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ÖNSÖZ

Değerli Okuyucular,
Türkler ve Ruslar, yaklaşık 15 – 16 asırdır bazen iç içe, bazen komşu, bazen savaş ve bazen de barış içinde yaşayan; fakat modern zamana kadar siyasi,
iktisadi, sosyal ve askeri ilişkilerini sürdüren iki millet olmuştur. Türklerin
anavatanı bilindiği gibi Orta Asya’dır. Miladi 4. asırda Orta Asya’dan batıya
doğru başlayan göç hareketleri bu iki önemli milletin tarihlerini de
kesiştirmiştir. Bu nedenle Türk dünyası deyince sadece Orta Asya akla gelmeyecektir. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan bir coğrafya ve Türklerin bir zamanlar hâkim olduğu Kuzey Afrika’yı da içine alan geniş bir alan bu tanım içine
girebilir. Rus dünyası deyince de sadece Moskova ve etrafından ziyade,
Kamçatka Yarımadası’ndan Doğu Avrupa’ya kadar olan geniş bir yelpaze
aklımıza gelmelidir. Dolayısıyla iki dünyayı birleştirdiğimizde Orta Asya’dan
Avrupa’nın ortalarına kadar geniş bir alan karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu
bu geniş coğrafya, pek çok ilme ev sahipliği yaparak inceleme ve araştırmalara
da imkân sağlamaktadır.
Araştırma ve incelemeler yapılırken ise disiplinler arası bir çalışmadan
yararlanmak 21. yüzyıl dünyasının temel özelliklerinden biri haline gelmiştir.
Disiplinler arası çalışmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda düşünmesi ve ürünlerini bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik bir çalışma ile aklı çok yönlü çalıştırmak ise araştırmacının bilim dallarından en az
birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim insanı, ayrıntıda gizli
olan evrensel yasaların işleyişini keşfetmeyi istemeli ve vaktini buna vakfetmelidir. Bu aşamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız olamayacağı da ortaya çıkan önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi içerisinde müstakil
bir yol çizerken aynı zamanda kendisini besleyen farklı bilimlerden de yararlanarak üzerinde bulunduğu yolu geliştirme ve değiştirme imkânına sahip olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ya da ulusal ölçekte gerçekleştirilen her yeni buluş, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok bilim dalını
da etkilemekte ve bilim insanlarını yeni bakış açılarına sevk edecek bir ufuk açmaktadır.
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Bu kitap ise sosyal bilimlerin tüm alanlarında özgün çalışmalar yapan
araştırmacı ve bilim insanlarının ortaya koydukları ürünleri bir araya getiren
önemli bir kaynak kitap olarak karşınızda durmaktadır. Kendi alanında gerçekleştirilen yeni buluşlardan haberdar olmak isteyen ve farklı bilim dallarından
yararlanarak yeni buluşlar ortaya koymak isteyen bilim insanları için bu eser,
istifade edilmesi gereken önemli eserlerden biridir.
“Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya” isimli bu eser
tarihsel bağları çok eskiye dayanan Türk-Rus dünyasında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmekle kalmayarak bahsettiğimiz disiplinler arası çalışmaları
da bünyesinde barındırmaktadır. Sosyal bilimleri, karmaşadan ve kopukluktan
uzak büyük bir ustalıkla iç içe sunabilen, izlediği metodoloji ile de vurguladığımız disiplinler arası çalışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu çalışmalardan dolayı değerli bilim insanlarımıza teşekkürümüz sonsuzdur ve kendilerine
yeni çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz. Eserin oluşmasında emeği geçen
tüm hakemlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza da müteşekkiriz.
Daha nice eserlerde buluşmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza sevgi
ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
Hoşçakalın…

Prof. Dr. Emine İNANIR
Prof. Dr. Osman KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK
03.03. 2019 / Ankara
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Dillerin Bilişsel Haritası: Türkçe-Rusça Dil Çifti

Öğr.Gör., Dr. Olena KOZAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet: Bu çalışmada bilişsel harita kavramı dilbilim çerçevesinde ele
alınmış ve Türkçe-Rusça dil çiftine yönelik uygulanmıştır. Türkçe-Rusça dil
çiftinde nesne/olgu/eylem adlandırması, eylemci-eylem-nesne ilişkilerinin disel yapılandırılması, vücut çerçevesinin dilsel yapılandırılması gibi süreçler ele
alınmıştır. Dillerin bilişsel haritasının yabancı dil/çeviri eğitimi sürecinde gösterilmesinin, öğrencilerin dillerin bilişsel modellerini benimsemesinde ve girişim hatası olarak bilinen kaynak dildeki imgenin otomatik olarak hedef dile
aktarılmasının önlenmesinde etkili olacağı fikri öne sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: bilişsel harita, Rusça, Türkçe, adlandırma modeli

The Cognitive Map of Languages:
Turkish-Russian Language Pair
Abstract: This article deals with the concept of cognitive map applied
to the Turkish-Russian language pair. The object/phenomena/action naming
process, verbalisation of the agent-action-object relations and language interpretation of the corpus frames in the Turkish-Russian language pair are examined. The article emphasizes that the concept of cognitive map of the languages
put in the context of the foreign language/translation teaching will help students
to internalize the language specific cognitive patterns and to avoid an automatic
shift of the source language pattern to the target language, known as the first
language interference problem.
Keywords: cognitive map, Russian, Turkish, nomination model
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Dillerin Bilişsel Haritası: Türkçe-Rusça Dil Çifti

Giriş
Bilişsel harita kavramı ilk kez deneyimsel psikolojide Edward Tolman tarafından 1948 yılında ileri sürülmüştür.1 Bilişsel harita, canlıların farklı uzamlarda kendilerini yönlendirmelerini sağlayan dış dünya ile ilgili konumsal bilgilerin zihinde yapılandırılması, saklanması ve sınıflandırılması olarak tanımlanabilir. Bu kavram zamanla deneyimsel psikolojinin dışında kullanılmaya başlamış ve özellikle çevre psikolojisi alanında, insanın yaşadığı uzam ile ilgili içsel imge, zihinsel kurgu anlamında kullanılmaya başlanmıştır2. Günümüzde bu kavramın, yönetim bilimi çerçevesinde karar alma sürecinin betimlenmesine yönelik kullanılmaya başladığı görülebilir.3 Bunun yanı sıra kavramın, ‘zihin haritası’ biçiminde eğitim bilimlerinde yapılan araştırmalarda kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Eğitim bilimlerinde zihin haritası
kavramı, eylemcilerin bir konuya yönelik düşüncelerini, görüşlerini görmemizi sağlayan bir betimleme anlamında kullanılmaktadır.4 Kavramın yaygınlaşması bilimdeki paradigmanın değişmesiyle ilişkilendirilebilir. 1960’lı yıllarda meydana gelen
ve insan-dış dünya ilişkilerini beyin-zihin prizmasından yorumlayan bilişsel devrim,
felsefe, bilişsel psikoloji, nöröfizyoloji, insan bilimi, dilbilimi, yapay zeka kuramını
birleştiren bilişsel bilimlerin gelişmesini tetiklemiş ve disiplinlerarası araştırmalara
yeşil ışık yakmıştır. Bu anlamda bilişsel harita kavramının dilbilimsel araştırmalarda
da uygulanmasının, özellikle yabancı dil öğretimi/çeviri eğitimi alanında farklı bakış
açısı getirebileceği düşünülmektedir.
Bilişsel Harita Kavramı ve Dilbilim
Bilişsel paradigma çerçevesinde gelişen bilişsel dilbilim, dilin yapısal boyutunu
ön plana çıkaran ve dili üretici bir mekanizma biçiminde gören yapısalcılıktan farklı
olarak dili, dış dünya ile ilgili bilgileri tanımlayan, sınıflandıran ve kendi dizge içinde
biçimlendiren çok boyutlu bir oluşum olarak nitelendirmiştir. Bu yaklaşım dilin biyolojik yapısının ön plana çıkmasını ve bilgi-dil-insan üçlüsünün irdelenmesini sağlamıştır. 1970’li yılların sonundan itibaren ismini farklı biçimlerle duyurmaya başlayan bilişsel dilbilim, dillerin dış dünya ile ilgili bilgileri nasıl kodladığı, bu bilgilerin dilde
nasıl düzenlendiği ve aktarıldığı gibi sorunlar üzerinde durmaktadır. Günümüzde bilişsel yaklaşım çerçevesinde gerek Batı’da gerekse Rusya’da dil araştırmalarını yapan
Edward Tolman, “Cognitive Maps in Rats and Men”, The Psychological Review, 55(4), 1948, p.189208.
2 Melek Göregenli, Çevre Psikolojisi. İnsan-Mekan İlişkileri, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
2018.
3 Aşkın Özdağoğlu, “Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci (ASS) Entegrasyonu”, Yönetim ve
Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.1, 2014, s.1
4 Eylem Bayır-Gülşah Günşen, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Zihin Haritası Aracılığıyla İncelenmesi”, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik ve Eğitimi Kongresi. Bildiriler kitabı, Adana 2014, s. 242-243.
1
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farklı ekollerin oluşmasına rağmen ortak kavramlardan, terimlerden ve yöntemlerden
söz etmek zordur. Ayrıca ‘dil dünya görüşü’, ‘dilin anlamsal uzamı’, ‘dilin bilişsel
dünya görüşü’5, ‘imge şemaları’6, ‘bilişsel dilbilgisi’7, ‘dış dünyanın iz düşümü’8, vs.
kavramların bazen aynı anlamda bazen farklı olguların tanımlanmasında kullanıldığı
görülebilir.9 Bunun yanı sıra bilişsel dilbilim alanında yürütülen araştırma sonuçlarının
yabancı dil/çeviri eğitimi alanında henüz yansıtılmaya başlamadığı da anlaşılmaktadır.10 Bu noktada dillerin bilişsel haritası kavramının, farklı ekollerce geliştirilen kavramların ve araştırma sonuçlarının yabanı dil/çeviri eğitiminde uygulanması açısından
başlangıç noktası olabileceği düşünülmektedir.
Bilişsel dilbilimin çıkış noktası, dış dünyadaki bilgilerin dillerin prizmasından
tanımlanması ve sınıflandırılmasıdır. Dış dünya ile ilgili bilgilerin hangi dilsel biçimlerde kodlandığı, nasıl kodlandığı ve aktarıldığı, zihinsel sözlükte nasıl yapılandırıldığı
araştırılmaktadır. Dünya dillerindeki dilsel biçimlerin, dış dünyadaki olguları tanımlarken farklı davranabildiği anlaşılmaktadır. Farklı dillerin ‘tanımlama’ stratejilerini betimlemek için dış dünya ile ilgili evrensel sayılabilen kavramların uygulanması gerektiği varsayılabilir. İnsana özgü olarak kabul edilen mantık kategorilerinin bu anlamda
çıkış noktası olabildiği düşünülmektedir. Ayrıca dış dünyadaki eylemci-eylem-nesne
gibi unsurların tespit edilmesi ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bir nevi
nesnel gerçeklik olarak kabul edilebilir. Böylece farklı dillerin dış dünyaya ait eylemcieylem-nesne kategorilerini ve arasındaki ilişkileri tanımlaması ve biçimlendirmesi dillerin temel bilişsel haritası olarak düşünülebilir. Bu noktada yapılacak betimlemenin
başlıca aşamalarının belirgin hale gelmeye başladığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca dillerin
eylemci/nesne/olgu/eylem adlandırmalarını nasıl gerçekleştirdiği, adlandırma modellerinde dış dünyaya ait hangi bilgilerin kodlandığı, eylemci-eylem arasındaki ilişkilerin
dilde nasıl yapılandırıldığı, farklı nesne/olgular arasındaki ilişkilerin dilde nasıl biçimlendirilebildiği, vs. gibi sorular üzerinde durulabilir. İki dile yönelik yapılan bu tür araştırmanın sonucunda belirlenecek olan dil çiftinin bilişsel haritası özellikle filoloji/çeviri
bölümlerinde okuyan öğrenciler için son derece önemlidir. Ayrıca dillerin bilişsel
Zinaida Popova-İosif Sternin, Kognitivnaya Lingvistika, AST, Moskova 2010, s. 61.
Alan Cienki, “Semantika v Kognitivnoy Lingvistike”, Sovremennaya Amerikanskaya Lingvistika.
Fundamentalnıye Napravleniya, Ed. Andrey Kibrik, Librokom, Moskova 2010, s. 347.
7 Age, s. 356
8 Yekaterina Rahilina, “Osnovnıye İdei Kognitivnoy Semantiki”, Sovremennaya Amerikanskaya Lingvistika. Fundamentalnıye Napravleniya, Ed. Andrey Kibrik, Librokom, Moskova 2010, s. 372.
9 Türkiye’de bilişsel dilbilim ve uygulamaları yeni keşfidilmeye başlayan bir alandır. Bilişsel dilbilimin
kısa tanıtımı ve yaklaşımın uygulanması için bkn. Naile Hacızade, Bilişsel Dilbilim Açısından Duyguların Dili, Çizgi, Konya 2012; Şahru Pilten Ufuk, Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş. Türk Halk
Bitki Sınıflandırmaları. Temel Aşamalar, Grafiker Yayınları, Ankara 2017.
10 Olena Kozan, “Bilişsel Dilbilim ve Yabancı Dil Eğitimi. Ya da Karahindiba ile Yastık Arasında Ortak
Bir Şey Var Mı?”, Current Debates on Social Sciences. Human Studies, Ed. Zeynel Karacagil, Bilgin
Yayınları, Ankara 2018, s. 680.
5
6
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haritasının öğretim sürecinde gösterilmesinin, öğrencinin dilin kurallardan ve istisnalardan oluşan mekanik bir sistem olmadığı, her dilin ‘gördüğü’ dış dünyanın aynı olmasına rağmen gerçekliğe dair ‘tespit ettiği’ unsurların farklı olduğu ve dış dünya ile
ilgili bilgileri sınıflandırma sürecinde farklı yollara başvurduğu fikirlerini benimsenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Bilişsel Harita Kavramı ve Türkçe-Rusça Dil Çifti
1. Nesne/olgu/eylem adlandırma modelleri
Türkçe-Rusça dil çiftinde nesne/olgu adlandırmalarına yönelik iki modelden
söz edilebilir. Birinci model, dillerin adlandırma sürecinde aynı dış dünyayı ‘görmesi’ ve aynı imgeye başvurması olarak düşünülebilir. Ancak dillerin, aynı imgeyi
kullanırken imge ile ilgili farklı bilgi dağılımını gerçekleştirebildiği görülebilir. Adlandırma sürecinde aynı imgeye dair bilgilerin farklı bir şekilde düzenlenmesinin sonucunda iki dilde yapısı farklı olan türetme ağları ortaya çıkabilmektedir. Bu durum
Türkçe-Rusça dil çiftinde eylem adlandırma sürecinde görülebilir. Türkçe-Rusça dil
çiftine yönelik bir örnek Tablo 1. ve Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
KATEGORİ

NESNE/OLGU
ADLANDIRMA

EYLEM
ADLANDIRMA

MODEL

Doğal olaylar

Su

Sulamak

Nesne → Araç→ Eylem

Ateş

Ateşlemek

Nesne → Araç→ Eylem

Güneş

Güneşle(n)mek

Nesne → Araç→ Eylem

Hava

Havalan(dır)mak

Nesne → Araç→ Eylem

Ağaç

Ağaçlanmak
Ağaçlaşmak

Nesne → Araç→ Eylem

Yağ

Yağlamak

Nesne → Araç→ Eylem

Tuz

Tuzlamak

Nesne → Araç→ Eylem

Şeker

Şekerlemek

Nesne → Araç→ Eylem

Bıçak

Bıçaklamak

Nesne → Araç→ Eylem

Kaşık

Kaşıklamak

Nesne → Araç→ Eylem

İğne

İğnelemek

Nesne → Araç→ Eylem

Ev

Evlenmek

Nesne → Araç→ Eylem

Göz

Görmek

Nesne → Araç→ Eylem

Madde

İnsan yapımı
nesne

İnsan vücudu
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Gözlemek
Göstermek
Gözetlemek
El

Ellemek

Nesne → Araç→ Eylem

Diş

Dişlemek

Nesne → Araç→ Eylem

Tablo 2.
KATEGORİ

Doğal olaylar

NESNE/OLGU
ADLANDIRMA
Вода (su)

EYLEM
ADLANDIRMA

MODEL

Поливать (sulamak)

Огонь (ateş)

Зажигать/разжигать
Воспламенять/распалять

Nesnenin fiziksel özelliği → Eylem (su →
akışkan olması → akıtmak)
Nesne → Araç
Nesnenin fiziksel özelliği → Eylem (ateş – yanıyor olması- yanar hale
getirmek) Nesnenin fiziksel özelliği → Eylem
(ateş – sıcak olması- sıcak hale getirmek)
Nesnenin fiziksel özelliği + eylemcinin etkilenmesi → Eylem (güneş –
yanıyor/sıcak olması- sonuç- yanık/ısınmış hale
gelmek)
1. Nesne → Eylemci
(imge değişimi) → Eylem (rüzgar – rüzgarın
uzam içinden geçmesi)

Затапливать/растапливать
(ateşlemek)
Солнце
(güneş)

Загорать (güneşlenmek)

Воздух (hava)

1. Проветривать(ся)

2. Взлететь, подниматься
в воздух
(havalanmak)
Дерево (ağaç)

1. Озелениться (ağaçlanmak)
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2. Eylemcinin yaptığı hareket → Eylem (bir nesnenin havada uçuyor olması – uçuyor haline gelmek)
1. Nesnenin özelliği
(renk) → Eylem (ağaç →
yeşil olması → yeşil hale
getirilmek)
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Madde

Масло (yağ)

2. Стать деревом,
превратиться в дерево
(ağaçlaşmak)
Маслить

2. Analitik biçim: Ağaç
haline gelmek – ağaca
dönüşmek
Nesne → Araç → Eylem

Смазывать маслом
(yağlamak)
Соль (tuz)

Солить

Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (yağİnstrumentalis
sürmek)
Nesne → Araç → Eylem

Сахар (şeker)

Посыпать солью
(tuzlamak)
Сахарить

Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (tuzİnstrumentalis
dökmek)
Nesne → Araç → Eylem

Посыпать сахаром

İnsan yapımı
nesne

Нож (bıçak)

(şekerlemek)
1. Резать ножом

2. Зарезать ножом

Ложка (kaşık)

(bıçaklamak)
Есть ложкой

Иголка (iğne)

(kaşıklamak)
Приколоть иголкой
(iğnelemek)

Дом (ev)

Жениться (erkek için evlenmek)

Выйти замуж (kadın için
evlenmek)
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Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (şekerİnstrumentalis
dökmek)
1. Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (bıçakİnstrumentalis
kesmek)
2. Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (bıçakİnstrumentalis
[bıçağın nesnenin
içine girmesi +kesmek])
Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (kaşıkİnstrumentalis
yemek)
Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (iğneİnstrumentalis
[iğnenin nesne ile
teması +sapmak])
Nesne → Araç (imge değişimi) → Eylem (eş (kadın) – eşi kazanmak/elde
etmek)

Analitik biçim: kendi
evinden çıkarak erkek arkasına geçmek

Olena KOZAN

İnsan
cudu

vü-

Глаз (göz)

Видеть (görmek)

Eylemci - Nesne etkileşimi → Eylem (eylemcinin görme yetisi)

Наблюдать (gözlemek)

Eylemci - Nesne etkileşimi → Eylem (eylemcinin uyanık halde olması
→gözlemleme yetisi )

Показывать (göstermek)

Eylemci - Nesne etkileşimi → Eylem (nesnenin
görülür hale getirilmesi)

Охранять (gözetmek)

Eylemci - Nesne etkileşimi → Eylem (eylemcinin uyanık halde olması
→ gözetme yetisi )
Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (elİnstrumentalis
dokunmak)

Рука (el)

Дотрагиваться рукой
(ellemek)

Зуб (diş)

Кусать

Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (eylemcinin nesneye yönelik koparma eylemi)

Жевать
(dişlemek)
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Eylemci- Nesne etkileşimi → Eylem (eylemcinin nesneye yönelik çiğneme eylemi)

