 
do�rultusunda kararlar vermeleri; Mirza’n�n k�z�, damad� ve o�ullar�n�n Gülnar’a 
kar�� birle�melerine ve evlilik olay�n� engelleyemeyeceklerini anlad�klar� zaman 
da gelini ortadan kald�rmak için planlar yapmalar�na neden oluyor. Yolç� ile 
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Gülnar sevgilerinden ba�ka hiçbir �eye sahip de�ildirler. Yolç�, Gülnar’�n 
sözlendi�ini duydu�u an romanda �öyle tasvir edilmektedir: “...bu tan garipli�ini 
yine derinden hissetti. Güya bütün bahts�zlar�n, tüm ezilenler ve tahkir edilenlerin 
güzel hayalleri, arzular�na ula�amayan yüreklerin ac�s�, göz nuruyla büyüttükleri 
sevgi güllerini koparamayan bütün garip, fakir yi�itlerin mukaddes gazab� onun 
gö�sünde toplanm�� gibiydi. Yolç�’n�n yüre�ini deh�etli bir dü�ünce sard�: 
“�nsafa, adalete, hakikate yabanc� olan bu hayat�, zaman�, her �eyi ayaklar� alt�na 
almak, ezmek, yok etmek!”.5 

Oysa, Yolç� topra��n� sat�p �ehre i� aramaya geldi�i zaman tüccar day�s� 
Mirza’ya güvenmi�tir. Day�s� ve mahalli yetkililer Yolç�’n�n mevcut düzene isyan 
duygusuna kap�lmas�na sebep olmu�tur. Gülnar’�n üvey evlatlar� ve damatlar� 
taraf�ndan zehirlenmesi barda�� ta��ran son damla olmu� ve Yolç�’y� 1916 
isyanlar�n�n liderlerinden biri yapm��t�r. “Bizim sava��m�z azatl�k sava��, Ata! Biz 
bütün kurtlar�, kan emicileri, zalimleri ezip yok edece�iz!” diyen Yolç�, bu 
isyanlar s�ras�nda ölmü�tür. “Lamban�n ate�inde sakin, ma�rur, güzel yat�yordu 
Yolç�. O, sanki ölmemi�; gözlerini açacak gibi, dudaklar� konu�maya haz�r...” 
diye Yolç�’n�n ölümünü tasvir eden Aybek, roman�nda bu ölümü romanda, bir 
kahramanl�k olarak �öyle de�erlendirmektedir: “... kendisi için de�il, halk için, 
vatan için, kan döktü. Bu kan; en kutlu, en mübarek, en saf kan. Çünkü Yolç� 
namusuyla, mertli�iyle öldü. O, zulmün karanl���n� yok etti”. 

Roman kahramanlar�ndan Ceditçi yönüyle en az Yolç� kadar de�erli bir 
ba�ka �ahsiyet ise Abdu�ükür’dür. Abdu�ükür, halk� ayd�nlatmaya, toplumun 
maneviyat�n� yükseltmeye çal��an bir karakterdir. Yolç�’dan farkl� olarak; “ne 
zaman ki güçler e�itlenir, ancak o durumda silahl� bir mücadeleden söz edilebilir” 
fikrini ileri sürmü�, aç�ktan isyan�n önünü almaya çal��m��t�r. Aybek, Abdu�ükür 
ile Özbek roman�ndaki ilk yenilikçi tipi yaratm��t�r6. Yazar, roman�n bir yerinde 
Abdu�ükür’ün a�z�ndan Ceditçi dü�üncelerini bütün cesaretiyle sergiler: “...Biz 
Türkistan Müslümanlar� gaflet içindeyiz. E�er cehalete sava� aç�p, bu batakl�ktan 
kurtulmazsak, tüm Müslüman memleketleri ile ittifak yapmazsak yak�n bir 
zamanda mukaddes topraklar�m�za var�ncaya kadar her yer H�ristiyanlar�n eline 
geçecek...” Abdu�ükür ile ayn� mecliste oturan bir grup Ta�kentli zengin aras�nda, 
yukar�daki minval üzere geçen münazaralar sonras�nda söz yeni okul binalar� 
yapma, gazete ç�karma ve dünyadan haberdar olma zaruretine gelir. Millî kimli�in 
tespiti, millî varl���n muhafaza edilmesindeki ihmaller, e�itim ve sanat alan�ndaki 
eksiklikler ve zenginlerin paralar�n� lüzumsuz i�lerde harcamalar�n� ele�tiren 
Abdu�ükür’e, mecliste oturan zenginlerden biri; “...Alimlerimizde de kusur çok... 
Bi’dat ve hurafeleri yok etmek yerine onlar�n devam� için çaba gösterdiler. �limle 
u�ra�mak yerine ulemam�z parlak çapanlar içinde, dü�ün dernek dola�maktan 
zevk al�yorlar. Biz zenginler dü�ünlere harcayaca��m�z paralar� ticaret, sanat ve 

                                                 
5 Aybek, Musa Ta�muhammed o�lu. Kutlug Kan, Öz.SSR Medeniyet Ministirli�inin 

Basmahanesi, Ta�kent, 1940, s. 210. 
6 Romanda Abdul�ükür’ün a�z�ndan dile getirilen fikirler Özbek edebiyat�n�n önde gelen 
ceditçilerinden Abdurrauf F�trat’a aittir. Yazar�n, F�trat mektebinin bir takipçisi oldu�u a�ikard�r. 
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tiyatro gibi i�lere yat�r�rken; ulemalar�m�z�n gazete okuyan, sanatla, tiyatroyla 
u�ra�anlar� “kafir” ilan etmeleri cehaletin daniskas�.... “Tiyatro meselesinde bir 
ba�ka Ta�kentli e�rafla7 Abdu�ükür aras�nda geçen a�a��daki  diyalogda oldukça 
manidard�r.  

- Tiyatro dedi�iniz nedir? At oyunu mu? 
- At oyunundan çok farkl� bir �ey. Bir kez seyretseniz; onun, herkes için bir 
okul vazifesi gördü�ünü anlars�n�z.  
(Araya bir pamuk tüccar� girer) 
- Ben tiyatroya gittim. Siz ona okul diyorsunuz. Nas�l bir okul bu, 
anlamad�m. Hocas�, ö�rencisi nerede? Benim gördü�üm oyunda cahil bir 
çocu�un ak�beti anlat�lmaktayd�, o kadar!8 
Aybek otuzlu y�llarda tarihî konularda pek çok �iir, destan ve ilmî eser 

ortaya koymu�tur. “Kutlu� Kan”daki fikir çat��malar�n� bir tarafa b�rak�rsak, 
eserlerinin ço�unda 10. y�llardaki Türkistan halk�n�n ba��na gelen facialar�n 
tümünü görmek mümkündür. �çinde bulunulan döneme kar�� bir mesafe 
kazanmak veya söylemek istediklerini tarihî bir dekor içinde dile getirmek 
amac�n� ta��yan tarih romanc�l���na o dönemlerde belli bir e�ilimin oldu�undan 
söz edilebilir. Aybek’te de bunu görmek mümkün. O, yak�n tarihle yetinmeyip 
XV. yüzy�la göndermeler yaparak devletin güvenli�i ve bekas� için birlik olman�n 
ne derece önemli oldu�unu “Nevai” adl� roman�nda vurgulam��t�r. Ayr�ca güçlü 
�ahsiyetlerin milletin kaderini belirlemede önemli roller üstlendi�ini 
belirtmektedir. Romanlar�nda sosyalist fikirleri ve partinin isteklerini de göz 
önünde bulunduran Aybek, �ark  kültürü derken asl�nda Türk kültürünü 
kastetmi�tir. Onun �artlar�n elverdi�i ölçüde millî de�erleri savunmaya çal��t���n�; 
1934 y�l�nda yaz�lan, 1936 y�l�nda ne�redilen ve 1937 y�l�nda yasaklanan “Keçe 
ve Kündüz” roman� ve yazar�na  kar�� yürütülen kampanya kar��s�nda tak�nd��� 
tav�rdan anlayabiliriz. 1927 y�l�nda “K�z�l Özbekistan” gazetesine yazd��� 
“Çolpan. �airi Nas�l De�erlendirmek Laz�m” adl� makalesinde; “Çolpan bizim 
günümüzdeki edebî ihtiyaçlar�m�za cevap veremez diyerek ondan vazgeçecek 
miyiz? Bence böyle davranmak hatal�. Bu gün Rus dostlar�m�za bakarsak, onlar�n 
Pu�kin’i ne kadar çok sevdiklerini görürüz. Pu�kin’i Rus gençleri, i�çisi, particisi, 
alimi hepsi sevip, okuyor. Pu�kin ink�laptan sonra da Pu�kin olarak kald�... 
Halihaz�rda Rus gençleri ona çok fazla de�er vermekteler. Onu okuyup, 
eserlerinin güzelli�iyle meftun olmaktalar... Biz de Çolpan’dan vazgeçmemeliyiz. 
Çolpan yeni edebiyat�m�za pek çok yenilikler kazand�rd�. Bu günkü gençler onun 
sade dili, güzel üslûbu ve �iir tekni�ini çok seviyorlar. Ondan çok �eyler 