Tablo 1.’de Türkçedeki eylem adlandırma modelinin temelinde nesnenin araç
olarak yapılandırılmasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu modelde Türkçenin eyleme
yönelik bakış açısının araç olarak düşünülen nesne ile şekillendiği görülebilir. Başka
bir deyişle eylem adlandırma modelinin formülü [Nesne]Araç →Eylem biçiminde düşünülebilir. Dilsel boyutta bu model [İsim + Sonek = Fiil] biçiminde gerçekleşmektedir.
Örneğin, doğal madde olan ‘su’nun araç olarak kullanılması durumunda ‘su aracılığıyla eylemde bulunmak’ olarak düşünülebilen ‘sulamak’ biçimi ortaya çıkmaktadır.
Bu modelin Türkçede çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, doğal olaylar,
madde, insan yapımı nesneler, insan vücudu gibi farklı kategorilerin içinde bulunduğu
durumlarda Türkçenin [Nesne]Araç →Eylem modelinden faydalandığı görülebilir.
Türkçedeki bu adlandırma modelinin tespiti dahi dilci ve araştırmacı olan Kâşgarlı
Mahmud’un ünlü ‘Divânü Lugâti't-Türk’ çalışmasında bulunabilir.1
Türkçedeki eylem adlandırma modelini Tablo 2.’deki Rusçadaki eylem adlandırma modelleri ile karşılaştırdığımızda Rusçanın nesne-eylem ilişkilerini dilsel boyutta farklı bir şekilde yapılandırabildiği görülebilir. Rusçada [Nesne]Araç →Eylem modeli dış dünyadaki madde kategorisi durumunda geçerli olabilmektedir. Örneğin,
‘масло (yağ) → маслить (yağlamak)’, ‘соль (tuz) → солить (tuzlamak)’, vs. Ancak
bunun yanı sıra madde kategorisinde Rusçanın başka bir model uygulayabildiği de görülebilir: ‘масло (yağ) → смазывать маслом (yağla temas ettirmek’, ‘соль (tuz) →
посыпать солью (tuz aracılığıyla dökme eyleminde bulunmak)’. Rusçanın kullandığı
bu adlandırma modelinde eylemin ait olduğu bir olayda eylemci-nesne ilişkilerinin ön
plana çıktığı söylenebilir. Başka bir deyişle eylemin adlandırılmasında nesne imgesinden değil, nesnenin yapabildiği ya da eylemcinin nesneye yönelik yapabildiği hareket
imgesinden faydalanılmaktadır. Bu modelin formülü [Eylemciİmge + Nesne] → Eylem
biçiminde düşünülebilir. Bu formülü anlamsal kategoriler ile düşünürsek şu ilişkiler
zinciri ortaya çıkmaktadır: ‘şeker → dökülebilen bir madde → dökülebilir → bir eylemci şeker aracılığıyla dökme eyleminde bulunabilir’ (‘сахар → сыпаться →
сыпать → посыпать сахаром’).
Rusçadaki eylem adlandırma modelinden birinde nesnenin fiziksel özelliğinden
faydalandığı görülebilir. Bu modelin formülü [Fizyolojik özellikNesne] → Eylem biçiminde düşünülebilir. Bu model farklı kategorilerde kullanıldığı için yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Bu modelin Türkçedeki modelden farkı, eylemin adlandırılmasında nesneden değil, nesne ile ilgili belirtilerden birinden faydalanılmasıdır. Örneğin, ‘огонь
→ пламя →воспламенять/распаливать’ ya da ‘огонь → тепло → растапливать’
(ateş → yanıyor olması/sıcak olması → yanıyor/sıcak hale getirmek).
İkinci adlandırma modeli, dillerin dış dünya ile ilgili farklı özellikleri tespit
etmesi ile ilişkilendirilebilir. Diller dış dünyadaki nesnenin/olgunun farklı yönlerini
1

Mahmud Kâşgarlı, Divânü Lugâti't-Türk, Türk Dili Kurumu, Ankara 2015, s.487.
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kendi dizgelerinde farklı imgelerle yapılandırmaktadır. Bunun sonucunda iki dilde
tek köklü türetme ağları ortaya çıkmaktadır. Şema 1.’de Türkçedeki ‘ağaç’2 ve Rusçadaki ‘дерево’ adlandırmalarının örneği Rusçanın ve Türkçenin farklı imgelere başvurduğunu göstermektedir.
Şema 1.
Ağaç ↓ [yı-gaç ← ı-gaç ←ı]
Nesne/nitelik: ağaçlı- ağaçlık
Nesne: ağaç kakan3 – ağaç kavunu
Eylem: ağaçlaşmak-ağaçlan(dır)mak
Дерево ↓ [древо ← derw-o ← deruPr.Hint-Avrupa]4
Nesne/olgu: дрова (odun) – здоровье (sağlık)
Nitelik: деревянный (tahta, ahşap) – древний (eski, yaşlı) – здоровый (sağlam; sağlıklı)
Eylem: здравствовать (sağlığı yerinde olmak) –здравствуйте (sağlıklı
olun/sağlık içinde olun – selamlaşma biçimi)- выздоравливать (sağlığa kavuşmak,
iyileşmek) – поздравить (kutlamak, tebrik etmek)
Çağdaş Türkiye Türkçesinde kullanılan ‘ağaç’ adlandırmasının temelinde ‘bir
bölgede veya bir dönemde yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü (...) ot ile ağaç arasında bir şeyi, muhtemelen (teklik veya topluluk ismi) çalı, çalılığı (...)’ anlamındaki
‘ı’ biriminin kodladığı bir imge bulunmaktadır.5 Bu imgenin dilin gelişim sürecinde
ağaç ile ilgili bazı bitki/meyve/canlıların adlandırılmasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun dışında aynı imge ağaç nesnesi ile ilgili olan eylemlerin (ağaç haline
gelmek ya da ağaçlı hale gelmek/getirmek) adlandırmalarında kullanılmıştır. İmgenin eylemlerin adlandırılmasında kullanıldığı için aktif imgeden söz edilebilir.
Çağdaş Rusçadaki ‘дерево’ sözcüğünün içerdiği imge Türkçedeki adlandırmanın içerdiği imgeden farklıdır. Rusçadaki ‘дерево’ birimi proto Hint-Avrupa dilindeki ‘sağlam, sert, doğru’ anlamında olan ‘deru’ türevidir.6 Bu imge ‘ağaçtan elde
Şemada gösterilen ‘ağaç’ biriminin türevleri örnek niteliğindedir. Gösterilen türevlerin sayısı sınırlıdır.
Bu modele göre ağaç arısı, ağaç sansarı vs.
4 Pr. Hint-Avrupa – proto Hint-Avrupa Dili. Rusça sözcüklerin kökenlerinin takibi için Maks
Vasmer’in “Etimologiçeskiy Slovar Russkogo Yazıka” sözlüğü kullanılmıştır. Bunun dışında HintAvrupa dillerinin kökenleri ile ilgili geniş veri tabanını oluşturan
https://www.etymonline.com/columns/post/sources web-kaynağı kullanılmıştır.
5 Şahru Pilten Ufuk, Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş. Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları, Grafiker
Yayınları, Ankara 2017, s. 70.
6 Maks Vasmer, Etimologiçeskiy Slovar Russkogo Yazıka, T.1, Progress, Moskova 1986, s. 502.
2
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edilen’ bilişsel şemasında kullanılmış ve ‘дрова’ (odun) adlandırmasının temelinde
kendini göstermiştir. Aynı imge ‘sağlık’ olgusunun adlandırılması için kullanıldığı
görülebilir. Ayrıca bu adlandırmada metaforik bir dönüşüm de gözlenebilir:
здоровье (sağlık-insan) ← съдоровъ (sağlam ağaç/bir şey) ← [Proto Hint-Avrupa
dilinde ‘su’ (iyi) + ‘dorvo’ (ağaçtan yapılan)]. Rusçada ‘deru’ arkasındaki imgenin
de aktif olduğu görülebilir. Bu imge metaforik bir dönüşüm sonucunda oluşan ‘sağlık’ türevi ile ilgili eylemlerin adlandırılmasında kullanılmıştır. Bu imgenin bazında
türetilen en önemli biçimlerden biri ise ‘sağlık içinde olmak’ anlamındaki
‘здравствовать’ adlandırmasından türetilen ve günlük selamlaşma biçimi olarak kullanılan ‘sağlık içinde olun’ anlamındaki ‘здравствуйте’ birimidir.
Farklı imgeleri içeren tek köklü türetme ağları farklılık gösterebilmektedir.
Farklı dil dizgelerinden alınan ödünçlemelerin ya da öyküntülerin dilin dizgesine dahil edilmesi biçimindeki dilsel devingenlik türetme ağının niteliğini değiştirebilmektedir. Ayrıca dilsel devingenlik etkeninin ortaya çıkması ile birlikte dilde ilişkilendirme ağı oluşabilmektedir. Türkçe-Rusça dil çiftine yönelik bir örnek Şema 2.’de
gösterilmiştir.
Şema 2.
Kil [gilFarsça ← gleuPr.Hint-Avrupa]7
↓
Balçık ↓[balık← balışık ← bal←imge?]8
Nesne: balık – baldır- baldıran
↓
Çamur ↓ [çalmur/çalpmur ← çalpaƞ/çalpak ←çap/çal/çalp]9
Nesne: çamurcun- çamurluk
Eylem: çamurlanmak-çamurlaşmak
Глина (kil) ↓[глей ← gleuPr.Hint-Avrupa]10
Nesne: клей (yapıştırıcı)- глиа (glia hücreleri)– агглютинатиция (aglütinasyon) – клуб (küme, yığıntı (buhar, duman, vs.)) -клубок (yumak)
Nitelik: агглютинативный (sondan eklemeli)
Eylem: клеить (yapıştırmak) – клубиться (buram buram (yayılmak))

Sevan Nişanyan, Nişanyan Sözlük. Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, Liber Plus Yayınları, İstanbul 2018,
s. 449.
8 Age, s. 72.
9 Age, s. 142.
10 Vasmer, age, s. 412.
7
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Dış dünyadaki bir nesnenin farklı özelliklerinin/kullanımının ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden adlandırma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda dil başka
bir dil dizgesindeki araçlardan faydalanabilir.Yukarıdaki şemada Türkçenin belli
bir aşamada ‘ıslandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak’11 olarak düşünülebilen nesne/olgu adlandırılması için Farsçadaki birimden
faydalandığı anlaşılmaktadır. Ancak Farsçadaki birimin Türkçeye geçmesine rağmen birimin arkasındaki imgenin Türkçeye geçmediği anlaşılmaktadır. Hint-Avrupa dili olan Farsçadaki birimin arkasında Proto Hint-Avrupa dilinde ‘toplanmak,
küme haline gelmek’ olarak açıklanabilen ve ‘gleu’ biçiminde var olan bir imge
bulunmaktadır. Bu imgenin Türkçeye geçmesi durumunda dilsel boyutta imgenin
aktif hale gelmesi ve adlandırmaların türetilmesi beklenebilirdi. Ancak bu imgenin
Türkçenin dizgesinde ‘aktifleştirilmediği’ anlaşılmaktadır. Böylece de ‘kil’ bazında türevler ortaya çıkmamıştır. Türetme ağının oluşmaması durumunda dil dizgesinde ilişkilendirme ağının oluştuğu görülebilir. Ayrıca ‘kil’ birimi kullanılmaya
başlamadan önce Türkçede ‘balçık’ ya da ‘çamur’ adlandırmaları kullanılmaktaydı.
12
Gerek ‘balçık’ gerekse ‘çamur’ adlandırmaları Türkçenin kodladığı imgeleri
içerdiği için farklı türevleri verebilmiştir. İmgesi silinmiş ya da sıfırlanmış olarak
düşünülebilen ‘kil’ biriminin gelmesi ile birlikte imgesi güçlü olan diğer adlandırmalar dil dizgesinden silinmemiş ve kullanımları devam etmiştir. Türkçedeki dilsel
devingenlik olarak düşünülebilen durumun sonucunda nesne ile ilgili ilişkilendirme ağı ortaya çıkmıştır (kil - balçık - çamur - toprak).
Türkçedeki adlandırma modelini Rusçadaki ile karşılaştırırsak Rusçanın dış
dünyadaki ‘ıslandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak’
nesnesini kendi dizgesindeki imge ile adlandırdığı görülebilir. Proto Hint-Avrupa
dilindeki ‘gleu’ biriminin kodladığı ‘bir küme haline gelmek’ imgesinin Rusçanın
dizgesinde farklı nesneler, nitelik ve eylemlerin adlandırılmasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu imgenin duman, sis, buhar gibi oluşumların hareketini ve
biçimini aktaran ‘клубиться’, ‘клубы’ biçimlerinde kullanıldığı görülebilir. Örneğin, ‘в небо поднимались клубы дыма’ (dumanlar yükseliyordu), ‘над городом
клубился густой туман’ (yoğun sis şehre hakim oldu/kentin üzerini yoğun sis bulutu kapladı).
2. Eylemin adlandırılması ve eylemci-eylem-nesne ilişkilerinin dilsel yapılandırılması
Tanım için http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.
5c02f6715ae176.53767176 .
12 Kâşgarlı, age, s. 114.
11
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Dilin bilişsel haritasında çıkış/başlangıç noktası olarak düşünülebilen
nesne/olgu adlandırmasından sonra bu nesnelerin/olguların arasındaki ilişkilerin
nasıl yapılandırıldığını çözümlemek gerekir. Nesne/olgular arasındaki ilişkilerin
dilsel yapılandırılması eylemci-eylem kategorileri ile bağlantılıdır. Dış dünyadaki
bir nesne/olgu (örneğin, rüzgar) dilsel boyutta bir eylemci olabilmektedir (‘rüzgar
çatıyı uçurdu’). Ancak bir olgunun dilsel boyutta eylemde bulunan eylemci olarak
yapılandırılmasının evrensel olup olmadığı sorgulanması gereken bir konudur.
Başka bir deyişle Türkçede oluşturulabilen ‘rüzgar’ – ‘çatı’ – ‘uçurmak’ biçimindeki anlamsal dizimi Rusçadaki dizim ile karşılaştırıp iki dildeki eylemci ile ilgili
evrensellikleri ya da özellikleri tespit etmek gerekir. Diğer taraftan verilen örnekteki eylemcinin bulunduğu eylemin Türkçedeki adlandırılmasını da sorgulamak gerekir. Ayrıca, Türkçedeki dizimde eylemci olan ‘rüzgar’ın, nesne durumunda olan
‘çatı’nın ‘uçmak’ eylemine geçmesini sağladığı anlaşılmaktadır. Bu örnekte Türkçede eylemin adlandırılmasında ön plana çıkan nesnenin yaptığı hareket/bulunduğu
eylemdir (‘uçmak’ fiili ile dile getirilmiştir). Eylemin adlandırılmasında eylemciye
dair bilginin sonekte verildiği görülebilir. Eylemin adındaki bilgiler şu formül ile
gösterilebilir: rüzgar → çatı → uçurmak = [uç çatı+urrüzgar].
Yukarıda verilden örnekteki ilişkilerin Rusçada yapılandırılmasını ele alırsak Rusçanın dış dünyadaki nesne/olgular arasındaki ilişkileri farklı bir modele
göre düzenleyebildiğini görebiliriz. Ayrıca Rusçanın, bu dizimdeki eylemin adlandırılmasında eylemci odaklılığını sergilediği söylenebilir: rüzgar → çatı → uçurmak = ветер → крыша (-у Akkuzativ) → унести/снести = ветер унёс крышу
(‘rüzgar götürdü çatıyı’). Dizimdeki eylemci-eylem-nesne ilişkilerinin eylemcinin
yaptığı eylem ile kodlandığı anlaşılmaktadır: ветер → крыша (-у Akkuzativ) →
унести = [укрыша+ несветер]. Eylemin adlandırılmasında eylemciye dair bilgi kökte
kodlanmaktadır. Nesne ile ilgili bilgi eylemin dile getirildiği fiilin ön ekinde aktarılmaktadır. Ayrıca у- ön ekinin yapılandırdığı anlam ‘nesnenin bir yerden uzaklaşması ya da etkilendiği eylemin sürecinde/sonucunda eylemin belirlediği sınırlara
ulaşması’ olarak açıklanabilir. Böylece Rusçadaki bu dizimin anlamı ‘rüzgarın çatıya bir gücün uygulanması sonucunda çatının bulunduğu yerden kopması/uzaklaşması’ biçiminde düşünülebilir.
Bu yapılandırmanın yanı sıra Rusça dış dünyadaki olaya dair farklı bir bakış
açısını sunabilmektedir. Ayrıca ‘rüzgar → çatı → uçurmak = ветер унёс крышу’
yapılandırmasının yanı sıra ‘ветром унесло крышу’ = ‘ветер İnstrumentalis →
унестиDoğal güç etkisi → крышаAkkuzativ’ (bir güç rüzgarın aracılığıyla çatıyı götürmüş)
biçimi de mümkündür. Bu yapılandırmada ‘rüzgar’ eylemci niteliğini kaybeder ve
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araç olarak düşünülmektedir. Eylemin dile getirildiği biçimdeki -о- bükümü
(унеслО) olaydaki baş eylemcinin rüzgar olmadığını, bir ‘doğal güç’ün varolduğunu yansıtmaktadır.
Yukarıda verilen örnekten yola çıkarak eylem yapılandırılmasının, dillerin
dış dünyadaki olaya bakış açısı ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Dış dünyadaki
olayın dilsel yapılandırılmasında nesne odaklılığı ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle
eylemin dile getirildiği fiilin kökünde nesneye dair bilgi yansıtılabilir. Bunun yanı
sıra fiilin kökünde eylemciye dair bilgi kodlanabilmektedir. Dilin olaya bakış açısı
özellikle çeviri sürecinde karşımıza çıkan bir unsurdur. Çevirmen tarafından kaynak metindeki bakış açısının dikkate alınmamasının sonucunda yazarın yarattığı
boyutu sıfırlanabilir ve kaynak metindeki ilişkiler okurlar için kaybolmuş olabilir.
Örnek olarak Amerikan yazar Margaret Mitchell’in 1936 yılında kaleme aldığı romanın ‘Gone with the wind’ başlığının Rusça ve Türkçe yapılandırılması gösterilebilir.
Orijinal dili İngilizce olan başlık ‘Gone with the wind’ Rusçaya ‘Унесённые
ветром’13, Türkçeye ‘Rüzgar gibi geçti’14 biçiminde çevrilmiştir. İngilizce başlıktaki dilin olaya bakış açısı değerlendirilirse sahnede birkaç eylemcinin olduğu görülebilir. Bir ya da birkaç eylemci ‘gone’ (gitti/yok oldu/kayboldu, vs.) eyleminin
arkasında kodlanmakta ve ‘wind’ (rüzgar) bağımsız bir eylemci olarak karşımıza
çıkmaktadır. Rüzgarın eyleme eşlik eden bağımsız bir eylemci olarak yapılandırılması öbekteki birliktelik ilişkisini kodlayan ‘with’ biriminin kullanılması ile mümkün olmuştur. Başlıkta yaptıran güç kavramını yansıtan ‘by’ biriminin kullanılması
‘rüzgar tarafından’ durumunu oluşturup bakış açısını değiştirecekti. Ancak orijinal
başlıkta rüzgarın bağımsız bir eylemci olarak kalması tercih edilmiş ve okura bu
bakış açısı verilmiştir. Başlık-metin ilişkisini dikkate alarak başlıktaki ‘gone’ eyleminin arkasında romandaki iki baş kahraman Scarlett O’Hara’nın ve Rhett Butler’in ya da romandaki herkesin bulunabildiği anlaşılmaktadır. Başlıktaki eylemcilerin kim olduğuna dair kesin cevap verilmese de eylemcilerin bize dönük arkalarını görmekteyiz (gone-gittiler). Bunun yanı sıra eylemcilerin aktif olduğu da anlaşılmaktadır: onlar hareket içinde bulunup (go) gittiler. İngilizce başlıktaki dilin bakış açısı şu formül ile dile getirilebilir: WINDBAĞIMSIZ EYLEMCİ + GONEİNSAN.
Rusçada ‘Унесённые ветром’ biçiminde yapılandırılan dilin bakış açısını
değerlendirecek olursak rüzgar bir doğal güç olarak yapılandırıldığı görülebilir:
13
14

Margaret Mitchell, Unesenniye Vetrom, Eksmo, Moskova 2010.
Margaret Mitchell, Rüzgar gibi Geçti, Artemis Yayınları, İstanbul 2013.
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‘ветер → ветром’. Dilsel boyutta İnstrumentalis (Araçlı Durum) ortaya çıkmıştır.
Başlıktaki eylemciler aktif bir eylemde bulunmadığı görülebilir: onlar rüzgar tarafından götürüldü (унести → ветер унёс их → унесённые ветром). Rusça yapılandırmada orijinal başlıktaki dilin bakış açısının kısmen korunduğu söylenebilir.
Eylemcilerin arkaları okura dönük bir biçimde yapılandırılmış, ancak eylemciler
aktif bir eylemci niteliğini kaybetmiş, doğal güç olan rüzgarın etkisine maruz kamıştır. Rusça başlıktaki dilin bakış açısı şu formül ile dile getirilebilir: ВЕТЕРARAÇ
[УİNSAN+ НЕСRÜZGAR].
‘Rüzgar gibi geçti’ biçiminde yapılandırılan Türkçe başlıktaki bakış açısını
ele alırsak eylemciler arasındaki etkileşimin kaybolduğunu görebiliriz. Türkçede
yapılandırılan bakış açıda ‘rüzgar’ bir eylemci olarak değil, benzetmede başvurulan
bir imge olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu bağlamda okurun göz önüne
serilen boyut, doğal güç olan rüzgazın hızlı olabilmesidir. Benzer bir şekilde başlıktaki ‘geçmek’ olarak yapılandırılan eylemin arkasında eylemcilerin kaybolduğu
anlaşılmaktadır. Başlıkta tercih edilen metaforda bulunan ‘geçmek’ eyleminin arkasındaki göndermenin olaylara ya da zamana yapıldığı düşünülebilir. Türkçe yapılandırmada orijinal başlıktaki bakış açısının tamamen dönüştürülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Eylemci olarak insanlar yerine olaylar ya da zaman unsuru ortaya
çıkmış, insanlar-rüzgar arasındaki ilişkiler ‘olaylar-hızlı-rüzgar-rüzgar gibi geçti’
ilişkilerine dönüştürülmüştür. Türkçe başlıktaki dilin bakış açısı şu formül ile dile
getirilebilir: [RÜZGARBENZETME+ GEÇTİOLAY/ZAMAN].
3. Eylemci-eylem ilişkilerinin dilsel yapılandırılması
Dilin bilişsel haritasında tespit edilmesi gereken başka bir unsur, eylemcieylem arasındaki ilişkilerin bilişsel şemalarıdır. 15 Eylemci insan, eylem insanın bulunabildiği bir eylem söz konusu olduğunda dillerin insan-vücut-eylem çerçevesini
farklı yapılandırılabildiği anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda dillerde olaya bakış
açısının farklı boyutlarla yapılandırıldığı ve dillerin insan-vücut ilişkilerini farklı
kategorilerle değerlendirebildiği görülebilir. Tablo 3.’de Türkçede ve Rusçada insan-akıl ilişkilerinin yapılandırılmasına yönelik örnekler gösterilmiştir.