                                                 
7 Buradaki sohbet konusu, ortaya at�lan fikirler do�rultusunda romanda sözü edilen Ta�kentli 
tüccarlarla Özbek Ceditçili�inin kurucular�ndan Münevver Kari ve Abdulla Avlani kastedilmi� 
olabilir. Onlar�n yeni okullar, yeni e�itim sistemi, tiyatro vb. alanlardaki fikirleri devrin baz� 
ulemalar� taraf�ndan �iddetle tenkit edilmi�, ceditçilerin kafir oldu�u, onlara kat�lanlar�n, yard�m 
edenlerin nikahlar� dü�tü�ü halka camilerde vaaz edilmi�tir. 
8 Burada gönderme yap�lan eser; Özbek Cedit Edebiyat�n�n kurucular�ndan biri olan Mahmut Hoca 
Behbudi’nin “Pederku�” adl� dramas�d�r. Aybek, Musa Ta�muhammed o�lu. age. s. 78. 
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ö�reniyorlar. Çolpan’�n mefkuresi de�il, edebî yönünü incelemek laz�m”9 diyerek, 
Özbek edebiyat�n�n önde gelen milliyetçi �air ve yazarlar�ndan biri olan Çolpan’� 
savunmaktad�r.  

Çolpan’�n, Sovyetler döneminde gizli gizli okunan “Kece” adl� roman� 
ba��ms�zl�k sonras�nda yeniden ne�redilmi� ve kitapseverlerin dikkatine 
sunulmu�tur. Roman�n “Kündüz” adl� ikinci kitab�n�n ak�beti ise halen 
bilinmemektedir.   

... 
Muhabbet asman�da gözel Çolpan edim dostlar, 
Kuya�ning nuriga takat k�lmay yerge batdim-gu.  