15

Vladimir Hayrullin, Perevod I Freymı, Librokom, Moskova 2010, s. 8.
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Tablo 3.
TÜRKÇE

RUSÇA

Birinin aklına esmek
O aklına ne eserse yapar.

Кому-то взбрести в голову (на ум)/вздуматься
И мне взбрело в голову покататься на лодке.
Вместо этого мне взбрело на ум выстроить дом.
Мне вздумалось завернуть под навес, где стояи
наши лошади.

Birinin aklına gelmek
Dünkü konuşma aklıma
geldi.

Кому-то прийти на ум/ у кого-то мелькнула
(мысль)
Вот и ему пришло на ум нестандартное решене.
У меня мелькнула мысль, что эти два процесса
связаны.

Birinin aklından çıkmak
O konuşma aklımdan
çıkmıyor.

Вылететь из головы
Все вылетело у
него из головы, даже забыл, зачем пришел.

(Birinin) aklı başına gelmek
Artık aklım başıma
geldi, bir daha böyle davranmayacağım.

Опомниться/ образумиться
Мальчик опомнился только, оказавшись возле т
яжелой двери.
После этого
события Колька неожиданно образумился.

Kendi/Birinin aklına
koymak
Bütün dergileri toplayarak
koleksiyon yapmayı aklına koydu.
Bu fikri çocuğun aklına
koymaya çalışıyordu.

Задумать что-либо/ задаться целью сделать
что-либо
Внушить кому-либо что-либо
Когда-то я задумал сделать новый трюк.
Он задался целью возродить село.
Кто-то внушил ему, что делать этого нельзя.

Tablo 3.’te gösterilen örnekleri incelersek Türkçenin insan-akıl arasındaki ilişkileri bütünlük-parça üzerinden yapılandırdığı ve böylece dilsel boyutta aitlik ilişkileri kurduğu anlaşılmaktadır (birinin aklı). Böylece insan-akıl ilişkilerinin bulunduğu
bilişsel eylemlerde olay/olgu insanın aklına gelebilir/esebilir, insanın aklından çıkabilir, vs. Bu modelde aitlik ilişkisi odaklı parça-vücut çerçevesinin aktif olduğu söylenebilir. Tablodaki Rusça örnekleri incelersek Rusçanın insan-akıl ilişkilerini farklı
bir şekilde yapılandırdığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Rusçada insan-akıl bazında kurulan eylemlerde parçalayıcı vücut çerçevesi ve bütünleştirici vücut çerçevesi olarak
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nitelenebilen iki modelin ortaya çıktığı görülebilir. Parçalayıcı vücut çerçevesinde
insan-akıl ilişkileri mekânsal boyutta yapılandırılmaktadır. Bu modelde insan ve akıl
(veya diğer insana özgü unsurlar ya da vücut parçaları) birbirinden ayrı unsurlar olarak yapılandırılmaktadır. Tablodaki ‘мне взбрело в голову’ (sözcük sözcüğe: bana
geldi başa), ‘ему пришло на ум’ (sözcük sözcüğe: ona geldi akla) gibi biçimlerde
bu model gözlemlenebilir. Bu model şu biçimle de kullanılabilir: ‘разговор вылетел
у него из головы’ (sözcük sözcüğe: konuşma çıktı onda baştan). Bu biçimde Rusçanın sıkça kullandığı edatlı Genitif durumu (У+İSİMGenitif Ad Durumu) görülebilir. Bu biçim işlevsel olarak Türkçedeki aitlik durumu aktarsa da ön plana çıkan mekânsal
ilişkilerdir. Rus dilinin dizgesindeki ‘у’ edatı iki nesne arasında yakın mesafenin olduğunu gösteren bir birimdir (девочка у окна – camın önündeki kız). Rusçada insannesne ilişkileri bu birimin kodladığı mekânsal boyut üzerinden yapılandırılmaktadır
(у меня есть машина (sözcük sözcüğe: bende (ben ve araba yakın mesafede)-vararaba) → arabam var). Böylece parçalayıcı vücut çerçevesinin Rusçada çok yaygın
olduğu anlaşılmaktadır. Rusçada parçalayıcı vücut çerçevesinin yanı sıra bütünleştirici çerçevenin de aktif bir model olduğu söylenebilir. Örneğin, ‘ему вздумалось’
(sözcüğü sözcüğüne: ona düşündürüldü), ‘он задумал’ (sözcüğü sözcüğüne: o düşündü → düşünce vücuta girdi) biçimlerinde insan vücudunun tamamının bilişsel eylemde yer aldığı görülebilir. Türkçede de bütünleştirici vücut çerçevesi kullanılmaktadır. Örneğin, ‘akıllanmak’, ‘hedeflemek’ birimlerinde vücudun tamamının eylemde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç
Yabancı dil öğretimi/çeviri eğitimi sürecinde dillerdeki nesne/olgu adlandırmaları ile ilgili bilgilerin verilmesi son derece önemlidir. Dilin bilişsel haritasında
nesne/olgu/eylem adlandırmaları çıkış noktası niteliğindedir. Öğrencinin ana dilindeki modelleri kavrayıp öğrenilen dildeki modellerle karşılaştırması ve çözümlemesi, girişim hatası olarak bilinen ana dilinin bilişsel haritasının başka bir dile uygulanmasını önleyebilir. Bu anlamda yabancı dil öğretiminin ilk aşamalarından itibaren adlandırma modellerinin karşılaştırmalı olarak gösterilmesi gerekir. Bunun
yanı sıra Türkçe-Rusça dil çiftinde adlandırma sürecinin farklı imgeler üzerinden
geçebilmesi de gösterilmesi gereken bir unsurdur. Bir dilde ilişkilendirilmeyen olarak düşünülen sözcüksel birimlerin başka bir dilde tek bir imge alanında bulunması
her dilin dünya görüşünün eşsiz olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum yabancı
dil öğretimi açısından birtakım zorluklar oluşturmaktadır. Öğrenci kritik yaş döneminde edinilen ana dilindeki imge alanını öğrenilen dile yönelik otomatik olarak
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yansıtmaktadır.16 Bu durumda öğretimin ilk aşamalarından itibaren karşılaştırmalı
imge çözümlemelerinden söz edilebilir. Başka bir deyişle öğrencinin karşısına çıkan sözcüksel birimlerin başka birimlerle ilişkilerinin bir imge üzerinden gösterilmesinin, öğrencinin iki dilin bilişsel haritasını kavramasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Dillerin bilişsel haritasında mutlaka gösterilmesi gereken bir unsur
dillerin olaya bakış açısıdır. Dilin bakış açısı kavramının gerek yabancı dil öğretimi
gerekse çeviri eğitimi sürecinde girişim hatalarının önlenmesinde ve çeviri sürecinde kaynak metindeki olaya yönelik bakış açısının algılanmasında etkili olacağı
düşünülmektedir. Gerek kaynak dildeki gerekse hedef dildeki adlandırma modellerinin ve imge bazında türetme modellerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması,
dillerin bakış açısının çözümlenmesi, dilin insana bakış açısının tespit edilmesi dillere yönelik tahmin edilebilirliğin gelişmesini sağlamaktadır. Dile yönelik geliştirilen tahmin edilebilirlik ise hem metinlerin filolojik çözümlemesinde hem çeviri
sürecinde anahtar bir kavram niteliğindedir. Filoloji öğrencilerinin, bir dildeki metinlerin içerebildiği yan anlamları, dil oyunlarını, metaforları, metinlerarasılık ilişkililerini tespit edip algılamaları ve bu unsurları çeviri sürecinde başka bir dilde
yapılandırmaları amaçlanıyorsa dile yönelik tahmin edilebilirliğin geliştirilmesi,
öğretim sürecinin vazgeçilmez bir unsur haline gelmektedir. Bu bağlamda bilişsel
dilbilim çerçevesinde ele alınan dilin bilişsel haritası kavramının yabancı dil ve
çeviri eğitimi sürecinde geliştirilmesinin ve uygulanmasının, öğrencilere dilin ne
olduğuna dair farklı bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Türkiye Üniversitelerinde Rus Dili ve Edebiyatı Öğretiminde
Zorlukları Aşma Yolları

Doç. Dr. Kamala KARIMOVA
Ağrı İbrahim Çeçen Universitesi

Özet: Bugün Türkiye'de, Rus Dili ve Edebiyatı öğrenimine olan ilgi
daha çok artmaktadır. Aynı zamanda, Rus Dili ve Edebiyatını öğrenmek
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin temsilcileriyle iletişim kurmak için
fırsat verir.
Dilsel olmayan bir ortamda Rus dili ve Edebiyatı öğretiminde (özellikle
Türkiye’de), önemli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, her şeyden
önce, eğitim sistemi ve zihniyettir. Öğrencilerin ulusal-kültürel özelliklerine ve
ulusal eğitim sisteminin özelliklerine ilişkin bilgilerinin uygulanması, eğitim
sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin Öğretmenleri olarak Rus Dili ve Edebiyatı derslerinde Türk Öğrencilerin karşılaştığı bazı
zorlukları gözlemlediz. Doğal olarak, bu zorlukların üstesinden gelmek için
nedenlerini tanımlamadan ortadan kaldırmak imkânsızdır.
Türk Öğrencilere Rus Dilinin öğretilmesindeki en zor yönlerinden birisinin gramer olduğu unutulmamalıdır. Bunun dışında ses bilgisi, imla ve kaligrafi de ayrı bir zorluk teşkil etmektedir. Bu nedenle, Türk öğrencilerle çalışan
Rus dili ve Edebiyatı öğretmenleri olarak yazı yazma gibi bu tür iletişim etkinliklerine ayrı bir önem göstermeliyiz. Hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerini Rus dili derslerinde sözlü yanıtlara alıştırmak gerekmektedir.
“Fen Edebiyat” Fakültesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümü derslerinde
ortaya çıkan
- Ses bilgisinin öğretimi sırasında;
- Rusça-Türkçe Çeviri derslerinde;
- Stilistik kurallarını öğrenme sırasında;
- Edebiyat Teorisi, Retorik ve diğer disiplinlerin öğrenimi sırasında
ortaya çıkan zorlukları vurgulamak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Rus Dili ve Edebiyatı, Türk Dilinin özellikleri,
milli ve kültürel özellikler, dikkate alınan zorluklar, çeviriler
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Ways to Overcome Difficulties in Teaching the Russian Language
and Literature in Turkish Universities
Abstract: Today interest in the Russian language and literature in Turkey is increasingly growing. This education gives you the opportunity to communicate with the representatives of the CIS countries.
In teaching the Russian language and literature at non-Russian environment, the main factors must be taken into account. For example: the education
system and mentality, national and cultural characteristics of the students etc.
As a lecturer of the Faculty of philology of the University of Agri named
after Ibrahim Chechen, we encountered some difficulties faced by Turkish students while learning the Russian language and literature.
It should be noted that one of the most difficult aspects in learning the
Russian language for Turkish students is grammar and such speech activity as
letter. There are some special difficulties in the systems of these languages
which we must should attach a particular attention. The students of Preparatory
Faculty and the freshmen need to accustom to the oral responses at Russian
language classes.
The main difficulties in teaching the Russian language and literature we
can see:
- While studying phonetics;
- While translating from Russian to Turkish;
- While studying the Russian language Stylistics;
- While studying the Theory of literature, Rhetoric and other subjects.
Key Words: Russian language and literature, features of the Turkish
language, considering the difficulties, translations