M�sralar�yla ba�layan romanda, Çarl�k sömürgesi alt�ndaki Türkistan’�n  
zulüm, cehalet ve adaletsizlik pençesi alt�nda mahvolu�u anlat�lmaktad�r. Çolpan, 
Türkistan’daki fikir ak�mlar�n� ve çat��malar� derinlemesine tasvir etmi�tir. 
Kahramanlar�n karakterlerini çizerken, onlar�n iyi yönleriyle birlikte, zay�fl�klar�n� 
da ihmal etmemi�tir. Zebi, Ekber Binba��, Miryakup tipleriyle yazar, sosyal hayat 
hakk�ndaki kanaat ve dü�üncelerini dile getirmi�tir. Zebi, roman�n ba��ndan 
sonuna kadar okuyucunun dikkatini çekmeyi ba�arm��t�r. “Zebi’nin k�� boyu 
paslanan, kararan gönlü, bahar�n ilk i�aretleriyle aç�lmaya ba�lad�. �imdi lüks bir 
araban�n üstünde  neresi olursa olsun, tarlalara, da�lara, k�rlara ç�k�p gezmek 
istiyordu.”10 sat�rlar�ndan ba�layarak Zebi, bahar sevinci, güzelli�i ve tazeli�iyle 
anlat�lmaktad�r. Arkada�lar�na, bahara, hayata kar�� büyük bir muhabbetle ba�l� 
bu küçük Özbek k�z�, bütün hemcinsleri gibi dört duvar içinde büyümü�, hayattan 
bihaber, saf, iffetli ve inançl� bir kurband�r. Annesi Kurbanbibi ve babas� Rezzak 
Sufi romanda silik tipler olarak yer almaktad�r. Kurbanbibi, biricik k�z�n� çok 
sevmekte ve mutlu olmas�n� yürekten istemektedir. O, “evlilik” ve “hayat” 
konusunda hiçbir söz hakk�na sahip olmad��� gibi, bütün emeklerine kar��l�k, 
kocas�n�n nazar�nda “Fitne”den ba�ka bir �ey de�ildir. Zebi, hayatta her �eyden 
çok babas�ndan korkmaktad�r: “�im�ek dü�mü� a�aç gibi oldu�u yerde kaskat� 
kesen”,11 küçücük meseleler için ona ve kar�s�na olmad�k hakaretler ya�d�ran, 
evle ilgili tüm sorumluluklar� han�mlara yüklemi�, E�an baban�n pe�inden ve 
sözünden ayr�lmayan bir tiptir. O, üç hatunlu Ekberali gibi ahlaks�z bir adam�n 
kar�s� olman�n k�z�na, cehennem hayat�ndan farks�z bir ya�am getirece�ini 
bilmeyecek kadar saf ve E�an Babas�n�n isteklerinden d��ar�ya ç�kamayacak kadar 
da güçsüz biridir. Rezzak Sufi’nin gözü, k�z�n�n binba��n�n katili olarak suçlan�p 
Sibirya’ya sürgüne gönderilme karar�ndan sonra aç�l�r.   
 Romanda olaylar�n gidi�at�n� belirleyen tiplerden biri  Miryakup’tur. XX. 
yy. ba��nda ortaya ç�kmaya ba�layan kapitalizmin yaratt��� i� adam� taifesinden 
olan Miryakup, oldukça karma��k bir karakterdir. Okula gitmemi�, gazetelerden, 
dolay�s�yla dünyadan habersizdir. Ama inan�lmaz zekas� ve çat pat Rusças�yla 
ticarette ola�anüstü ba�ar� sa�lam��t�r. Ona köylüler “düzenbaz” ünvan�n� 

                                                 
9 Rözimuhammed, Bahram. Çolpan-Tang Yulduzi Demak, Okituvçi,Ta�kent, 1997, s. 23. 
10 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. Keça ve Kündüz, �ark, Ta�kent, 1995, s. 7. 
11 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 11. 
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vermi�lerdir.12 Herkes bilir ki Miryakup’un el att��� her i�, mutlaka sonuçlan�r. 
Nereden para bulaca��n� bilir; haram helal demeden paras�na para katma 
uzman�d�r. Roman�n bir yerinde Miryakup’un düzenbazl��� �u sözlerle dile 
getirilmektedir. “Tarlalardan ç�kan ürünün ne kadar� kendi ambar�na, ne kadar� 
Miryakup’unkine döküldü�ünü binba�� hiçbir zaman anlayamad�”.13 
 Miryakup; bir yandan namaz k�lan, �eriat kurallar�n�n bir k�sm�na riayet 
eden, çoluk çocu�uyla ilgilenen, tek e�li bir adam görüntüsü çizerken di�er 
yandan, velinimeti Ekberali’nin ikinci kar�s�, Naib Töre’nin Rus e�i ve fahi�elerle 
birlikte olmaktan kaç�nmayan, içkiye, e�lenceye dü�kün kimli�iyle tezat 
olu�turmaktad�r. Roman�n önemli bir bölümü Miryakup ile fahi�e Mariya 
aras�ndaki sevgi üzerinedir. Çolpan, romanda monolog yöntemiyle Miryakup’un 
vicdan muhasebesini tasvir ederken Türkistan’�n o dönemde içine dü�tü�ü içler 
ac�s� durumu da yans�tm��t�r. Çolpan, �erafüddin’in a�z�ndan; ilim ve kültür  
alan�nda yap�lacak çal��malarla ve geli�mi� ülkelerin yolundan gidilerek 
Türkistan’�n kurtulabilece�ini vurgulam��t�r. Türkistan’�n geli�im program�n� 
vermeye çal��an Çolpan, “Keçe ve Kündüz”de çocuk terbiyesi ve e�itimi ile ilgili 
dü�üncelerini �u �ekilde dile getirmektedir: “�lk terbiye Rus okullar�nda 
verilmemelidir. Çocuklar�m�z� önce millî okullara göndermeliyiz. Kendi 
milletinin dilini, de�erlerini ö�rendikten sonra Rus okullar�na göndererek fen 
bilimleri alan�nda yeti�tirmemiz  gerekir. Sonra Almanya, Fransa, �ngiltere hatta 
dünyan�n öbür ucundaki Amerika’ya gönderip yüksek tahsil yapt�rmal�y�z”.14 
diyerek, ilerlemek için bilimin �art oldu�unu ve bilim ö�renmek için de 
Türkistan’daki okullar�n yeterli olmad���n�, Avrupa memleketlerine gitmenin 
zaruretini dile getirmektedir. 

Miryakup Ceditçili�in gerçek mahiyetini ö�rendikten sonra, y�llard�r 
Ruslar�n ve Türkistanl� din adamlar� ile devlet yetkililerinden baz�lar�n�n 
Ceditçili�i kötülemelerine bir anlam veremez ve: “...e�er Ceditçilik buysa, niçin 
ben de Ceditçi olmayay�m, binba�� ceditçi olmas�n, herkes ceditçi olmas�n? 
Yaln�z, Naip Töre zenginlerin topraklar�n�, fabrika sahiplerinin fabrikalar�n� 
ald�klar� hakk�nda konu�mu�tu, onlar da Ceditlere benzeyen yeni bir grup 
imi�...”15 �eklindeki �üphelerini �erafüddin’e açt��� zaman ald���m�z cevap bu 
roman�n neden yasakland���n� aç�kça ortaya koymaktad�r: “-Siz sosyalistlerden 
bahsediyorsunuz – dedi. - Bizim içimizde sosyalistler yok. Biz sosyalistlerden çok 
uza��z.”16 Bundan sonra yazar; Türkçülü�ün atas� �smail Gasp�ral�, onun gazetesi 
“Tercüman”, “Dilde, Fikirde, ��de Birlik!” ilkesi, Cedit mektepleri, Ayaz �shaki 
ve gazetesi “Söz” hakk�nda bilgiler vermektedir. “Siz,biz sa��lacak ine�iz, bizim 
tatl� sütümüz var, Ruslar ve ba�ka ecnebiler bizim sütümüzü emiyorlar. Yaln�z 
bizi de�il. Bak�n�z; Hindistan, �arkî Türkistan, Tunus, Cezayir, Magribistan, yani 
Mareke�... M�s�r da �ngilizlerin eline geçti, mahvoldu. �imdi yava� yava� 
                                                 
12 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 60. 
13 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 60. 
14 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age.  s. 189.  
15 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 184. 
16 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 186. 
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Türkiye’yi bölüyorlar. Bütün �slâm alemi, Müslüman ülkeler tek tek ecnebilerin 
eline geçmekte. Bak�n�z �ran’� bir taraftan, bizim �vanlar, di�er taraftan, “Hileci 
Almanlar” nüfuslar� alt�na ald�lar.”17 diyerek tüm Türk ve �slâm aleminin gelece�i 
için kayg�land���n� görüyoruz. Çolpan, Maksim Gorki’den bir al�nt� yaparak 
tarihi, yani geçmi�i bilmenin önemini vurgulamak istemi�tir. “Ma’rifet 
kar��la�t�rmalar sonucunda ortaya ç�kar. Bizim gençlerse gördükleri, ö�rendikleri 
�eyleri hiçbir �eyle mukayese etmiyorlar. Onlar geçmi�imizi bilmiyorlar ve bu 
nedenle �u anda ya�ananlar� tam olarak idrak edemiyorlar”.18 