«Пути преодоления трудностей в преподавании русского языка и
литературы в турецких вузах».
Ключевые слова: русский язык и литература, особенности турецкого
языка, национально-культурные особенности, учёт трудностей, переводы
Сегодня в Турции всё больше возрастает интерес к изучению русского
языка и литературы. Вместе с тем, изучение русского языка и литературы даёт
возможность общаться с представителями стран СНГ.
В преподавании русского языка и литературы в неязыковой среде (в
частности, в вузах Турции), необходимо учитывать главные факторы. Это, в
первую очередь, система образования и менталитет. Применение знаний о
национально-культурных
особенностях
студентов
и
особенностях
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национальной системы образования должно содействовать повышению
эффективности учебного процесса.
Как преподаватель филологического факультета Агрыйского
университета имени Ибрагима Чечена, мы столкнулись с некоторыми
трудностями, которые испытывают турецкие студенты при изучении русского
языка и литературы. Естественно, преодолеть эти трудности без выявления
причин их появления невозможно.
Необходимо отметить, что для турецких студентов одним из самых
трудных аспектов в изучении русского языка является грамматика. Кроме того,
особую трудность вызывают фонетика, орфография и каллиграфия,
письменная речь. По этой причине, работая с турецкими студентами, нам,
преподавателям русского языка и литературы, необходимо уделять особое
внимание такому виду речевой деятельности, как письмо. А студентов
подготовительного факультета и первокурсников нужно приучать к устным
ответам на занятиях по русскому языку.
Отметим характерные трудности в преподавании русского языка и
литературы на факультете «Литературы и естественных наук»:
- при изучении фонетики на первом курсе;
- при переводах с русского языка на турецкий;
- при изучении Стилистики русского языка;
- при изучении Теории литературы, Риторики и других учебных
дисциплин.
Мы, как и многие иностранные преподаватели, работающие в вузах
Турции, часто сталкиваемся с тем, что турецкие студенты филологического
факультета общаются на русском языке только на занятиях по русскому языку
и литературе. Порой, при объяснении грамматики (фонетика, орфография,
морфология и т.д.), они просят объяснить её на турецком языке. Естественно,
мы не делаем этого, и по мере возможности, стараемся донести материал на
русском языке. А это, скажем откровенно, стоит немалого труда.
Значительным фактором в преподавании русского языка и литературы в
неязыковой среде является учёт национально-культурных особенностей и
менталитет
турецких
студентов.
Знания
национально-культурных
особенностей студентов, естественно, повышают продуктивность учебного
процесса в целом.
Обратимся к множественным определениям слова «менталитет». Одним
из наиболее успешных является определение Ж. Дюби. Он утверждал, что
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менталитет – это «система образов, которые лежат в основе человеческих
представлений о мире и, следовательно, определяют поступки и поведение
людей» [1].
В первую очередь, на что мы обратили внимание, – это то, что на
занятиях по русско-турецкому переводу, начиная с I по IV курсы, применялся
только переводной метод. Мы намного изменили данный тип работы над
переводным материалом. В курс занятий по русско-турецкому переводу нами
были внесены следующие изменения:
- по первому курсу:
1) перевод текста;
2) ответы на вопросы (на русском, затем на турецком языке).
- по второму курсу:
1) перевод текста;
2) ответы на вопросы (на русском, затем на турецком языке);
3) составление предложений с данными словами (слова даются из
текста);
4) краткое резюме текста на турецком языке.
- по третьему курсу:
1) перевод текста;
2) ответы на вопросы (на русском, затем на турецком языке);
3) составление плана текста на русском языке;
4) краткое резюме текста на турецком языке.
- по четвёртому курсу:
1) перевод текста;
2) составление вопросов к тексту (на русском, затем на турецком языке).
3) составление плана текста на русском языке;
4) краткое резюме текста на турецком языке.
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Естественно, такой подход в первое время шокировал студентов, так как
они привыкли к однообразному, скучному переводу текстов. Но со временем
мы преодолели этот барьер.
На занятиях по Теории литературы нам пришлось усердно работать над
тем, что студенты не только должны вызубривать домашнее задание, знать
определение терминов. При разборе домашнего задания, мы обратили
внимание на то, что наши студенты очень волнуются, что допускают ошибки в
говорении. И по этой причине они нехотя принимали участие в заданиях. Они
даже стесняются выступать не только перед преподавателем, но и перед
своими сокурсниками. Когда они выражали своё мнение, оно было
необоснованно. Они даже не могли приводить примеры. У них часто возникали
проблемы со способностью логически мыслить. Студентов-турков очень
трудно принудить говорить без чего-либо написанного в тетради или на доске.
Они привыкли к письменным ответам, тестам. При прохождении «Родов и
жанров литературы» мы добились того, что студенты IV курса начали
анализировать большие произведения, стихи, высказывать собственное
мнение, отстаивать собственную точку зрения. Кроме этого, после чтения и
просмотра басен, сказок, небольших рассказов, повестей, прослушивания
стихотворений, элегий, посланий, студентам стало легче анализировать эти
произведения, сформулировать свои выводы, разбираться в сложных
человеческих отношениях. Они поняли, что каждая ошибка, допускаемая ими
во время ответа или разбора произведения, важна для обучения.
Терпение, знание психологии каждого студента – это важные стороны в
преподавании. Зная, что такое чувство, как «стыд» ещё в силе, что студенты не
готовы отвечать перед аудиторией, в первые месяцы преподавания мы
старались опрашивать их с места, задавать наводящие вопросы. И, можно с
уверенностью сказать, что добились определённых успехов.
Студентам-туркам также приходилось нелегко и на занятиях по
Стилистике. Нам удалось немного изменить направление работы, чтобы
сконцентрировать внимание студентов. До визовых (промежуточных)
экзаменов мы дали общее представление о стилистике и стилях речи, отличие
языка разговорного от литературного (книжного) языка. Подробно
остановились на официально-деловом стиле, так как студенты должны знать
установленные формы написания заявления, автобиографии, объяснительной
и т.д. Помимо этого, на занятиях студенты решали и тесты.
Итак, на визовом экзамене по Стилистике студентам были даны
следующие задания:
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1) Вопрос по теории.
2) Написать по установленной форме:
Заявление;
Доверенность;
Расписка;
Объяснительная;
Резюме студента (CV);
Автобиография;
Характеристика;
Объявление;
Справка.
3) Тесты по теме «Стилистика».
Результаты экзамена были положительными. Из 15 студентов IV курса 1
студент получил самый высокий балл (100), 4 студента – более 80-ти баллов,
самый низкий балл – 55 – получили 2 студента. Остальные студенты получили
более 65-ти баллов.
Прежде чем перейти к самому любимому занятию четверокурсников –
Риторике – хотелось бы рассказать о самих студентах-турках, об их культуре и
истории, об обычаях и традициях.
В действительности, турки очень общительны. Они искренни, вежливы.
Студенты очень уважительно относятся к своим преподавателям, особенно к
иностранным. Мы это почувствовали буквально на первых занятиях. Они
очень интересно говорят о своей культуре, истории, обычаях и традициях.
Студенты принимают активное участие в обсуждениях, задают много
вопросов. Такие занятия получаются живыми.
«Турки очень патриотичны и любят свою родину безмерно, что особенно
заметно, когда они говорят о Турции с иностранцами. Турки высоко ценят
уважительное и позитивное отношение к их национальным традициям,
привычкам, литературе и искусству [2].
У тюрков отношения с преподавателями строятся по общепринятой
системе, где «Сайгы» (уважение) является социальной или приобретаемой
ценностью, регулирующей поведение в обществе относительно пола и
возраста. Таким образом, уважения заслуживает тот человек, который
занимает определённое положение в семье или в обществе [3].
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В Турции статус преподавателя (учителя) заслуживает «Сайгы»
(уважения), а преподаватели более старшего возраста – ещё большего
уважения. За наше полугодовое пребывание в Турции турецких студентов
можно охарактеризовать следующим образом: «Они очень вежливые, учтивые,
уважают границы между собой и преподавателем, у них подчёркнуто
уважительное отношение к преподавателю. До начала занятий помогают всем
преподавателям в подготовке аудитории к уроку. В начале преподавания, когда
мы пытались говорить по-турецки, они снисходительно относились к нам. Мы,
иностранные преподаватели, до сегодняшнего дня никогда не услышали от
турецких студентов негодования относительно каких-нибудь проблем или
выражения недовольства. После визовых экзаменов они редко приходили к
нам из-за полученных ими низких баллов. Это не значит, что связь между
преподавателями и студентами вовсе не контролируется. Наоборот, весь
учебно-воспитательный
процесс
контролируется
администрацией
университета. В данном случае это декан, заместители декана, секретарь
факультета, заведующий кафедрой, учебная часть, студенческий комитет. И в
случае нетактичного, неуважительного поведения преподавателя студенты
могут обратиться к ним.
На занятиях по Риторике мы не ограничивались пересказом заданной
темы или выполнением домашнего задания. На первых занятиях было трудно
заставить четверокурсников перейти на иной, более интересный метод работы.
Во-первых, перед нами была поставлена определённая цель – научить
студентов говорить красиво и грамотно. Общеизвестно, что для обладания
даром красноречия, нужно много читать. Но признаемся, что нынешняя
молодёжь не любит читать. В первую очередь, мы старались убедить наших
студентов, что человека, умеющего красиво говорить, можно слушать часами!
Помимо этого, они прослушали выступления великих ораторов всех времён и
народов, с большим интересом посмотрели презентацию на тему «Риторика –
наука об искусстве красноречия».
Через несколько уроков студенты написали контрольную работу. Им
были даны следующие вопросы:
1) Для чего нужна риторика? Почему мы её изучаем?
2) Вы изучаете предмет «Риторика». Какая у вас цель, проблема?
3) Что вы хотите у себя изменить?
4) Как вы можете развивать свою речь?
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5) Сможете ли вы самостоятельно достичь ораторского искусства,
ораторского мастерства?
После этого они выполняли устное задание:
1) Что конкретно вас не устраивает, когда вы говорите?
2) Опишите в устной форме все свои проблемы, связанные с речью.
Ответы были разными, вроде: «У меня проблема с дыханием»,
«Допускаю грамматические ошибки (например, несогласованность падежей),
«Не умею выражать свои мысли», «У меня страх общения с новыми людьми»,
«Неуверенность в общении», «Тихий голос» и т.д. Но у всех студентов была
одна – часто повторяющаяся проблема – «Маленький словарный запас».
На последующих уроках мы старались разобраться в таком важном и
дефицитном на сегодняшний день понятии, как «Что такое вежливость?»
На таких занятиях студенты фактически «раскрывались». Они отвечали
искренне, с охотой. Вот некоторые ответы студентов:
1) Мне кажется, главное – приветливые взгляды, улыбка, жесты. При
встрече – поклонись, улыбнись, посмотри на людей внимательно – тогда ты
будешь вежливым!
2) По-моему, вежливость – это любые добрые дела. Кому-то помог,
успокоил плачущего ребёнка.
3) Вежливость – это вежливые поступки, привычки. Уступил женщине
с ребёнком, старику место в автобусе...
4) На мой взгляд, вежливость – это добрые слова, добрые поступки.
Сказал такие простые, но волшебные слова: «Пожалуйста», «извини»,
«спасибо», и ты, конечно же, вежлив.
Кроме этого, нами проводились также практические задания:
1) Перевести письменный текст в устный и прочитать его в качестве
диктора.
2) Озвучить чужой текст как свой.
3) Выбрать афоризм и произнести двухминутную речь. При этом следует
или развить идею, или опровергнуть её. В процессе выступления необходимо
повторить афоризм не менее двух раз и иллюстрировать своё выступление
примером из жизни.
4. В рамках определённого временного лимита (1 мин., 2 мин., 3 мин.)
произнести речь на заданную тему.
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Проводимые риторические игры, небольшие конкурсы, заданные темы
для дискуссий и выступлений в разных жанрах мотивировали студентов,
делали занятия более интересными. Они с удовольствием посещали эти
занятия. У студентов, долгое время не посещавших занятия по каким-либо
причинам, также появилась мотивация к изучению русского языка и
литературы.
На очередном занятии по Риторике мы провели небольшую игру: «Сумей
убедить».
По желанию были приглашены три участника (студенты). Каждый из них
в течение пяти минут подготавливал речь. Задача участников – выступить
перед аудиторией, убеждая пожертвовать деньги на какой-либо проект (акция).
В трёх разных коробках были написаны имена и фамилии участников. После
убедительных выступлений слушатели бросали в эти коробки с именами
каждого из выступивших ораторов «определённую сумму денег» – 5, 10, 20, 30
и 50 турецких лир. Студенты должны были отдать определённую сумму денег
каждому из ораторов, определяя лишь размер пожертвований – 10, 30 или 50%
своих средств. На этом конкурсе победил студент IV курса, набравший
большую сумму денег. У него была такая красивая и убедительная речь, что 90
процентов слушателей пожертвовали деньги на благотворительность.
На последующих занятиях были проведены следующие виды работ:
1. Конкурс ораторов.
Заранее студентам были заданы определённые темы. Ораторы выступали
по своей теме в рамках принятого регламента. Другие слушатели оценивали их
выступления по анкете экспертной оценки. Перед выступлением каждый
оратор сообщал тему, а потом – жанр и цель своего выступления.
2. Выдели главную мысль.
Оратор предварительно писал основную мысль своего выступления.
После прослушивания речи оратора слушатели записывали главную мысль,
как они поняли её. Потом оратор зачитывал свою записку. В конце
обсуждались совпадения или несовпадения.
3. Минутная импровизация на предложенную тему.
4. Обработка текста.
Студентам был дан небольшой текст со стилистическими нарушениями.
Нужно было подготовить его к устному воспроизведению (например, по
телевизору, на радио, перед аудиторией).
Помимо этого, на занятиях студенты решали и тесты.
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Итак, на визовом экзамене по Риторике студентам были даны следующие
задания:
1) Вопрос по теории.
2) Сочинение-рассуждение на разные темы:
- Моё нелюбимое занятие;
- Великий человек с моей точки зрения;
- Самые трудные минуты в моей жизни;
- Спать надо 8 часов;
- Научить можно всех;
- Книга, научившая меня многому;
- Фильм, который надо посмотреть;
- Мой любимый учитель/преподаватель;
- Можно ли передавать мысли на расстоянии?
- Что для меня свобода?
3) Тесты по теме «Риторика».
Результаты визового экзамена были положительными. Студенты
высказали собственное мнение, отстояли собственную точку зрения.
Хотелось бы поделиться сочинением-рассуждением студента IV курса
Джандана Инала. Это работа студента-турка, который кроме стен университета
нигде не слышит русскую речь. То есть, круг его общения ограничен. Тема его
сочинения – «Что для меня свобода?».
Кто свободный?
Каждый человек живёт в обществе. И у общества есть свои правила. Ктото принимает эти правила, а кто-то нет.
По-моему, свобода – это то, что человек может сделать всё, что захочет,
но при этом не ограничивать свободу других людей.
Прежде всего, свобода не означает, что можно вредить людям,
животным, природе. К сожалению, в настоящее время люди думают, что
свобода – это делать везде всё, что хочешь и как хочешь.
Во-первых, свободный человек должен знать, что на свете он не живёт
один, и поэтому, должен знать свою границу.
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Во-вторых, свободному человеку сначала необходимо освободить свою
душу, потому что несвободная душа подобна «Человеку в футляре».
В эту эпоху люди сразу узнают о том, что они увлекаются. Но, к
сожалению, мы это дело не делаем правильно. Например: сосед купил новую
машину. Вместо того, чтобы поздравить, мы предпочитаем обсуждать его. И в
итоге, он начинает чувствовать себя плохо. А вы знаете, что мы сделали? Мы
ограничили его душевную свободу.
В мире происходят непонятные события. Например: люди думают о том,
что жить в больших городах – это свободная жизнь. Конечно, жить в большом
городе намного удобнее, чем жить в деревне. Но вы когда-нибудь смотрели на
лица жителей больших городов? Я часто наблюдал за их лицами и увидел, что
все они чувствуют себя, как рыбы. Рано встают, быстро едут на работу, на
лицах нет радости и счастья. Как вы думаете, это свобода? По-моему, нет!
Человек должен спросить себя, душа моя свободна или нет? Сначала мы
должны освободить свою душу, а затем двигаться дальше, чтобы освободить
душу и жизнь других людей.
Нас, преподавателей русского языка и литературы, всегда радует успех
студентов.
Хотим подробно остановиться на очень трудном, на наш взгляд, занятии,
как «Фонетика». Её проходят два семестра на I курсе. Всего – 60 часов.
На первых занятиях, мы сразу поняли, что турецким студентам будет
нелегко. Первые два-три занятия мы посвятили правописанию и заучиванию
букв русского алфавита. Почти все студенты-турки пишут печатными буквами.
Они смешивают русские буквы с турецкими. Мы провели исследование
ошибок, допускаемых нашими студентами. И в результате выявили часто
встречающиеся типы трудностей:
- при списывании текста и выполнении домашнего задания они
пропускают буквы и слоги;
- смешивание Ь и Ъ знаков;
- неправильное произношение буквы «Х»; вместо этой буквы студенты
произносят или «К», или «H»;
- трудности в произношении согласных: Ц, Ч, Щ; гласных: Э, Ы;
- незнание орфографических правил;
- смешивание гласных и согласных букв;
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Для турецких студентов очень трудно произносить мягкие согласные
русского языка в составе определённых звукосочетаний. В устной русской
речи студентов-турков фиксируются такие произносительные ошибки, как
то[лк]о, бо[лн]ой, бо[лш]ой ма[л]чик и т.д.
Анализируя причины допуска вышеуказанных ошибок, мы постарались
выяснить причины их появления и способы устранения.
1) недостаточность звукобуквенного анализа;
2) невнимательность;
3) непонимание смысла многих слов на русском языке или же
неправильное произношение;
Причины разные, но ответ один – у студентов не сформирован образ
слова. Что это такое?
Образ слова – это общность (единство) фонематической (как звучит?),
семантической (что обозначает?), грамматической (из каких грамматических
элементов состоит и в семью каких однокоренных слов входит?) и графической
(как пишется?) природы слова.
Перед тем как что-то написать, студент должен осознавать слово по всем
вышеперечисленным параметрам.
Перечислим некоторые методы исправления, применяемые нами на
занятиях по фонетике при работе над сформированностью соответствующих
навыков и умений:
- работа над русским алфавитом;
- списывание слов, словосочетаний и предложений;
- отработка произношения;
- чтение вслух сказок, небольших рассказов, стихотворений;
- заучивание русских скороговорок;
- прослушивание и повторение русских слов в алфавитном порядке;
- работа над орфоэпическими нормами и правилами;
- работа над фонетическим разбором слов;
- чтение слов по слогам.
Для выработки произношения мягких согласных, которые сочетаются со
следующим твёрдым согласным, мы использовали такого рода упражнения,
где в составе слов попарно противопоставлялись звукосочетания вроде [л'к] –
[лк], [л'ш] – [лш], [лʼн] – [лн] и др. Например: сколько – полка, Ольга – Волга,
большой – волшебный, больной – волнистый и т. д.
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Регулярное применение вышеперечисленных методов на занятиях по
Фонетике оказалось успешным. В результате студенты стали более активными
на занятиях, мало допускали ошибок, научились делать фонетический разбор
слова.
У турецких студентов максимальные трудности вызывают
йотированные гласные. В турецком языке нет такого понятия, как оглушение,
и в связи с этим турецкие студенты очень часто произносят слова так, как
написано. У них бывает очень много акцентологических ошибок. Это связано,
как мы уже отмечали, с неправильным ударением. По сравнению с русским
языком, в турецком языке ударение практически всегда падает на последний
слог. И отметим, что в турецком языке звук не меняется, не становится
похожим на другой звук.
Следовательно, принимая во внимание определённые особенности
турецкого языка при преподавании русского языка и литературы турецким
студентам, мы, преподаватели, должны учитывать возможность появления
трудностей в восприятии и осмыслении материала данными студентами. По
этой причине при обучении иностранных студентов (в частности, турецких)
очень важно применять национально ориентированные упражнения и задания.
В связи с этим, на визовом экзамене по Фонетике студентам были даны
следующие задания:
1) Вопрос по теории.
Так как это был промежуточный экзамен, теоретические вопросы были
нетрудными.
2) Практические задания по фонетике. В эти задания был включён и
фонетический разбор слов.
3) Тесты по теме «Риторика».
Результаты визового экзамена, за исключением двух-трёх работ, были
положительными.
На III курсе мы столкнулись с трудностями на занятиях по Орфографии
и Орфоэпии.
Всем нам известно, что одним из самых трудных сторон в изучении
русского языка для турецких студентов является грамматика. Кроме этого,
особую трудность у студентов-турков вызывают Правописание и Орфоэпия. В
связи с этим, при работе с нашими студентами, мы, в первую очередь, стали
уделять главное внимание орфографии и орфоэпии.
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Для того чтобы правильно писать по-русски, недостаточно знать только
графику. Конечно же, обязательно нужны знания по орфографии, орфоэпии.
Но так как Орфография/орфоэпия тесно связаны с Фонетикой, и обучение
русскому языку является коммуникативно нацеленным, особое внимание мы
обращали на сложности фонетического уровня.
Но многим иностранным преподавателям, работающим в вузах Турции,
известно, что трудности, которые возникают при обучении фонетике русского
языка, вызваны спецификой родного языка турецких студентов.
Выделим наиболее частые ошибки, допускаемые турецкими студентами,
на занятиях по орфографии:
- пропуски гласных букв;
- пропуски согласных букв;
- замена гласных и согласных;
- пропуски слогов и частей слова;
- недописывание букв и слогов;
- слитное написание предлогов, раздельное написание приставок;
- прописная буква в собственных именах, в начале предложения;
- правописание звонких и глухих звуков в середине и в конце слова: дупдуб, сапошки-сапожки и т.д.
Систематизация ошибок базируется на причинах их появления. Это, в
свою очередь, помогает выявить причины затруднений, виды нарушений на
занятиях по Правописанию.
Мы уже отметили, что студентами часто нарушается процесс письма.
Постараемся
выделить нижеследующие виды данных нарушений:
- неправильное произношение звуков речи. Мы уже отмечали, что
турецкий студент пишет слова так, как их произносит. Говоря иными словами,
отражает своё дефектное произношение.
- нарушение разграничения, распознавания близких звуков речи. В
письменной речи это выявляется в замене букв, которые обозначают шипящие
и свистящие, глухие и звонкие, мягкие и твёрдые.
- трудности при делении предложения на слова, слов на слоги, звуки.
Характерными ошибками являются:
пропуски гласных и согласных;
перестановка, добавление букв;
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перестановка слогов;
слитное написание предлогов с другими словами;
раздельное написание приставки и корня.
- недоразвитие грамматического строя речи. Это выражается в
изменении падежных окончаний, неверном употреблении предлогов, числа,
рода, пропуске членов предложения, при нарушении последовательности слов
в предложении, смысловой связи в предложении.
Определив вид вышеуказанных нарушений (ошибок), можно достичь
эффективности коррекционной работы со студентами:
- различные упражнения и задания на закрепление пройденного
материала;
- обогащение лексико-грамматического строя речи турецких студентов;
- эмоционально-речевой материал, разнообразные тесты, раздаточный
дидактический материал, устные задания могут создать эффективные условия
для осмысления нарушений правильной речи и письма;
- внесение различной системы работы будет так, как она будет нацелена
на преодоление различных механизмов нарушения.
- постепенное усложнение упражнений, заданий, речевого материала.
При этом новые сложные упражнения и задания нужно представить на
простом материале. Постепенно можно переходить к их выполнению на более
сложном речевом материале. Освоение словоизменения, словообразования,
синтаксической структуры предложения должно быть последовательно,
поэтапно.
Если мы хотим достичь того, чтобы исправить нарушения чтения и
письма, важно учитывать общие дидактические принципы: осознание,
доступность, наглядность, индивидуальный подход. Такая работа, естественно,
требовала от нас выдержки и напряжения: как-никак положительные
результаты проявлялись не сразу.
-Занятия должны быть регулярными. Начиная их, необходимо регулярно
возвращаться к уже пройденному материалу;
-Настойчиво добиваться того, чтобы студент усвоил материал.
-Не переходить к новому материалу, если студенты не усвоили
пройденное правило;
-Необходимо постоянно контролировать то, что студент уже усвоил и
какие трудности испытывает;
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-Регулярно проводить работу по общему развитию речи.
Известно, что занятия дадут эффективный результат только в том случае,
когда они интересны студенту. Достаточно наше желание, вера и терпение.
В заключении хотим отметить, что в преподавании любого предмета
возникают некоторые трудности. Задача преподавателя – выявить причины
появления этих трудностей, найти пути и способы их преодоления.
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Tek Dilli Türkçe Öğrenici Sözlüğünde Tanımlama ve
Tanıklama Sorunu1
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Özet: Yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye içinde ve Türkiye dışında
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, bu alanda birçok eğitim ve öğretim
materyalinin hazırlanmasına ve hazırlanan materyallerin gittikçe iyileştirilmesine imkân sağlamıştır. Fakat bu materyallerin kullanımı sırasında öğrenicilerin
kendi kendilerine ilerleme kaydedebilmeleri için en önemli yardımcı araçlardan biri olan öğrenici sözlüğü eksikliği, Türkçe öğrenen yabancılar tarafından
dile getirilmekte ve Türkçe öğreten eğitmenler tarafından da kabul edilmektedir. Öğrenici sözlüğü, genellikle bir yabancı dili orta veya ileri seviyede öğrenenleri hedef alan sözlükler için kullanılan bir terimdir. Öğrenici sözlüklerinin
başlıca özelliği, öğrenicilerin bilgi seviyesi ve öğrenim aşamalarına uygun olarak hazırlanmasıdır. Çalışmamızda İngilizce tek dilli öğrenici sözlüklerinde
başvurulan tanımlama ve tanıklama yöntemleri incelenerek Türkçe öğrenici
sözlüğünde kullanılabilirliği açısından değerlendirilmiştir. Ardından birkaç anlamlı ve görevli sözcük seçilerek bunların tanımları verilmiş ve bağlam içindeki kullanımları derlem verilerine dayanarak yazılan cümlelerle örneklendirilmiştir. Bunun dışında çalışmamızda öğrencilerin belli bir seviyeye gelmeden
Türkçe öğrenici sözlüğündeki tanımları anlamama ihtimali gibi birtakım zorluk
ve sınırlamalardan bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenici sözlüğü, tek dilli sözlük, tanımlama, tanıklama, derlem.

The Problem Of Definitions and Examples in a Monolingual
Turkish Dictionaries
Abstract: For over twenty years Teaching Turkish as a foreign language inside and outside Turkey has prompted the preparation of many educational and instructional materials in this area and given an opportunity for them
to get better. However, both foreigners who learn Turkish and teachers who
teach Turkish mention the lack of a learner’s vocabulary, which is one of the
Bu makale Anna GOLYNSKAIA’nın Yüksek Lisans tezinden hazırlanmıştır. Tez danışmanımız
sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürlek’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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most important tools to help learners make progress on their own during the
use of these materials. Learner's dictionary is a term often used to describe dictionaries targeting intermediate or advanced learners of foreign language. The
main feature of the learner’s dictionaries is that it is prepared in accordance
with the level of knowledge of a learner. In our study, the methods of defining
and exemplifying applied in English monolingual learner’s dictionaries were
examined and evaluated in terms of usability in the Turkish learner’s dictionary. Then, a few independent and function words were selected, their definitions were given, and their usage was exemplified by the sentences written on
the basis of the corpus data. Apart from this, we have mentioned some difficulties and limitations such as the possibility that the students do not understand
the definitions in the Turkish learner's dictionary without reaching a certain
level.
Key words: Learner’s dictionary, monolingual dictionary, definition,
examples, corpus.

Giriş
Sözlük kullanımının yabancı dil öğretim sürecini etkileyip etkilemediği hem
sözlükbilimciler hem de yabancı dil eğitimcilerinin arasında birçok tartışmaya konu
olmuştur. Sözlükleri, Marckwardt’a göre, “öğretmenlerin cephaneliklerinde muhakkak bulunması gereken bir silah” olarak görenlerle sözlüklerin eğitsel değerini sorgulayanlar, görüşlerini destekleyecek çeşitli gerekçelere dikkat çekmiştir.2
Yabancı dil öğrenimi sürecinde sözlük kullanımını savunan Walz; sözlüğün,
bir dilin sözvarlığı hakkında bilgi veren başlıca kaynak olduğunun altını çizmektedir.3 Bilindiği üzere, iletişimin anlamlı ve etkili olabilmesi için sözcüklerin doğru
kullanılması şarttır. Barhudarov ve Novikov, bir yabancı dilin aktif kullanıcısının
belli durumlarda kendini ifade etmek için zorlanmadan uygun sözcükleri seçip onları
sözcüksel ve dilbilgisel özelliklerine göre birbirine bağlayabilmesi gerektiğinin önemini vurgulamaktadırlar.4 Ana dili konuşucularının tepkilerinin ele alındığı araştırmalar da sözcüksel hataların, anlaşılabilirlikle duyarlılığı gramer ve sesletim hatalarından daha çok etkilediğini ortaya koymaktadır. Böylece bir dilin yapı taşları olan
sözcüklerin barındığı sözlük, yabancı dil öğrenenlerin iletişimsel ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında Walz’a göre sözlük
Albert H. Marckwardt, “The Dictionary as an English Teaching Resource”, TESOL Quarterly, 7 (4),
1973, s. 369.
3 Joel Walz, “The Dictionary as a Secondary Source in Language Learning”, The French Review, Vol.
64, № 1, p. 79-94.
4 Stepan Barhudarov - Lev Novikov, “Kakim Dolzhen Byt' Uchebnyy Slovar'”, Russkiy yazyk za
rubezhom, № 4, s. 47.
2
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kullanımı, öğrenmenin hayat boyu bir süreç olduğu anlayışına uygunluk göstermekte
ve doğru sunulduğu zaman öğrenicileri bilgilendirmekle kalmayıp eğlendirebilmektedir.5
Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar, sözlük kullanımının yabancı dil öğrenim
sürecine zarar getirdiğinin görüşündedirler. Ayrıca okuma sırasında sözcüklerin anlamlarının bağlamdan çıkarılması gerektiğinden yana olanlar kullanımının öğrencilerin okuma becerisini olumsuz etkilediğini düşünmektedirler.6 Sözlükleri koltuk
değneklerine benzeten Broadhurst, öğrencilerin bir metinle karşılaştıklarında tahmin
yürütmek yerine metindeki her sözcüğün anlamını sözlükten bulmaya çalıştıklarını
endişeyle gözlemlemektedir.7 Broadhurst’le hemfikir olan Rainsbury de öğrencileri
sözlük kullanmaktan vazgeçirmeye ya da en azından sınıf içinde sözlük olmadan da
idare edebileceklerine inandırmaya çalışmaktadır. Rainsbury, iki dilli sözlüklerin sadece “eşanlamlısını bul” oyununu oynayanlar için uygun olduğunu, tek dilli sözlüklerindeki tanımların ise sözcüklerin anlamını bilenleri bile şaşırtacak şekilde yazıldığını ileri sürmektedir.8
Bu noktada sözlük kullanımı araştırmalarının birbirinden farklı, hatta birbiriyle çelişen sonuçları ortaya koyabildiğini belirtmemiz gerekmektedir. Örnek verecek olursak, sözlük kullanmanın deneklerin okuma anlama becerisini geliştirdiğini
kaydeden Tono (1989) ve sözcük edinimi üzerine yaptıkları araştırmaların sonucunda sözlük kullanmalarına izin verilen öğrencilerin yeni sözcükleri hatırda tutma
oranının sözlük kullanamayanlarınkine göre daha yüksek olduğunu saptayan Black
(1986), Luppescu ve Day (1993) ve Knight (1994)’tan farklı olarak Bensoussan, Sim
ve Weiss (1984), Neubach and Cohen (1988) ve Nesi ve Meara (1991) sözlük kullanan öğrencilerle sözlük kullanmayanların performansları arasında anlamlı bir farkın
olmadığı kanısına varmışlardır.9
Sözlük kullanımının etkililiği konusunda mevcut olan görüş farklılıklarına
rağmen öğrenen özerkliğini geliştirmeye katkı sağladıklarından dolayı sözlüklerin
yabancı dil öğrenim sürecinde olumlu bir rol oynadıklarının inancındayız. “Öğrenenin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabildiği bir yetenek”; “öğrenenin, öğrenme
Walz, a.g.m.
Caleb Prichard, “Evaluating L2 Readers’ Vocabulary Strategies and Dictionary Use”, Reading in a
Foreign Language, Vol. 20, №. 2, p. 216–231.
7 Marsha Bensoussan - Donald Sim, Razelle Weiss, “The Effect of Dictionary Usage on EFL Test
Performance Compared With Student And Teacher Attitudes And Expectations”, Reading in a Foreign
Language, Vol. 20, №. 2, p. 264.
8 A.g.m.
9 Fredric T. Dolezal - Don R. McCreary, Pedagogical Lexicography Today: A Critical Bibliography On
Learners' Dictionaries with Special Emphasis on Language Learners and Dictionary Users, Max
Niemeyer Verlag, Tübingen 1999.
5
6
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süreci ve içeriğiyle olan ruhsal ilişkisi”; “öğrenenlerin eğitim sistemleri içindeki haklarının farkına varması” olarak tanımlanan öğrenen özerkliğinin temelinde öğrencilerin birtakım öğrenme stratejilerini benimsemeleri gerektiği fikri yatmaktadır.10 Üst
bilişsel stratejiler kategorisine ait kaynaklara ulaşma stratejisi başlığı altında değerlendirebileceğimiz sözlük kullanımı, öğrencilerin dil öğrenme deneyimini zenginleştirerek bağımsız dil kullanıcıları olmaları yolunda ilerlemelerine yardımcı olabilmektedir. Ancak, sözlüğü doğru ve etkili kullanabilmeleri için öğrencilerin sözlüğe hangi
takdirde ve ne zaman danışabileceklerinin farkında olmaları ve edindikleri bilgilere
eleştirel olarak yaklaşmaları, başka bir deyişle sözlük bilincine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda yabancı dil eğitmenlerine düşen görev, öğrencilerini sözlük
kullanma eğitimine tabi tutarak deneyimli ve bilgili birer sözlük kullanıcısı hâline
getirmektir.
Türkçe öğrenen yabancıların sözlük kullanma becerileri üzerine araştırma yapan Özbay ve Melanlıoğlu da Türkçe öğretiminin istenilen ölçülerde gerçekleştirilebilmesi için öğrencilere sözlük kullanma alışkanlığını kazandırma öneminden bahsetmektedirler.11 Araştırmalarının bulgularından hareketle Türkçe öğrenen yabancılar için seviyeler göz önüne alınarak bir sözlük oluşturmayı öneren Özbay ve Melanlıoğlu, böyle bir sözlüğün bulunmamasının Türkçe öğretimi açısından bir engel olarak yorumlanabileceğini ileri sürmektedirler.12
Bununla birlikte ilgili literatürde, öğrenici sözlüklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların çok az sayıda olduğu görülmektedir. Bilgisayar destekli çok dilli öğrenici sözlüğü veritabanı üzerinde çalışan Özcan (2006), Türkçe öğrenen bireylerin
öğrenmesi gereken temel sözcükleri belirlemeyi amaçlayan Aşık (2007), öğrenici
sözlüğü kullanmanın anımsama üzerinde olumlu etkisinin olup olmadığını araştıran
Berber (2012) ve Türkçedeki önadların A maddebaşı konumunda olan sözlükbirimlerden “Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü”nü oluşturan Tüfekçioğlu’ndan (2013) başka Türkiye'de bugüne kadar bu konuda fazla bir akademik çalışma yapılmamıştır.13
Sözlüğün hazırlanması; planlama ve finansman bulma, sözlükbilimcileri lise
ve üniversite düzeyinde profesyonel olarak eğitme, veritabanını ve derlemi geliştirme
gibi birtakım şartların yerine getirilmesini gerektiren uzun ve geniş kapsamlı bir
Tuncer Can, “Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Öğrenen Özerkliğinin Sanal Öğrenme Ortamları
Yoluyla Desteklenmesi”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, s. 74.
11 Murat Özbay - Deniz Melanlıoğlu, “Türkçe Öğrenen Yabancıların Sözlük Kullanma Becerileri
Üzerine Bir Araştırma”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), s. 14.
12 A.g.m., s. 21.
13 Anna Golynskaia, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tek Dilli Öğrenici Sözlüğü: Model, Yöntem
ve İlkeler, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2017, s. 4.
10
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süreçtir.14 Bu nedenle baştan sonuna kadar bir öğrenici sözlüğü hazırlamak, çalışmamızın kapsamına girmemektedir. Çalışmamızın amacı, tek dilli öğrenici sözlüklerinde kullanılan tanımlama ve tanıklama yöntemlerini tespit etmek ve bu yöntemlerden yararlanarak tek dilli Türkçe öğrenici sözlüğü için birkaç örnek madde hazırlamaktır.
Yöntem
Araştırmamız iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada Cambridge,
Oxford, Collins, Longman, Macmillan ve Merriam-Webster's gibi öğrenici sözlükbilimi konusunda uzun bir yol kat eden yayınevlerinin sözlükleri incelenerek öğrenici sözlüklerindeki tanımlama ve tanıklama ilkeleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
İkinci aşamada tespit ettiğimiz ilkeler, tek dilli Türkçe öğrenici sözlüğündeki maddelerin yazımında uygulanmıştır.
Araştırmamızın evrenini, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarındaki
kelimeler, örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş, beşer tane fiil
ve ad, üçer tane zarf, sıfat ve zamir ve ikişer tane bağlaç, edat ve ünlem oluşturmaktadır.
Veri kaynağı olarak çevrimiçi “Güncel Türkçe Sözlük” ile “Kubbealtı Lugatı”
ve Türkçe Ulusal Derlemi’nin tanıtım sürümü kullanılmıştır.
Bulgular
Aşağıda görüldüğü üzere, hazırladığımız maddelerde maddebaşları kalın
renkli harflerle gösterilmiştir. Maddebaşlarının yanında, kullanıcılara sözcüklerin
okunuşunu dinleme fırsatını veren “hoparlör” simgesi (
) ve sözcük türü etiketi
bulunmaktadır. Bunun dışında maddebaşı sözcüklerin yanında aynı kökü paylaşan
diğer sözcüklerin bulunduğu sayfalara gönderme yapan bağlantılar yerleştirilmiştir.
Ok işareti ve “Bakınız” ya da “Karşılaştırınız” ifadeleriyle yakın anlamlı sözcüklere
ve ilgili maddelere gönderimde bulunulmuştur. Mutlak eş anlamlı ve karşıt anlamlı
sözcüklere çok nadir olarak rastlandığından “eş anlamlı” ve “karşıt anlamlı” ifadelerinin kullanılmaması tercih edilmiştir.

Reinhard R.K. Hartmann, “Dictionaries in Language Learning Recommendations”, National Reports
and Thematic Reports from the TNP sub-project 9: Dictionaries, Ed. R.R.K. Hartmann, Thematic
Network Project in the Area of Languages, Freie Universität, Berlin 1999, s. 5.
14
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umut (du)
ad
Kökteş sözcük1. istediğiniz şeyin gerçekleşmesine yönelik inancınız,
ler
beklentiniz
umutlanmak
Benim umudum önümdeki sınavlardan başarılı sonuçlar
umutlu
umutsuz
almaktır.
umutsuzluk
Kaybolan çocuğu bulma umudumuz gün geçtikçe azalıyor.
Gelecekten hiç umudum yok.
2. istediğiniz şeyi elde etmenize yardım edeceğine inandığınız kimse veya şey
Çocuklarımız, umudumuzdur.
Yeni ilaç, böbrek hastalarının umudu oldu.
→ BAKINIZ ümit
Öğrenici sözlükbiliminin geleneğinden yola çıkarak maddebaşı listesine
“AVM” kısaltmasını ve “Ankara” özel ismini de dâhil ettik.
Kısaltmalar basılı sözlüklerin maddebaşı listesinde ya da ön veya arka kısmında yer alabilmektedir. Elektronik sözlüklerde ise arama satırına girilerek bulunmaktadır. Çevrimiçi İngilizce öğrenici sözlükleri; her kelimenin ilk harfinin büyük
olarak yazılmasıyla yapılan kısaltmalar (NATO, PC, ATM), kırpma yoluyla yapılan
kısaltmalar (vet, lab, ad), kaynaşmış sözcükler (don’t, won’t, aren’t) ve konuşma diline özgü kısaltmalar (gonna, wanna, doncha) olmak üzere farklı çeşitlerdeki kısaltmaları içermektedir. Oluşturulacak olan Türkçe öğrenici sözlüğüne de ÖSYM, AVM,
üni, n’aber, n’olur gibi sıkça kullanılan kısaltmaları dâhil etmeyi uygun görmekteyiz.
“Ansiklopedik materyal” olarak değerlendirilen özel isimlerin sözlüklere dâhil
edilip edilmemesi gerektiği, tartışma konusu olmuştur. Özel isimlerin sözlüklere
dâhil edilmesini uygun görmeyenler, bunun “sözlük” ile “ansiklopedi” arasındaki kuramsal sınırı bulanıklaştıracağını ve sözlüğün kapasitesini zorlayacağını iddia etmektedir. Diğer taraftan, özel isimlerin bir kısmının sözlüğe dâhil edilmesini destekleyen
gerekçeler de ileri sürülmektedir:
1)
Bazı özel isimler mecazî bir anlam kazanmıştır (örn. the White House, Downing Street, Casanova).
2)
Bazı özel isimlerden, yan anlam kazanan yeni sözcükler türemiştir
(örn. Machiavellian, Dickensian).
3)
Cins isimleriyle özel isimlerin bir arada bulunması kullanıcılar açısından daha pratiktir.
4)
Yabancı dil öğrenme, özel isimleri öğrenmeyi de gerektirir.15
15

Martin Stark, Encyclopedic Learners' Dictionaries: A Study of their Design Features from the User
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Sözlüğü elektronik olarak düşündüğümüzden yer kaygısı gütmemekle birlikte
görsellerin ve “Kalıp ifadeler”, “Dil bilgisi”, “Kültür” gibi bölümlerin üzerine tıklanarak açılmasını öngördük.
AVM
kısaltma
→ BAKINIZ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yeni bir ayakkabı almak için AVM’ye gittim.
Ankara
ad
1a. Türkiye’nin bir ili
1b. Ankara ilinin merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti, Türkiye’nin en kalabalık ikinci
şehri. 1923’ten beri Türkiye'ye başkentlik etmektedir. Ankara; kedisi, keçisi, tiftiği, tavşanı, armudu,
balı ve üzümü ile ünlüdür. Ankara’da görülmesi gereken başlıca yerler; Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Kocatepe Camii, Etnografya Müzesi, Kızılay Meydanı, Atakule.
2. Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti
Ankara ile Washington arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Büyükelçi, durumu Ankara'ya bildirdi.
İkiden fazla anlamı olan anlamlı sözcüklerin ve üçten fazla anlamı olan görevli
sözcüklerin anlamlarına erişim kolaylığı sağlamak amacıyla tanımların başına kılavuz sözcükler getirilmiştir. Anlamlar kullanım sıklığına göre sıralandırılmıştır. Kullanım sıklığı Türkçe Ulusal Derlemi’nin veKökteş sözrilerine ve yazarın içgözlemine dayanarak tespit edilmiştir. Ancükler
lamların sayısı konusunda “dağıtıcı” bir yaklaşım benimsenmişdüşmanca
tir. Birbirine çok yakın olan anlamlar 1a, 1b, 2a, 2b ... şeklinde
gösterilmiştir.
düşman
ad
nefret 1a. ad kötülüğünüzü isteyen, sizden nefret eden, size zarar vermeye çalışan kimse
En yakın arkadaşımla ilk başta düşmandık.
- i, -e düşman etmek Bu türlü sözlerinle herkesi kendine düşman edeceksin.
-e düşman olmak Kardeşim beni anneme şikayet ettikten sonra birbirimize
düşman olduk.
Perpectieve, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, p. 15-16.
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→ BAKINIZ dost, arkadaş
1b. sıfat
“Romeo ile Juliet”te iki düşman ailenin birbirini seven gençlerinin aşk hikayesi anlatılır.
savaş 2. birbiriyle savaşan iki taraf
Düşman başkenti işgal etti.
Ordumuz düşman ordusunu yok etti.
Düşman gemileri kaleyi top ateşine tuttu.
karşı 3. bir şeye veya bir kimseye çok karşı olan şey/kimse
özgürlük düşmanı/ demokrasi düşmanı/ medeniyet düşmanı/ din düşmanı / akıl
düşmanı / halk düşmanı/ alkol düşmanı/ teknoloji düşmanı vs.
etki 4. bir şeyi veya bir kimseyi olumsuz etkileyen şey/kimse
Kalbin en büyük düşmanı strestir.
Hava kirliliği ciğerlerin baş düşmanıdır.
Eşsesli sözcüklerin öğrenici sözlüklerinde genellikle aynı maddebaşı altında
gösterilmesine rağmen anlamları birbiriyle hiç bağlantılı olmayan (örn. çay I, çay II),
dilbilgisel özellikleri birbirine ters düşen (örn. sürmek I, sürmek II), farklı sözcük
türlerine ait olan (örn. ben I, ben II) sözcükler eşsyazımlılar olarak değerlendirilmiştir.
sürmek I
geçişli fiil
araba 1a. bir aracın direksiyonunun başında bulunarak
hareket etmesini sağlamak
Kökteş sözcükler
araba/otobüs/kamyon/bisiklet vs. sürmek
sürgü
Şoför, bir kolunu pencereye dayayarak arabayı sürüsürgülemek
yordu.
sürgün
Beş yaşındayken bisiklet sürmeyi öğrendim.
-i, -e sürmek Eşini iş yerinde bulamayan Ahmet arabasını eve sürdü.
→ BAKINIZ kullanmak
at 1b. bir hayvanın üstüne binerek hareket etmesini sağlamak
at, deve vs. sürmek

sürme
sürmelemek
sürücü
sürücülük

-i, -e sürmek Derenin kenarına gelince atını dosdoğru suya sürdü.
krem/yağ 2. bir şeyi bir şeyin üzerine ince bir tabaka olarak yaymak
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krem/losyon/ruj/far/oje/pudra/parfüm vs. sürmek
ilaç/merhem vs. sürmek
yağ/bal/reçel vs. sürmek
Tepsideki böreklerin üzerine fırça ile yağ sürünüz.
Doktor, düşerken merdivenlerden birine vurduğum koluma ilaç sürdü.
-i, -e sürmek Yazın dışarı çıkmadan önce yüzüme mutlaka güneş kremini sürüyorum.
kovmak 3. (ceza olarak) oturduğu yerden başka bir yere göndermek; kovmak,
uzaklaştırmak
-i, -e sürmek Tahttan indirilen padişahın ailesini yurtdışına sürdüler.
dokundurmak 4. dokundurmak, değdirmek
-i, -e sürmek Kiri fark edince elini duvara sürdü.
toprak 5. toprağı pulluk veya sabanla işlemek
-i sürmek Çiftçiler tohum ekmeden önce toprağı sürüyor.
itmek 6. ileri doğru itmek, koymak
-i, -e sürmek Önceden soslayıp hazırladığı tavuğu fırına sürdü.
sürmek II
geçişsiz fiil
Kökteş sözdevam etmek
cükler
... saniye/dakika/saat/gün/hafta/ay/yıl vs. sürmek
süre
uzun/kısa/çok sürmek
süreç
İstanbul gezimiz beş gün sürecek.
süreğen
sürekli
Bürokratik işlemler çok uzun sürüyor.
süreklilik
süreli
Hastalık ağır bir biçimde sürdü.
-e kadar sürmek Sempozyum, saat 10.00'da başlayıp 18.30'a
kadar sürecek.
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Sözcüklerin sözdizimsel ve eşdizimsel özellikleri; istedikleri ekler (örn. -e
düşkün), birlikte kullanıldıkları diğer sözcükler (örn. nedene bağlamak) ve uyarıcı
notlar (örn. yönelme durumunda bana) aracılığıyla gösterilmiştir. Bunun dışında
“Dilbilgisi” başlıklı bölüm de sözcüklerin dilbilgisel özelliklerine
Kökteş sözcükler
ışık tutmaktadır.
ben I
zamir (yönelme durumunda bana)
benbenci
bencil
konuşan veya yazan kişinin kendinden bahsederken kullanbencillik
dığı söz
bencilleşmek
benimsemek
Ben değil de kız kardeşim modacı oldu.
benlik
Doktordan sonra ben nöbete girdim.
Kapıyı çalmış, çalmış, ben duymayınca kapıyı açıp içeri
girmiş.
→ BAKINIZ sen, o, biz, siz, onlar
DİLBİLGİSİ
Türkçede fiillere kişi ekleri getirildiğinden özne konumundaki vurgulu olmayan “ben” zamiri cümlenin başında kullanılmayabilir.