Yaln�z menfaatini dü�ünen tipleri de roman�nda aksettiren yazar, bu tiplerin 
ak�betini felaketle sonuçland�rarak okuyucuya; idealsiz ve bilgiden uzak 
ya�ayanlar�n maskara olaca�� mesaj�n� vermektedir. Romanda bu tiplerden biri 
olan Ekberali Binba�� �öyle tasvir ediliyor. “...Belinde gümü� sapl� k�l�ç, üstünde 
alt�n i�lemeli çapan� olmasa, hiç kimse onun devlet erbab� oldu�unu anlamazd�. 
Günlük k�yafetleri içinde görenler, ya s�radan bir  köylü a�as�, ya Yettisuv ile 
alakas� olan bir koyun taciri, ya da yaylac�larla i�i olan deveci diye dü�ünürdü…”  
Fizikî portresi bu kadar çirkin çizilen binba��n�n ahlakî yap�s� da görüntüsünden 
a�a�� kalmaz. Para canl�s�, alkolik, kad�n dü�künü, dinden imandan uzak, cahil 
ama Çar hükümeti yetkililerinin gözdesi! Usulsüz i�lerine ve yer yer köylülerin 
ba� kald�rmas�na ra�men yerini muhafaza etmesinin tek nedeni; Ruslar�n, Sartlar 
vas�tas�yla sömürgeci siyasetlerini sürdürmek istemeleridir. Ekberali Binba��n�n 
dirisi be� para etmez iken ölüsünden nas�l faydalan�ld��� da önemli bir noktad�r. 
Ruslardan olu�an mahkemede Zebi’nin suçlu oldu�una dair ellerinde hiçbir delil 
yokken, hakim, savc� ve avukat olay� farkl� aç�lardan de�erlendirmektedir. O 
dönemlerde Türkistan’daki durumun vehameti romanda Rus hakimin a�z�ndan 
dökülen �u sözlerle ortaya konmaktad�r: “...öldürülen adam Rusya’ya ve Çar’a 
sadakatiyle tan�nan biriydi. O, “Genç Sartlar” taraftarlar�na, özellikle, onlar�n 
dü�man�m�z olan Türkiye ile fikir birli�i yapmalar�na kar�� idi. Biz bu “saf” ve 
“günahs�z” sart kad�n�n�n bu gruplarla ba�lant�s� olmad���ndan nas�l emin 
olabiliriz...” �eklinde ba�layan komplo teorilerinin ard�ndan; “ Çar�n adamlar�na 
kim el kald�rmak istese, sonu i�te böyle olur” mesaj�n� vermek için Zebi, yedi y�l 
sürgüne mahkum edilir.19 “Keçe ve Kündüz” millîli�i, konusunun hayatilî�i, 
kahramanlar�n�n tabili�i ve derinli�i ile Özbek millî realist romanc�l���n�n mihenk 
ta�lar�ndan biridir. Bu roman bir taraftan XIX. yy. sonlar�ndaki Türkistan 
hayat�ndan bahsederken, di�er yandan devrin estetik taleplerine cevap verir 
niteliktedir. 
 
 
 

                                                 
17 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 188. 
18 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 198. 
 
19 Çolpan, Abdulhamid Süleyman o�lu. age. s. 272. 
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SONUÇ 
Abdulla Kadiri, Aybek ve Çolpan; Çarl�k Rusyas� sömürgesi, k�sa süreli de 

olsa ba��ms�z cumhuriyetlerin kurulu�u ve sosyalizm döneminin siyasî, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlar�n�, a�k ve evlilik roman� unsurlar�yla bir 
arada yans�tm��lard�r. Ele al�nan romanlarda konu, dü�ünü�, üslûp ve dil aç�s�ndan 
benzerliklerle birlikte, bak�� aç�lar�ndaki farkl�l�klar da dikkat çekicidir. 