Ben sana güveniyorum. → Sana güveniyorum.
ben II
ad
deri üzerindeki kahverengi veya siyah renkli küçük leke veya
kabartı
Sağ yanağımda birkaç tane ben var.

Kökteş sözcükler
benli

Örnekler, Türkçe Ulusal Derlemi’nin tanıtım sürümünde yer alan bağımlı dizinlerin (concordances) temelinde oluşturulmuştur. Ayrıca birkaç örnek bizim tarafımızdan yazılmıştır (örn. çay II). Örnek sayısı kullanım sıklığına bağlı olarak 1-3
arasında değişmektedir.
çay II
ad
Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu
Bu çayın suları denize dökülür.
Deyimler ve eşdizimlilikler “Kalıp ifadeler” bölümünde verilmiştir. Deyim ve
eşdizimlilikleri bir başlığın altında değerlendirmemizin sebebi, çoğu öğrenicinin aralarındaki farkı bilmeme ihtimalidir. Elektronik sözlüklerde yer sınırlaması olmadığından, sözlüğün ulaşılabilirliğini artırmak adına bazı deyimlerin, içinde geçen her
iki sözcüğün altına yerleştirilmesi uygun bulunmuştur. Örneğin, “ileri sürmek” deyimi hem “ileri” adının hem de “sürmek” fiilinin maddelerinde gösterilebilmektedir.
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KALIP İFADELER
ileri/öne sürmek bir görüş, fikir ya da tasarıyı önermek Aldığım ayakkabı dayanıksız çıktığı hâlde firma kendi hatası olmadığını ileri sürüyor.
Öğrenici sözlükleri kültür aktarımında kullanılan en önemli araçlardan biri olduğundan maddelerin birine “Kültür” bölümü eklenmiştir.
çay I
ad
içecek 1a. Çay ve diğer bitkilerin kurutulmuş yaprak, çiçek ve meyvelerine
kaynar su ekleyerek elde ettiğiniz içecek
bitki çayı/ elma çayı/ papatya çayı/ıhlamur çayı vs.
açık çay/ demli çay/ limonlu çay/ şekerli çay/ şekersiz çay
Kahvaltıda genellikle çay içerim.
Yemekten sonra garson bize çay ikram etti.
→ BAKINIZ demlemek, çay bardağı, çay kaşığı, çay
bahçesi

Kökteş sözcükler
çaycı
çaycılık
çaydanlık
çayhane

1b. Bir bardak veya fincan çay
İki çay alabilir miyiz?
malzeme 2. Çay içeceğinin yapımında kullanılan kurutulmuş yapraklar
siyah çay/ yeşil çay/ beyaz çay
sallama çay/ poşet çay
Marketten bir paket çay aldım.
bitki 3. Nemli iklimlerde yetişen, yaprakları içecek üretmekte kullanılan bir
tür bitki
Türkiye’de çay Karadeniz Bölgesinde yetişir.
toplantı 4. Misafirlere çay, pasta, bisküvi vb. ikram edildiği toplantı
Komşumuz bizi çaya davet etti.
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KÜLTÜR
Türk çay kültürü
Türkiye, dünyanın en çok çay içilen ülkelerinden biridir. Türklerin kendilerine özgü çay demleme
yöntemi vardır. Türkiye’de çay genellikle iki parçadan oluşan çaydanlıklarda hazırlanır. Kuru çay, demlik denen, çaydanlığın üst kısmına konur. Alt kısımda
kaynayan su üstteki demliğe döküldükten sonra çayın
rengini ve lezzetini bırakması için 8-10 dakika beklenir. Çay ince belli bardak denen küçük cam bardaklardan içilir.
Çay ile ilgili birçok deyim söz vardır. Örneğin, demli çaya tavşan kanı, soğuk
çaya paşa çayı, küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimine kıtlama çay denir.
Resimlemelere, “Kültür” bölümünü resimlendirmek ve “il” anlamındaki “Ankara” sözcüğünün uzun bir açıklamasını yapmaktan kaçınmak üzere başvurulmuştur.
Sözlükte sıf., nsz, f. gibi anlaşılırlığı zorlaştıran kısaltmaları kullanmamaya
özen gösterilmiştir.
Sonuç
Günümüzde yaygınlaşan Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde önemli eksikliklerden biri, bu alanda kullanılabilecek öğrenici sözlüklerinin yokluğudur. Öğreniciler bu konudaki gereksinimlerini, anadil konuşucuları için hazırlanmış sözlüklerle ya da iki dilli sözlüklerle karşılamaya çalışmaktadır.
Geliştirmiş olduğumuz tek dilli Türkçe öğrenici sözlüğü modelinde sunduğumuz yenilikler aşağıdaki gibidir:
1. Tanım ve örneklerin derlem verilerine dayanarak yazılması;
2. Tanımların başına kılavuz sözcüklerin getirilmesi;
3. Tanımları destekleyen resimlemelerin kullanılması;
4. Maddebaşlarıyla ilgili diğer maddelere göndermelerin yapılması;
5. “Kültür”, “Dil bilgisi” ve “Kökteş sözcükler” başlıklı bölümlerde ek bilgilerin sunulması;
6. Sözlükbilimsel kısaltmaların olmaması;
7. Tanımların, ana dili konuşucularını hedef alan sözlüklerdeki tanımlardan
daha net ve açıklayıcı olması;
8.
9.

Eşdizimliliklerin gösterilmesi;
Kullanım sıklığı yüksek olan anlamların dâhil edilmesi;
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10. Kısaltmalar ve özel adların maddebaşı olarak değerlendirilmesi;
11. Sözlüğün ulaşılabilirliğini zorlaştıracak eşseslilikten kaçınılması.
Tanım ve örnekleri oluştururken karşılaştığımız sorunlar şöyle özetlenebilmektedir:
1. Türkçenin sentetik bir dil olması, tanımlarda zarf-fiiller ile sıfat-fiillerin
kullanımını kaçınılmaz kılmıştır. Bu yüzden öğrenicilerin belli bir seviyeye
gelmeden Türkçe öğrenici sözlüğündeki tanımları anlamama ihtimali vardır.
2. Tanımlar mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir şekilde yazılmaya
çalışılmıştır. Aynı zamanda bir sözcüğün kendisinden daha basit sözcüklerle
tanımlanması ve dairesellikten kaçınılması gerektiği ilkelerine yer yer uyulmamıştır.
Bu durumun tek dilli sözlüklerin doğasından kaynaklandığı inancındayız.
3. Türkçe Ulusal Derlemi her ne kadar büyük bir çalışma olsa da İngilizce
öğrenici sözlükleri hazırlanırken yararlanılan 330 milyon kelimeden oluşan
Longman Derlemi, 2,5 milyar kelimeden oluşan Oxford Derlemi ve 4,5 milyar
kelimeden oluşan Collins Derlemi’nin yanında küçük kalmaktadır. Bu yüzden
Türkçe öğrenici sözlüğü derleme yolundaki en önemli adımlardan biri, dilin dinamik
görünümünü yansıtacak, temsil gücü yüksek, dengeli bir derlem oluşturmaktır.
İngilizcenin uluslararası bir dil olmasını sağlayan, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi alanında kaydedilen büyük ve hızlı ilerlemelerdir. Milyonlarca insanın
kullandığı öğrenici sözlükleri de İngilizcenin uluslararasılaşma sürecinde önemli bir
rol oynamış ve oynamaya devam etmektedir. Dolayısıyla çalışmamızın Türkiye’de
henüz yeterince araştırılmamış bir alan olan öğrenici sözlükbilimine dikkat çekerek
Türkçenin uluslararası bir dil olmasına katkıda bulunacağına inanmaktayız.
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Rusçanın Kazakçaya Tesiri
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Özet: Her millet yeni çeşitli nedenlerle başka bir medeniyetle karşılaşınca
ve yeni karşılaştığı medeniyetle iletişime geçince iki medeniyet arasında kültürel
etkileşim meydana gelmektedir. Kazak halkı Rus medeniyetiyle buna bağlı olarak da Avrupa medeniyetiyle 18. asrın başlarından itibaren münasebete geçmiştir. 18. asırdan itibaren yoğun bir şekilde Rus medeniyetinin etkisi altına girmeye
başlayan Kazak halkı sahip olduğu medeniyeti, kültürü ayakta tutabilmek ve geleceğe aktara bilmek için kendini Rus medeniyetine karşı yenileme yoluna gitmeye başlamıştır. Bu modernleşme çalışmaları haliyle Rus medeniyetini örnek
alarak gerçekleşmiştir. Çağdaş devrin bilim ve teknik alanındaki birçok ifadeyi
de Kazaklar kendi medeniyetinin içine almıştır. Almış olduğu bu yeni medeniyet
unsurlarının bazılarını tamamıyla hazmedip kendine benzettiği gibi bazı unsurları
ise motomot bir şekilde almak zorunda kalmıştır. Rus medeniyetinden Kazakçaya geçmiş olan dil bilimi alanında birçok unsur göze çarpmaktadır. Dil bilimi
terimlerinin birçoğu ve Rus medeniyetinin bir parçası olan günlük hayattaki birçok ifade bunlara örnek gösterilebilir. Mesela: Çeşitli bayram kutlamalarında ya
da törenlerde konuşma yapmak, özellikle teşekkür konuşması yapmak için mikrofonu eline alan bir konuşmacı“…..bundan dolayı teşekkür ediyorum.” anlamına gelen Rusçadaki “ ….za etogo ya hoçu blogadarit.” ifadesinin kelime kelime tercüme şekli olan “… sol üçün sizderge rahmet aytkım keledi.” diye konuşmasında bir ifade kullanır. Bu ifade Rusçadan olduğu gibi Kazakçaya geçmiş
bir ifadedir. Halbuki “… sol üçün sizderge rahmet aytkım keledi.” yerine “sol
üçün rahmet aytamın.” ifadesini kullansa Kazakçanın dil mantığına uygun bir
ifade kullanmış olur. Fakat özellikle şehirli Kazaklar teşekkür konuşmalarında
çoğunlukla “… sol üçün sizderge rahmet aytkım keledi.” ifadesini kullanırlar. Bu
ifade kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde “… bundan dolayı teşekkür etmek
istiyorum.” anlamına gelmektedir. Burada şöyle bir mantık da ortaya çıkıyor,
“Teşekkür etmek istiyorum ama teşekkür etmiyorum.” Bu da Türk Dili mantığına
ters bir durumdur.
Bildiride Rus medeniyeti yoluyla Kazakçaya geçmiş olan dilbilimi terimleri ve kültürel farklılık nedeniyle Rus medeniyetine ait olan fakat zamanla çeviri
yoluyla Kazaklara intikal etmiş olan cümle yapıları ele alınıp tetkik edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Rusça, Kazakça, medeniyet, dil etkileşimi, dil, çeviri.
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Effect of Russian on Kazakh
Abstract: A cultural interaction occurs between 2 civilizations when
each nation meets and communicates with a new civilization. The Kazakh people began to engage with the Russian and, accordingly, with the European
civilization from the beginning of the 18th Century. Beginning from the 18th
Century, the Kazakhs who began to fall under the influence of Russian civilization began to renew themselves against the Russians in order to keep their
culture alive. These modernization studies were carried out by taking the
example of Russian civilization. The Kazakh people have included many
expressions in the field of science and technology of the contemporary era into
their civilization. They have absorbed and likened some of these new cultural
elements. On the other hand, they had to take some linguistic elements in a
“word by word"technique.
There are many elements in the field of linguistics that have passed from
Russian civilization to Kazakh civilization. Many of the terms of linguistics
and many expressions in everyday life that are part of Russian civilization are
examples for this. For instance, when vote of thanks iş given in celebrations or
ceremonies, Kazakh people say “Sol üçün sizderge rahmet aytkım keledi.”
Which is the word by word translation of Russian phrase “Za etogo ya hoçu
blogodarit.” And means “ Thank you for that.” This expression was directly
transferred from Russian to Kazakh language. However, “Sol üçün rahmet aytamın.. “should be used instead of “Sol üçün sizderge rahmet aytkım keledi.
“due to realizing the logic of Kazakh language. Unfortunately, especially
town’s people in Kazakhstan speak with word by word translation of Russian
phrase in their usual thanks speech instead of Kazakh version. This phrase means “I want to thank you for that.” When word by word translation is used but
a different logical view about the meaning of phrase might be occur here: “I
want to thank you, but I dont thank you.” Therefore, this is contrary to the logic
of Turkish language. In this article, the linguistic terms of Russian civilization
and the cultural structures of Kazakh language will be examined.
Key Words: Russian, Kazakh, civilization, linguistic interaction, language, translation.

Giriş
İnsanoğlunun yaratılışından itibaren her ırk kendine ait bir toplum oluşturmuştur. Meydana gelen bu toplumlar zamanla gelişip milleti meydana getirmişlerdir.
Milletler tarihi süreçleri içerisinde kendilerine has kültürler, medeniyetler oluşturmuşlardır.
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“Kültür bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan, onu diğer milletlerden farklı kılan hayat tezahürlerinin bütünüdür. Bu hayat tezahürleri her milletin
kendine has olan milli değerlerdir”.[1]
Milletlerin meydana getirdikleri en önemli kültür varlığı, milleti millet yapan
en önemli unsurlardan biri, tarihi süreç içerisinde kültürlerini oluştururken, aynı kültürü oluşturup yaşayan ve yaşatan bir milletin kültürünün meydana getirdiği en
önemli değer dilidir. Dil bir milletin maddi ve manevi bütün değerlerini bünyesinde
taşıyıp bu değerleri kuşaktan kuşağa aktaran kültürün en önemli taşıyıcısıdır. Dil,
mensubu olduğu milletin dünya görüşünü, zihniyetini, mantığını muhafaza eden bir
kültür hafızasıdır. Bu nedenle dil, ait olduğu milletin hatta insanlık âleminin en
önemli kültür varlığından biridir. Dilin ne olduğu ile ilgili birçok tanım yapılmıştır.
Bu tanımlardan biri de Muharrem Ergin’e aittir ve Muharrem Ergin dilin tanımını
şöyle yapar:
“Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları
içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak
malı olan sosyal bir müessese seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir”.[2]
Dil tanımda da belirtildiği üzere kendi kanunları içerisinde gelişir. Milleti birleştirir, millet içerisindeki iletişimi sağlar ve dil canlıdır. Zaman içerisinde gelişir,
büyür. Bir dilin gelişmesi büyümesi ait olduğu milletin ekonomik ve siyasi olarak
gelişip büyümesiyle paralel bir şekilde meydana gelmektedir. Milletler zaman içerisinde farklı milletlerle ve o milletlerin kültürleri, medeniyetleri ile münasebet kurarlar. Bu münasebetler ekonomik, siyasi veya kültürel sebeplerle gerçekleşebilir. Bir
milletin başka bir milletle hangi sebeple olursa olsun iletişime geçtiği başka milletlerin dilinden, medeniyetinden, kültüründen etkilendikleri bir hakikattir. Bu münasebetlerle milletler, toplumlar iletişimde bulundukları milletlere kendi kültürel değerlerinden çeşitli unsurlar verirken kendisi de başka milletlerden kültürel değerler
alır. Bu kültürel alış verişte dil önemli bir role sahiptir. Dil, aynı dili konuşan insanlar
arasında anlaşmayı sağladığı gibi, aynı zamanda farklı dilleri konuşan insanların da
birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli iletişim aracıdır.
Kavimlerin ortaya çıkışı ve kavimler arası münasebetlerin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir çok bilgi ve teoriler bulunmaktadır. Bu bilgilerden birini de Kuran-ı
Kerim’in Hucurât suresi 13. ayetinde görmek mümkün. Farklı farklı kavimlerin yaratılış amacı ayette şöyle ifade edilmektedir:
1
2

Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayram Basım Yayım, 1994. s.19.
Muharrem Ergin, Age, s.7.
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“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ile bir dişiden yattık. Ve birbirinizle
tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en
değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden
haberdardır”.[ 3]
Bu ayet-i kerimede Hz. Âdem ve Havva’dan itibaren çoğalan insanların yeryüzünde küçüklü büyüklü topluluklar oluşturdukları dile getirilmektedir. İnsanların
farklı kabilelerden meydana getirmesinin sebebi olarak da tanışmak, bilişmek olduğu
da ifade edilmektedir. İnsanlık tarihinde ilk farklı kabilelerin meydana gelmesinden
itibaren de kavimler arasında anlaşma, tanışma ihtiyacı da hasıl olmuştur. İşte bu
kabileler arası tanışma ihtiyacı farklı kültürleri öğrenmeyi de beraberinde getirmiştir.
Farklı kültürleri öğrenmenin de en önemli aracı o kültürün sözlü ve yazılı ifadesi olan
dilini öğrenmekten geçmektedir.
1. Kazakların Rus Medeniyetiyle Münasebetleri
Kazaklar ile Ruslar mensubu oldukları medeniyet, konuştukları diller açısından farklı özeliklere sahip iki halktır. Kazaklar medeniyet olarak Türk medeniyetinin
içinde yer almakta olup kadim Türk boylarından biridir. Kazakların konuştuğu dil
Türk Dilinin bir kolu olup Kıpçak grubundandır. Kazakça, Türk Dilinin bir kolu olması nedeniyle menşei bakımından Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan, yapı bakımından eklemeli diller ailesinde yer almaktadır. Ruslar, tarihi süreç içerisinde ve
halen de Kazakların kuzey komşuları Slav ırkına mensup bir millettir. Rusça ise HintAvrupa dil ailesi içerisinde yer almaktadır. Kazaklar ile Ruslar mensubu oldukları
medeniyet ve konuştukları dil açısından tamamen birbirinden farklı kutuplarda yer
almaktadırlar.
Her halk kendi tarihi süreci içerisinde farklı sebeplere bağlı olarak birçok milletle çeşitli ilişkiler kurarlar. Eskiden Batı Türkistan olarak adlandırılan günümüzde
ise Orta Asya olarak adlandırılan coğrafyada yaşayan Türk halkları tarihi seyir içerisinde asırlarca Çinlerle, İranlılarla, İslam akınlarıyla birlikte Müslüman Araplarla,
Altınorda Devletinin yıkılmasından sonra ise yoğun bir şekilde Ruslarla münasebetler kurmuşlardır. 16. asırdan sonra Rus Çarlığının hakimiyet sınırlarının genişlemesine bağlı olarak Orta Asya Türklerinin Rus medeniyetiyle münasebeti güçlenmeye
başlamıştır. Kazan Hanlığının 1552’de Rus Çarı Korkunç İvan tarafından ortadan
kaldırılmasına müteakip Rus Çarlığının siyasi sınırları Kazak Hanlığının sınırına dayanmıştır. Bu tarihi hadise ile Kazak halkının Ruslarla olan ilişkiler hız kazanmıştır.
Hayrettin Karaman, – vd., Ankara: Kur’an-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009, s.515.
3
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Tarihi süreç içinde münasebette bulundukları milletler ve kültürler içerisinde Kazakları en fazla etkileyen medeniyetlerden birisi Rus medeniyetidir. Tarihi kayıtlar ışığında 1552’de Kazan Hanlığının tarih sahnesine karışmasına müteakip Kazak Hanlığı ile Rus çarlığının siyasi mücadelesine kısaca göz atalım:
“Rus Çarlığı tarafından 1552’de Kazan Hanlığının, 1556’da Astrahan Hanlığının ortadan kaldırılmasından sonraki yıllarda Kazak Hanlığı ile Rusların münasebeti başlamıştır”.[ 4]
“1730 yılından itibaren önce Küçük Cüzün, Orta Cüzün ve 1734 yılında Ulu
Cüzün Rus Çarlığının himayesine girmesinden sonra Rus ve Kazak ilişkileri farklı
bir boyuta geçmiştir. 1734 yılından itibaren Rus Çarlığı Kazak topraklarında kaleler
ve şehirler inşa etmeye başlamışlardır. Rus Çarlığının Kazaklar üzerindeki hamilik
gücü 1867 tarihinden itibaren şeklini değiştirmiş ve bu tarihten itibaren Rus Çarlığı
direkt olarak Kazakların iç idari işlerine karışmaya başlamıştır”.[5]
1867 yılına kadar Kazaklar bağımsız bir devlet kurmak maksadıyla muhtelif
zamanlarda ayaklanmışlar çeşitli siyasi faaliyetler gerçekleştirmişlerdir fakat, bu mücadeleler başarıya ulaşamamış ve 1867 tarihinden itibaren Kazaklar ve sahip olduğu
topraklar tamamıyla Rus Çarlığının hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren Kazaklar için artık bambaşka bir hayat başlamıştır. Kazak halkı özellikle Ruslarla başlayan sıkı münasebetle birlikte Batı çağdaş medeniyetini özümsemek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek maksadıyla olsa gerek eskiden beri eğitime büyük
bir önem vermeye başlamıştır. Öyle ki varlıklı Kazak halk önderleri bulundukları
bölgelere kendi imkânlarıyla mektep ve medreseler açarak Kazak çocuklarının eğitim alıp ilim ve irfanla eğitilmesine ve yetiştirilmesine önem vermişlerdir.
“Buna 1841 yılında Jengir Bökeyev’in açtığı orta mektebi örnek göstermek
mümkün”.[ 6]
Kazakistan coğrafyasında Avrupa usulüyle eğitim veya Çarlık Rusya’nın uygulamasını başlattığı mektep eğitimine kadarki dönemde medrese eğitimi uygulanmaktaydı.
“Orta Asya ve Kazakistan’da yaşayan halkların eskiden beri süre gelen geleneksel eğitim sistemini mektep ve medreselerin oluşturduğu hepimize malum. Bu
sistem içeriği itibariyle İslami esaslara göre oluşturulmuştur. Arap ve Fars dillerindeki dini dersler öncelikli olduğu durumlarda mektep-medrese sistemi yerli halklar

Müsin Çapay, Kazakistan Tarihi, Almatı: İzdatelsvo Norma-K.,2008, s.177.
Müsin Çapay, Age, s. 185
6
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arasında dini ve manevi birliği saklayıp ve bu birliği güçlendiren önemli bir vasıta
haline gelmiştir”.[7]
Kazakistan’da modern eğitim kurumlarının açılması çalışmaları Çarlık Rusya
zamanında 1854-1856 Kırım savaşında Rusya’nın yenilmesiyle birlikte Çarlık Rusya
ilgisini Orta Asya coğrafyasına yöneltmesiyle hız kazanmıştır. Bu yönelişe bağlı olarak öncelikle eğitim meselesine el atılmıştır. Bu çerçevede Çar hükümeti Orta Asya
halkları içinde ve Kazakistan’da eski usulle eğitime kısıtlama getirmeye başlayıp
kendi prensiplerine göre açtığı okulları yaygınlaştırma faaliyetine hız vermiştir. Açılacak olan mektep-medreselere sınırlama getirerek mektep ve medreselerde Rusça
öğretilmesini zorunlu hale getirmiştir. Modern eğitim sisteminin başlangıç etabı diyebileceğimiz 1867-1868 yıllarında Kazakistan coğrafyasında yürütülen eğitim reformu uygulamalarıyla ayrıca devrin siyasi politikası gereği olsa gerek Kazakistan’da eğitim dili Rusça olan okullar açılmaya başlamıştır.
20. asrın başlarında eski yöntemlerle eğitim veren mektep ve medreseler Kazak halkının ihtiyaç duyduğu eğitimi yerine getirmekten aciz durma düşmüştür. Bununla birlikte İsmail Gaspıralı’nın öncülüğünü yaptığı Ceditçilik hareketiyle modern
usullerle eğitim veren mektepler faaliyet göstermeye başlamıştır. Daha sonra Kazak
aydın ve ileri gelenleri tarafından modern mektepler Aktöbe, Jarkent, Verniy, Kazalı,
Kostanay, Perovsk, Semey gibi şehirlerde açılmıştır. Bu mekteplerden Ufa’daki Galiya medresesinden B. Maylin, Orenborg’daki Usmaniya medresesinden K. Bolganbayev, Semey’deki Ahmet Rıza medresesinden Abay Kunanbayev gibi büyük Kazak
aydınları yetişmiştir Ceditçilik hareketiyle Kazak aydınları ve ileri gelenlerinin gayretleriyle açılan bu mekteplerde dini eğitim verildiği gibi modern ilimlerin temelini
oluşturan matematik, felsefe, tarih, fen, coğrafya gibi dersler de okutulmaktaydı.
Bugünkü Kazakistan coğrafyasında Çarlık Rusya’nın tesiriyle mekteplerde
çift dilli eğitim yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede “Kazakistan coğrafyasında ilk
defa açılan iki dilli mektep 1879 yılında Torgay vilayetinde iki yıllık Rus-Kazak
mektebidir. Yine ilk defa 1883 yılında Orenburg’un Or şehrinde Kazaklar için öğretmen mektebi açılmıştır. Bu mektebin açılmasına Ibıray Altınsarin’in büyük emeği
geçmiştir.[8]
Görüldüğü üzere eskiden beri ilme, irfana büyük önem verip genç nesillerin
okumasına itina gösteren Kazak halkı Çar hükümetinin Kazaklar üzerinde eğitim yoluyla kurmaya çalıştığı hâkimiyete karşı bütün engellemelere ve zorluklara rağmen
yine eğitimle karşı koymak için büyük mücadele vermiştir. Çar hükümetinin
7http://bigox.kz/1867-1868-zhyldardagy-patsha-ukimeti-zhurgizgen-reformalardyn-kazakstandagy-
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Ruslaştırma siyaseti nedeniyle Kazak coğrafyasında eğitim dilini Rusça olarak ilan
etmesi; Ruslaştırma politikasına karşı Kazak aydınlarının kendi dillerini, bununla birlikte milli benliklerini korumak maksadıyla açtıkları modern usullerle eğitim veren
Kazak mekteplerinde eğitim Kazakça ve Rusça olarak iki dilde yürütülmeye başlamıştır. Zira Çarlık hükümetinin talimatıyla mekteplerde Rusça öğretilmesi zorunlu
hale gelmiştir.
Kazakistan’ın Çarlık Rusya’nın hakimiyetine girmesiyle birlikte Kazak aydınları yeni bir anlayışla ve eski eğitim sistemlerinden farklı çağdaş yöntemlerle Kazak
halkının eğitilmesi gerektiğini savunmaya başlamışlardır. Bu yenileşme, modernleşme fikri sadece Kazakların yaşadığı coğrafyada değil, bütün Türk Dünyasında
kendini göstermiştir.
2. Rusçanın Kazakçaya Tesirleri
2.1. Kazak Alfabesine Rusçanın Tesiri
“Kazakça 19. yüzyıl sonlarında yazı dili olmuştur. 1929’a kadar Araf alfabesiyle yazılan Kazakça 1929-1940 yılları arasında aşağı yukarı 10 yıl kadar Latin alfabesiyle yazılmış, bu alfabe 1940’ta yerini Kiril asıllı yeni Kazak alfabesine bırakmıştır”.[9]
Kiril esaslı Kazak alfabesinde 42 harf bulunmaktadır. Bu harfler: А, Ә, Б, В,
Г, Ғ, Д, Е, Ё,Ж, З, И, Й, К, Қ, Л, М, Н , О, Ө, П, Р, С, Т, У, Ұ, Ү, Ф, Х, Һ, Ц, Ч,
Ш, Щ, Ъ, Ы, І, Ь, Э, Ю, Я. Kazak dilinde 37 ses vardır. Alfabedeki Ъ(ayırma işareti),
Ь(incelik işareti) sadece Rusça asıllı kelimeleri yazarken kullanılan, ses bildirmeyen
işaretlerdir. Kazakçadaki sesler içerisinde Ю(yu), Я(ya) çift sesler Kazakça kelimelerde de kullanılmakla beraber aslen Rusçanın tesiriyle alfabeye dahil edilmişlerdir.
в(v), ч(ç), щ(şç), ц(ts), ё(yo), э(e) sesleri Rusçadan Kazakçaya geçmiş olup özellikle
велосипед(bisiklet),
чемодан(valis),
щетка(fırça),
циркуль(Pergel),
шахтёр(madenci), экскаватор(ekskavatör/kepçe) gibi sadece Rusçadan gelme kelimelerde kullanılmaktadır.[10]
2. 2. Rusçanın Tesiriyle Meydana Gelen Cümle Yapıları
Özellikle 1900’lü yılların başından itibaren Kazakistan’da çift dilli eğitim başlamıştır. Bu çift dilli eğitim zaman içerisin de Rusçadan yapılan çevirilerle de birlikte
Kazakça konuşan halkın diline tesir etmiştir. Rusçanın eğitim ve çeviri yoluyla tesiri
9

Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş-,BilgeSu Yayıncılık 3. Baskı, 2015-Ankara, s.119.
Oralbaeva N.-Orınbaev A., Kazakça Öğreniyoruz II, “Kitap” JŞS Baspahanası, Şımkent 2003, s.6-9.
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Kazakçanın mantığını, telaffuzunu ve cümle yapısını hayli etkilemiştir. Halbuki Kazakçanın özellikle cümle yapısı Rusçadan farklıdır. Bu konuda Ş. K. Bekturov şöyle
demektedir:
“Kazak Dilindeki cümle öğelerinin sıralanışı Rus Dilindeki gibi değil, sabittir.
Cümleyi oluşturan asıl unsurlar özne ve yüklemdir. Bu iki cümle öğesinden oluşan
cümlelerde özne başta yüklem ikinci sırada bulunur. Mesela: Ben oturuyorum, Sen
tembelsin, Asan büyük”.[11]
Görüldüğü üzere Rusça ile Kazakçanın cümle yapısı farklıdır. Kazakçada kurallı cümlede özne cümlenin başında yüklem ise cümlenin sonunda, yardımcı unsurlar özne ile yüklemin arasında yer almaktadır. Rusçada ise özneden sonra yüklem ve
yardımcı unsurlar yüklemden sonra yer almaktadır. Cümlede öğelerin sıralanışı itibarıyla Kazakça ile Rusça tamamen farklı cümle yapılarına sahiptirler. Rusçada kullanılan öntakılar (предлог) Kazakçanın doğasında olmadığından öntakılı kelimeleri
karşılarken çekim ekleri kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı Rusçadaki ile
(c) öntakısıdır. Bu yapı sadece Kazakça için değil tüm orta Asya Türk lehçeleri için
geçerlidir. Kazaklar gelen misafire çay ikram edeceği zaman çayı nasıl içeceğini sorarken, “Çayınız sütlü mü olsun?” manasında “Sütpen işesiz be?” diye bir ifade kullanır. Bu cümledeki “sütpen” kelimesi Rusça “S molokom” ifadesinin olduğu gibi
Kazakçaya geçmiş şeklidir. Çayı içecek olan kişi eğer çayı sütlü içecekse “Sütpen”
derken sade çay içecekse “Sütsüz” ifadesini kullanır. Halbuki Türkçedeki sütlü Kazakçada sütti, sütsüz ise sütsüz şeklinde ifade edilebilmektedir. Fakat burada uzun
zamandan beri Ruslarla birlikte yaşamanın ve bu birlikte yaşamaya bağlı olarak da
Rusçanın tesiriyle Kazakların dilinde kalıplaşmış ve yaygınlaşmış olan “sütpen” ifadesi çay ikramı esnasında yapılan konuşmanın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Orta
Asya Türk halklarında çayın ve çay içmenin gündelik hayatta ve toplum hayatında
önemli bir yeri vardır. Kazakistan’ın birçok bölgesinde özellikle Türkistan Vilayetinde yaşayan Kazakların toplum hayatındaki yemek kültüründe çay içmenin ayrı bir
yeri vardır. Çay sofrası evde sabahtan akşama kurulu bulunmaktadır. Zira eve gelen
misafire çay ikram etmek misafir ağırlamada çok önemli bir yere sahiptir. Burada
çay ikramı Türkiye’deki kahvaltı usulü ile aynıdır. Çay kuru kuru içilmez, çayın yanında mutlaka çeşitli reçeller, tereyağı, kaymak, bal, kuru yemişler sofrada yerini
alır. Kazakistan’da çay sütlü, sütsüz, ayrıca Uygurların yoğun olduğu bölgelerde ise
tuzlu çay içilmesi oldukça yaygındır. Uygurlar çaya sütün yanı sıra, kaymak ve tuzda
karıştırarak çayı tuzlu olarak içerler.

Ş.K. Bekturov-A.Ş. Bekturova, Kazak Dili Ana Dili Seviyesinde Öğretim Prensibi, Almatı2002,
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Bayram kutlamalarının yazılı veya sözlü ifadelerinde sıkça kullanılan “Meyramıñızben!” ifadesi Rusçadan direkt tercüme yoluyla geçmiş olan “S prazdnikom!”
Türkçe ifadeyle “Bayramınızla!” ifadesidir. Halbuki Kazakçada “Meyramıñız kuttı
bolsın!” yani “Bayramınız kutlu olsun!” ifadesi mevcuttur. Fakat halk zaman içerisinde Rusçadaki “S prazdnikom” ifadesini Kazakçaya kazandırmıştır. Aslında bu yapıda “pozdravlyayu” (kutluyorum) fiili kastedilip düşürüldüğünden s öntakısı Türkçedeki “vesilesiyle” sözcüğüne eşdeğer olabilir. Yine doğum günü kutlamalarında
kullanılan “Tuvılġan küniñizben!” ifadesi Rusçanın “S dnyom rojdeniya” ifadesinin
olduğu gibi Kazakçaya geçmiş şeklidir. Aynı şekilde Türkçede “doğum günü” olarak
ifade ettiğimiz kalıp Rusçadaki “den rojdeniye” ifadesini doğrudan çevirisi olarak
Kazakçaya “tuvılġan kün” şeklinde doğmak fiilinin dönüşlülük şekliyle geçmiştir.
Yine Kazakçada “tuvıluv” diye bir fiil var. Bu fiil özellikle insanların öz geçmişini
anlatırken kullandıkları bir fiildir. Mesela “1974. jılı tuvıldım” der. Bu ifadedeki “tuvıldım” ifadesi Rusçadan gelmiş olan “rodilsya” ifadesinin aynen Kazakçaya geçmiş
şeklidir. Kazakçada tuw-/ doğ- filli (Türkçe karşılığı doğur-) etken olduğundan tuwıl/ doğul- (Türkçede kullanılmasa da) tuw- fiilinden etkilendiği için dönüşlüdür.
Kazakistan’da, Kırgızistan’da diğer bir ifadeyle bütün eski Sovyet coğrafyasındaki Türk cumhuriyetlerindeki kurum adları, özellikle hemen bütün mektep ve
üniversite adları Rusçanın tesiri altında kaldığını görmek mümkün. Mektep ve üniversite adları Rusça adlandırmanın kelime kelime tercüme olduğunu görüyoruz. Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk
Üniversitesi’nin adında bu tesiri net olarak müşahede etmek mümkün. Üniversitenin
Rusça olarak adı Mejdunarodnıy kazahsko-turetski universitet imeni Ahmeda Yassavi’dir. Kazakçası ise “Hoja Ahmet Yesevi Atındaġı Halıkaralık Kazak-Türik Üniversiteti” şeklindedir. Üniversitenin adının Kazakçasına baktığımızda Rusça adlandırmanın tesiri net olarak görülmektedir. Bu adlandırmadaki “atındaġı” kelimesi
Rusçadaki “imeni” kelimesinin direk tercümesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim
kurumlarının adındaki Rusça tesirini Kazakistan’daki bütün okullarda görmek mümkün.
Ders anlatırken bir konu ile ilgili tahtaya bir örnek yazarız. Bu hareketi Türkçede “Yazı tahtasına yazıyorum.” diye ifade ederiz. Bu ifade Rusçada “Ya pişu na
doske.” şeklinde yazılır ve söylenir. Bu cümle Rusçadaki mantık ile olduğu gibi kelime kelime tercüme şekliyle “Taktada jazıp jatırmın.” Şeklinde Kazakçaya geçmiştir.
Çeşitli bayram kutlamalarında ya da törenlerde konuşma yapmak, özellikle teşekkür konuşması yapmak için mikrofonu eline alan bir konuşmacı“…..bundan dolayı teşekkür ediyorum.” anlamına gelen Rusçadaki “ …. za eto ya hoçu blogadarit.”
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ifadesinin kelime kelime tercüme şekli olan “… sol üşin sizderge rahmet aytkım keledi.” diye bir ifade kullanır. Bu ifade Rusçadan olduğu gibi Kazakçaya geçmiş bir
ifadedir. Halbuki “… sol üşin sizderge rahmet aytkım keledi.” yerine “sol üçün rahmet aytamın.” ifadesini kullansa Kazakçanın dil mantığına uygun bir ifade kullanmış
olur. Fakat özellikle şehirli Kazaklar teşekkür konuşmalarında çoğunlukla “… sol
üşin sizderge rahmet aytkım keledi.” ifadesini kullanırlar. Bu ifade kelime kelime
Türkçeye çevrildiğinde “… bundan dolayı tüşekkür etmek istiyorum.” anlamına gelmektedir. Burada şöyle bir mantık da ortaya çıkıyor, “Teşekkür etmek istiyorum ama
teşekkür etmiyorum.” Bu da Türk Dili mantığına ters bir durumdur. Aslına bakılırsa
Kazak edebi dilinde böyle bir ifade şekli yoktur. Bu tür ifadeler konuşma dilinde
kullanılmaktadır. Ayrıca yeri gelmişken Rusçanın Orta Asya Türk lehçelerine etkisinin iki türlü olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bunlardan ilki yazı diline yansımış
olanıdır. İkincisi ise konuşma diline yansımış olup, yazı dilinde kullanılmayan veya
kullanılmaması gereken yapılardır.
2.3. Rusçanın Kazakaça Dilbilgisi Terimlerine Etkisi
Rusça eğitimin etkisiyle birlikte Kazakçaya giren kelime istilası terimlerde de
kendini göstermiştir. Bunun yanı sıra Rusçadan Kazakçaya çeviri yoluyla yerleşen
birçok terim vardır. Bu bağlamda dilbilim terimlerinin de istisna olmadığını gözlemlemek mümkündür. Kelime türleri olan sıfat/sın yesim/imya prilagatelnoye (имя
прилагательное), isim/zat yesim/imya suşşestvitelnoye (имя существительное),
sayı sıfatı/san yesim/imya çislitelnoye (имя числительное); cümle öğesi olan yüklem/bayandawış/skazuyemoye (сказуемое), tümleç/tolıktawış/ dopolneniye
(дополнение) gibi birkaç terimin Rusçanın etkisini bariz bir şekilde ortaya kaymakla
beraber bu terimlerin Batı kökenli olduğunu hissettirmektedir.
Sonuç
Yukarıda örneklerini verdiğimiz ifadeleri çoğaltmak mümkün. Kazakistan’da
yaşayan Kazaklar 1700’lü yılların ortasından itibaren Ruslarla ve Rus medeniyetiyle
siyasi, ekonomik ve kültürel iletişime yoğun bir şekilde geçmiş 1800’lü yılların ikinci
yarısının ortasından itibaren tamamen Rus medeniyetinin tesiri altında kalmıştır. Kazakistan topraklarında tamamen Rusça eğitim veren, zamanla Rusça ve Kazakça eğitim veren okulların açılması Kazakların ve Kazakçanın yoğun bir Rusça tesiri altına
girmesine neden olmuştur. Bu tesir günümüzde öyle bir hale gelmiştir ki, özellikle
Kuzey Kazakistan vilayetlerinde Kazak olup Kazakça bilmeyen Kazakların sayısı
oldukça fazladır. Rusçanın Kazakçaya tesiri sadece kelime alış verişi ile kalmamış
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Rusçanın cümle yapısı da zaman içerisinde Kazakçanın cümle yapısına tesir etmiştir.
Bu tesirlerle yukarıda örneklerini verdiğimiz ifadeler Kazakçada yaygın bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır.
Bir millet tarihi süreç içerisinde çeşitli sebeplerle başka milletlerle münasebette bulunabilirler. Bütün münasebetlerin en önemli aracının dil olduğu kaçınılmaz
bir gerçektir. Bir milletin başka bir milletle münasebeti önce konuşma ile başlar.
Başka bir milletle yazılı ve sözlü olarak konuşmayı gerçekleştirmek, karşılıklı iletişimi kurabilmek için karşınızdaki milletin dilini bilmek şarttır. Çünkü karşılaşılan
yeni bir milletin dilini bilmiyorsanız onunla iletişime geçmeniz mümkün değildir.
Gerek yazılı gerek sözlü iletişimlerle zaman içerisinde milletler birbirinin dillerinden
kelime alış verişinde bulunurlar. Bir dile başka bir dilden dilin kanununa uygun bir
şekilde kelime girişi dili zenginleştirebilir, bu da dile fayda sağlayabilir. Fakat bir
dile başka bir dilin cümle yapısı, konuşma mantığı, dil mantığı girmeye başlamışsa
bu o dilin bozulmasına neden olur.
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Adbilim ve Bosna Hersekte Halen Kullanılmakta Olan
Türkçe Kaynaklı Yerleşimyeri Adları
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Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özet: Adbilim, genelde adlık olarak kullanılan tüm dilsel göstergeler
üzerine eğilmektedir. Dilsel göstege olan adlar, genel adlar ve özel adlar olmak
üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Özel adlar, her türlü varlığı ötekinden ayırmaya yarayan kişi, millet, devlet, ülke, şehir, köy ve kasaba gibi kelimeler, adlandırma yapan sözcüksel birimlerdir. Yerleşimyerleri insan eliyle yapılmış
maddi, manevi unsurların bir araya gelerek kültürel değerlerin ifadesini bulduğu yerlerdir.
Bu çalışmada, kısaca adbilimin terim, tanım ve kapsamı verilmiş, ardından yeradbilimi ve yerleleşimyeri adları üzerinde durulmuştur. Bosna Hersek
hakkında kısa bilgi verilmiştir. Yerleşim yeri adlarının tespiti için eşzamanlı
betimsel bir çalışma yürütülmüştür. Öncelikle Osmanlı dönemi ‘‘91, 164, mad
540/173 Numaralı ve H926-939 / M1520-1533 tarihli Hersek, Bosna ve İzvornik Livâları İcmâl Tahrîr Defterleri’’ incelenmiştir. Yer adlarının derlenmesi
hususunda tarama, derleme yoluyla ulaşılan veriler ile Bosna Hersek’te 1991
yılında yapılmış olan nüfus sayımı kayıtları dizinindeki yerleşim yeri adları
esas alınmıştır. Türkçeden alıntılanan yerleşimyeri adaları özel olarak daha
önce hiçbir çalışmada ele alınmamıştır. Bosnak dilinde halen kullanılmakta
olan yerleşimyeri adları içinde Türkçe kaynaklı yeradlarının tespit yapan ilk
çalışma olacaktır.
Bu çalışmanın amacı, öncelikle Türkçe yoluyla Boşnak diline geçmiş ve
halen kullanılmakta olan yerleşimyeri adlarının tespitini yapmak, elde edilen
adbilmsel verilerin dil kükültür ilişkisi ve (kısaca)sözcüksel özellikleri üzerinde durmaktır.
Anahtar kelimeler: Adbilim, yerleşimyeri, şehir adları, kasaba adları,
köy adları.
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Onomastic and Turkish Origin in the Bosnıa and Herzegovin
Settlement (Place) Names
Abstract: Onomastics focuses on all linguistic indicators used as nouns.
Language demonstrations come in two ways: general names and private names.
Private names are the lexical units that make the naming of all kinds of existence from the other, such as person, nation, state, country, city, village and
town. Settlements are places where humanistic material and spiritual elements
come together to find the expression of cultural values.
In this study, briefly, the term, definition and scope of the onomastics
are given. Then the names of geolinguistic and localist places are emphasized.
Short information about Bosnia and Herzegovina was given. A simultaneous
descriptive study was carried out to determine the names of the settlements.
First, the Ottoman period ’’91, 164, mad 540/173 and H926-939 / M1520-1533,
Bosnia and Herzegovina and Izvornik Livestock Books were examined. The
data on the compilation of place names, the data obtained through compilation,
were based on the names of the settlements in the census records indexed in
1991 in Bosnia and Herzegovina. In the 5643 settlement which is still being
used in Bosnian language, 509 localities originating from Turkish were determined.
The aim of this study is to determine the names of the settlements that
have been used and which have already been used. Then, to focus on the lexical
features of the data obtained in brief.
Key words: Onomastic, residential names, city names, town names, village names.