“Ötken Künler” ile “Kece ve Kündüz” aras�ndaki ortak yönler romanlar�n 
ismiyle ba�lamaktad�r. Her ikisi de zamanla alakal�d�r. Yak�n geçmi�i konu alan 
bu eserlerde, geçmi�teki bilgisizli�in, geleneklerin ve iç çeki�melerin halk�n 
hayat�n� ve Türkistan’�n gelece�ini nas�l olumsuz yönde etkiledi�i anlat�lmaktad�r. 
Romanlardaki kad�n motifi, Özbek kad�n�n� tan�mak ve anlamakta önemli rol 
oynamaktad�r. Kümü�, Rana, Aftap Ay�m, Özbek Ay�m, Nigar Han�m; Zebi, 
Kurbanbibi, Gülnar, Gülsüm gibi. Bunlardan bir k�sm� �ark terbiyesi alm��, ayn� 
zamanda Özbek millî âdâp-ahlak kaidelerini kendinde birle�tirmi�, güzel ve sosyal 
hayatta aktif kad�nlard�r. Mesela, zekas�yla kocas� Atabek’i idamdan kurtaran 
Kümü�; akl�, terbiyesi, güzelli�i ve namusu ile dikkat çekerken; Kümü�’ün annesi 
Aftab Ay�m olgunlu�uyla göze çarpmaktad�r. Rana, eski �ark edebiyat�, tarihi ve 
medeniyetine ait bilgileri ö�renmi� ve çevresinde olup bitenleri kavrayabilecek bir 
zekaya sahiptir. Sorunlar kar��s�nda bazen Enver ile ayn� noktada, bazen de ondan 
daha faal ve do�ru fikirler üretebilen, cesur bir k�z; di�er yandan okumam��, 
sosyal hayat�n tamamen d���nda kalm�� Zebi, Gülnar, Kurban bibi, Gülsüm ise 
kadere boyun e�mi� kad�nlard�r ve onlar� bekleyen ölüm ya da sürgündür! 

Abdulla Kadiri, Kümü� karakteri ile olaylar� ayd�nlatsa; Çolpan bu i�i Zebi 
arac�l���yla yapmaktad�r. Kümü� Atabek’i sever, evlenir ama kumas� taraf�ndan 
zehirlenmekten kurtulamaz. Zebi, arabac�ya a��k olur; ama ba�kas�yla evlenmek 
zorunda kal�r. Kumas� taraf�ndan zehirlenmek istenir; zehirli çorbay� ondan önce 
kocas� içince ölmekten kurtulur; ama kocas�n�n zehirlenmesinden sorumlu 
tutularak ölümden beter Sibirya sürgününe gönderilir. Gülnar; Yolçi’yi sever, 
ba�ka biriyle evlendirilir, onu da üvey evlatlar� öldürür. 

“Kutlug Kan” ve “Kece ve Kündüz” romanlar�nda yer alan Ceditçi 
Abdu�ükür ve �erafüddin Hodjaev ile yazarlar millî duygular�n� yans�tmaya 
çal��m��lard�r. “Ötken Künler” de do�rudan Ceditçi bir karakter olmasa da 
Atabek’in fikirleri, en büyük dü�man olarak Ruslar�n gösterilmesi ve romanda 
Atabek’in, Ruslarla yap�lan bir sava�ta öldürüldü�ü dile getirilmesi Kadiri’deki 
millî ve yenilikçi duygular�n bir yans�mas�d�r. �ah�s kadrosunda yer alan  insanlar� 
sembol olarak dü�ündü�ümüzde, XIX.yy. Özbek insan�n�n içine dü�tü�ü 
psikolojiyi görebiliriz.         
 “Ötken Künler” de Türkistan’�n tarihiyle ilgili realist tablolar tasvir 
edilmekle birlikte, roman bir a�k ekseni etraf�nda geli�tirilmi�; “Kece ve Kündüz” 
ve “Kutlug Kan” ise daha realist tablolar hakim olmu�tur. Kadiri, Çolpan, Aybek 
ve di�erleri özgürlük yolunda, millî egemenlik yolunda büyük ümitlere 
kap�lm��lar, gelece�in Özbek halk� için parlak olaca��n� dü�ünmü�lerdir. Onun 
içinde tüm güçleri ile mücadele etmi� ve eserler vermi�lerdir. Baz�lar� k�sa sürede 
aldat�ld�klar�n� anlay�p, sosyalizm yerine millî inançlar�na sad�k kalarak eserler 
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vermeyi tercih etmi� ve öldürülmü�, baz�lar� ise bunun fark�na varamadan ölmü�, 
kimileri ise varolman�n dayan�lmaz çeli�kilerini ya�am��lard�r. Her kim olurlarsa 
olsunlar, nihayetinde Özbek roman�, hayat� ve kültürünü dünyaya tan�tmakta az ya 
da çok rol oynayan ve �u andaki millî edebiyat�n olu�umuna zemin haz�rlayan  
sanatç�lar�n her biri Özbek Edebiyat�n�n abidelerindendir. 
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