1. Giriş
Türkçede özel adlar, kullanılmakta olan diğer sözcüklerden farklı anlamlar taşıdığı ve işaret ettiği nesne ve yerleri dilsel gösterge olarak temsil ederken, adlık olan
sözcüklerin sözlük birimi olarak taşıdıkları anlamdan ya tamamen uzaklaşır ya da temel anlamla ilgili yeni bir anlamsal değer kazanır. Bu tarz bir işaretleme işleminde bazı
geleneklerin var olduğu gibi dillerin de kendine özgü yasalar içerdiği muhakkatır. Geçen asrın başından itibaren adbilim çalışmaları iki yönde ilerlediği görülür. Bu çalışmalarda adlar ilkin kavramsallık boyutunda ele alıp icelerken, ikincisi ise adları özel
adlar bağlamında ele alıp onları yapı anlam oluşum ve gelişim yönünden diğer sözlük
birimlerinden ayıran özellikleri ve bu özellikleri ortaya çıkaran gelenek-görenek ve
kültürel sebepleri araştırmaktadır (Aksan 2000/I:32).
Esas itibariyle özel adlar, dünya dil çeverelerinde öncelikli olarak adlar(onoma/names), kişiadları (anthroponym), yeradları (toponym), dağadları (oronym),
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akarsu(hidronym) ve bu alanla uğraşan bilim dalları da; adbilim (onomastic), kişiadbilimi (antroponymy), yeradbilimi (toponymy), dağadbilimi (oronymy), akarsuadlabilimi (hidronymy) terimleriyle yaygınlık kazanmıştır. Zaman içersinde adbilim dallarının da alt kolları ortaya çıkmış ve kuramsal çalışmalarla alan destenlenip gelişmesi
sağlanmıştır. Ancak ülkemizde adbilimin bu yönde bir gelişme göstermediği, dünyadaki gelişmelerin aksine adbilimi (onomastic) kişiadbilimi (antroponymy), yeradbilimiyle (toponymy) sınırlı kabul edilip diğer adbilimin alt kollarına inilmeme, kurmasal
çalışmalara nerdeyese hiç yer verilmemesi ve yaşanan terimsel birliğin sağlanamaması
noktalarında eleştiriler yapılmaktadır(Şahin 2016:1).
Dünyada adbilim çalışmaları, ülkeler arası birbirini destekler nitelikte çok kapsamlı araştırma ve incelemelerle sürdürülürken, dernek ve çeşitli yayın organlarıyla
desteklenmiş ve kuramsal çalışmalarla alaniçi terimsel birlik ve uygulanan araştırma
yöntemleriyle de özgün çalışmalar ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda 1938’de
‘uluslararası I. Toponomi ve Anthroponymie Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrenin
ardından da Paris’te Toponimi ve Anthroponymi Komisyonu kurulmuştur. Bu kurum
günümüze kadar farlklı ülkelerde 25 kez Adbilim kongresi düzenlemiştir. 1949’da
kurulan ‘Uluslararası Adbilim Kurumu’nun çıkardığı ‘Onoma’ dergisi günümüzdek
yayınlarını sürdürmektedir(Eren 2010; Şahin 2013).
Ülkemizde gençen asrın ilk çeyreğinden itibaren görülmeye başlayan adbilim
çalışmalarının ilki, Saffet Bey tarafından (1327/1907-1328/1908)’de ‘Osmanlı Coğrafya-yı Tarihiyyesi’ adlı çalışma, Türk Derneği’nin yayın organı Türk Yurdu Dergisi’nde 4-7. Sayılarda peşpeşe yer almış, ancak yazıların devamı dergi kapandığı için
gelmemiştir. İkincisi, F. Köprülü(1925)’nün , ‘Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar’
adlı çalışması, üçüncüsü, H. Nihal (Atsız) ve A. Naci(1928)’nin kaleme aldığı ‘Anadoluda Türklere Ait Yer İsimleri’ adlı çalışmadır. Dördüncüsü, M. Şakir (Ülkütaşır)(1928)’ın ‘Sinop ve Çevresi Oğuzlar ve Diğer Türk Boylarına Ait Köy Adları çalışması, beşincisi F.Aksun(1936)’nun ‘İsparta İli Yer Adları’. Altıncısı, Işıtman(1945)’ın yazdığı ‘Köy adlarını Bir İrdeleme’ çalışması, yedincisi H. Namık
(Okun)(1934)’un yazdığı ‘Has İsimlerin Tetkiki (Onomastika)’ vb uygulamaya dayalı
çalışmalar artarak devam etmiştir. 1970-2000 yılları arasında adbilim çalışmalarında
pek az yayın yapılmış olup 2000’den sonra kitap çalışmaları görülür. Sakaoğlu’nun
2001’de kalema aldığı kitap çalışması önemli bir adım olmuştur. Ardından Şahin’in
2011’de yayımladığı ‘Adbilim’ adlı çalışma, Türk adbilimine kuramsal, kavramsal, terimsel ve uygulayımsal eleştiriler getirirken, dikkat çekici ve alana yönverici niteliği
ile alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur.
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2. Ad ve Adbilim
Bir sözlük birimi olarak ad, tür/cins(common noun) ve özel ad (proper noun)
olmak üzere ikiye ayrılır. Tür adları, birden fazla simgeyi temsil eden, baştarafına
tanımlayıcı alan, tekil veya çoğul nesneyi işaretleyebilen sözlük birimleri iken, özel
adlar(onimler) tanımlayıcısız ve sadece tekil kullanımı mümkün olan, tek bir nesneyi
işaretleyen dilsel birimleridir(Şahin 2016:12). Adlar, varlık, nesne ve kavramları karşılayan dilsel göstergelerdir. Bütün dillerde varlıkları karşılayan kelimelerin sayısı,
hareketleri karşılayan kelimelerin sayısından daha fazladır. Sözcük türlerinin temel
iki unsurundan biri olan adlar, tüm dillerin aslî söz varlıklarını oluşturur. Özel adlar(onim) kişisel tasarım veya toplumsal alışkanlık olarak ortaya çıkar. Özel adlar
üzerine yapılan çalışmalarda öncelikle adbilimsel veri olarak kullalabilen adlıkların/sözcüklerin leksik, semantik ve semiotik alanlarla işbirliği içinde ek, kök, ses,
söz, yapı ve göstergeler üzerinde yoğunlaşıldığı görülür. Son zamanlarda dil araştırmalarının ana temalarından biri haline gelen adbilim, sözcüklerin taşıdığı anlamsal
değer ile kültürel miras arasındaki tarihsel bağa, tarihsel derinliğe ve toplumsal ilişkiye yöneldiği görülmektedir.
Adlar, aile, birey, toplum veya kamu tarafından verilebilir. Dilbilimsel yaklaşımla, ses birimlerin anlamlı birer birleşimi olan adlar, tek bir kişinin, hayvanın, yerin
veya nesnenin kişisel tasarımı olarak ortaya çıkarken, adlar kullanıcısını tanımlamak,
sosyokültürel ve hukukî bazı hak ve statüler kazandırmak görevini de üslenir. Bu
yönüyle adlar, nesne ve kişileri sıradan bir varlık olmaktan çıkarıp toplumun bir parçası haline getirdiği söylenebilir. Bireyler arasında iletişim aracı olan dilsel simgelere gösterge adı verilir. Bu göstergeler, keyfi bir nitelik taşır ve anlamları doğal bir
bağlantıdan değil, toplumsal uzlaşı, bireyler arası üstü kapalı uzlaşımdan doğmaktadır (Anderson 1997: 2; Culler 2000: 57-58). “Dilbilimde, göstereni gösterilen ile birleştiren bağ nedensizdir” (Vardar 1998: 111). Dilbilim açısından adlar, gösterileni
biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel bir varlık olan bir göstergedir. Yani
her nesne, varlık, kavram ve kişi adı, onu kullananı temsil etmektedir. Nitekim Saussure’a göre “dil, ayrı ayrı kavramların karşılığı olan farklı göstergelerden oluşan bir
işaretler sistemidir ve adlandırmayı keyfi olarak yapar. Bir başka ifadeyle biçim ve
mana arasındaki ilişki, doğal benzerliğe göre değil, kabule göre şekillenir(Saussaure
1998:106-113).
Adlar, toplumdaki sosyokültürel değişimi yansıtan önemli göstergelerden biridir. Varlıklar, bir dilin kullanıcılarının bilinmeyen dönemlere ait bir sözleşmesine,
bir ön kabulüne göre adlandırılmış olmakla birlikte kişilere ad koymada farklı bir
tutum söz konusudur. Ad koymada devam eden geleneğin içinden özel olarak seçilerek önceden kabul edilmiş sözcüklerle adlandırma yapılmaktadır. “Kişi adları,
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insanın bireysel ve kültürel kimliğini yansıtmasının ötesinde, bireyi belirli kılarak
kargaşayı, karışıklığı, yanılgı ve yanlışlığı önler, kişiler arası ilişkileri düzenler” (Örnek, 2000).
Adlandırma, insanlık tarihi kadar eski bir gelenektir. Ad koyma, ad verme
veya adlandırma olarak söz edilen nesne, varlık ve insanları birbirinden ayırma ve
tanımlama işlemini gerçekleştiren bir olgudur ve insan aklının bir ürünüdür( Şenel
2013:2241-2242; Varis 2004:124). Her milletin olay ve olgular karşısındaki tutumu
farklı olduğu gibi, varlıkları anlama ve anlamlandırma ve adlandırma biçimi ve süreci
de farklıdır. Türklerde ad verme geleneği sözlü ve yazılı kaynaklarda yer almakta ve
tarihi ve destanî metinlerde etraflıca anlatılmaktadır(Aksan 2000/III:118-124; Çakan
2004: 124-133; Varis 2004:124-132). Anlama ve adlandırma insanoğlunun evreni
keşfiyle başlatılabilir. Adlandırma bir eylem olarak insan-insan ile insan-mekân arasındaki ilişkiyi belirler. İnsanoğlunun mekân algısı, evrenin doğuşu ve mekânların
oluşumu ve gelişimi süreçleri içinde izlenebilir(Ögel1989: 24-25).
Adbilim(onomastics), evrende var olan canlı cansız tüm varlık ve kavramların
adıyla ilgilenen ve onları yapı, köken, gelişim ve değişim yönünden araştırma konusu
yapan bir bilim dalıdır(Sakaoğlu 2001:9; Şahin 2016:15; Vardar 1980:16). Her daim
tabiat karşısında kendini ve çevresini tanımlama ve adlandırma çabası içinde olan
insanoğlu, adlara her zaman ve her yerde değişik anlamlar yüklemiştir. İnsanoğlu,
kişi ve yer adlarının ne zaman ve ne şekilde meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu hep
merak edegelmiş ve bu adların anlamını, kökenini ve yapısını araştırma, soruşturma
gereği duymuştur. Adbilim, genel olarak kişi ve yeradları konularını icelediği
düşünülse de bu alanın alt başlıklarını deteyalarıyla iceleme konusu yapılmamıtır.
Kişi adları olarak bilinen antroponim ise, adbilimin önemli bir dalıdır. Kişiadları
bilimine, soyadı, göbek adı, takma adlar ve unvanlar vb ad türleri girmektedir (Şahin
2013: 41-43; Sarıtaş 2009).
Adbilim çalışmaları, kuramsal adbilim ve uygulamalı adbilim olmak üzere
ikiye ayrılabilir. Kuramsal adbilim, bu bilim dalının kuramsal çerçevesini, tanımını,
kapsamını, içeriğini, alt dallarını, kullanılan terimleri ve diğer bilim dallarıyla olan
ilişkisini konu edinir. Uygulamalı adbilim, belli bir dilde kullanılmakta olan
adlıkların/özel adaları kuramsal çerçeve ışığında ele alan, araştıran, saha çalışması
yapan ve elde edilen verileri dilbilgisi, tarih, kültür, medeniyet bağlamında
değerlendirip yorumlayan bir alandır. Ülkemizde yapılan adbilim çalışmaları ağırlıklı
olarak uygulamalı dilbilim konularına yönelirken, sınırlı sayıda kuramsal adbilim
çalışmasına yer verildiği söylenebilir. Bu yüzden ülkemizdeki çalışmalar kuram,
kapsam ve kullanılan terimler bağlamında birbiriyle tutarlılık göstermez, hatta bir
karmaşa içinde görünüm segileriği söylenebilir(Şahin 2013:18).
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Adbilim konusunda geçen asırın başından itibren dünyada çok kapsamlı
çalışmlar yürütülmüş, Slav geleneği, kıta Avrupası ve Amerika geleneği gibi ekoller
oluşmuştur. Ülkemizde de benzer dönemlerde adbilirm çalışmalarına başlanmış
olmakla birlikte tutulan yol ve izlenen yöntemin yetersizliği sebebiyle aynı bütüncül
başarı sağlanamamıştır(Şahin 2016:4-7). Adlar konusu çok kapsamlı araştırma alanı
olup pek çok alt başlık içermektedir. Bu bağlamda adbilim konusuna eğilen
araştırmacılardan Şahin(2016) adbilimi kendi içinde on yedi ana başlık ve bunları da
kendi içinde alt bölümlere ayırdığı görülür. Biz burada adbilimin alt kollarını ve
terimlerini Şahin’in tasnifine göre listelemeye ve en kısa tanımlarını vermeye
çalıştık. 1. Rüzgâradı/anemonim, rügâradbilimi/anemonimi: Rüzgârla ilgili adcıl
birimleri ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 2. Kişiadı /antroponim, Kişiadbilimi:
Kişilerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 3.
Yıldızadı/Astronom, yıldızadbilimi/Astronomi: Yıdızlarla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyn adbilim dalıdır.
4. Belgeadı/dökümantonim,
Belgeadbilimi/dökümantonimi: Belgelerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp
inceleyen adbilim dalıdır. 5. Örgütadı/ergonim, Örgütadbilimi/ergonimi: Örgütlerle
ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 6. Kökadı/etnonim,
Kökadbilimi/etnonimi: Kökadlarla yani adların kökeni, nereden geldiğiyle ilgili adcıl
sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
7. Bitkiadı/fitonim,
Bitkiadbilimi/fitonimi: Bitkilerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen
adbilim dalıdır. 8. ESeradı/hrematonimi, Eseradbilimi/ hrema: Eserlerle ilgili adcıl
sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 9. Zamanadı/hrononim,
Zamanadbilimi/hrononimi: Zamanla ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen
adbilim dalıdır. 10. Uzayadı/kozmonim, Uzayadbilimi/kozmonimi: Uzayla ilgili
adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 11. Mitadı/mitonim,
Mitadbilim/mitonimi: Mitlerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen
adbilim dalıdır. 12.Araçadı/poreyonim, Araçadbilimi: Araçlarla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
13. Ürünadı/pragmatonim,
Ürünadbilimi/pragmatonimi: Ürünlerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp
inceleyen adbilim dalıdır. Daha çok ticari ürün adlarını ya da ticari ürünlerin adlarını
inceler, 14. Gökadı/planetonim, Gökadbilimi/planetonimi: Gök yüzü ve gök
cisimleriyle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 15.
Yeradı/toponim, Yeradbilimi/toponimi: Yer adalarıyla ilgili adcıl sözcük birimlerini
ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 16. Kentadı/urbonim, Kentadblimi/urbonimi: Kent
adlarıyla ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. 17.
Hayvanadı/zoonim, Hayvanadbilimi/zoonimi: Hayvanlarla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır(Şahin 2016:29-91).
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Tarihin her döneminde adlarla ve adbilimle ilgilenen düşünürler, tarihciler,
dilciler ile meraklılar olmuştur. Tarihsel süreç içinde adbilimin Antikçağ’dan
Ortaçağ’a, Rönesans’tan modern döneme uzanan değişik evrelerden geçerek
günümüze ulaştığı söylenebilir. Adbilim araştırmalarında karşılaştırma, betimleme,
tümevarım ve istatistik gibi yöntemlerinden yaralanılabilir(Şahin 2016:26-28).
Örneğin dilbilim araştırma yöntemlerinden olan artzamanlı(diahronic) ve
eşzamanlı(synchronic) yöntemler ad araştırmalarında da kullanılmıştır. Günümüzde
ad bilim çalışmaları eş zamanlı alan araştırmalarına yönelse de artzamanlı araştırma
yöntemine de ihtiyaç duyulmaktadır. Ad bilimsel yönden bir şehrin adını araştırmaya
günümüzden başlansa da eski adları da bulmak ve yeni adla ne kadar ilişkili olup
olmadı ve sözün değişip değişmediği notasında iki yöntemede başvurmak gerekir.
Fakat yeni yerleşim yerlerinin adları ile adları değiştirilen meskûn mahallerin adları
üzerindeki araştırmalarda eş zamanlı bir araştırma yöntemi kullanılabilir.
Adbilim araştırmaları, genel olarak kişiadı, yeradı ve kökenadı gibi özel
adlarla ilgilenirken, son yıllarda tür adı olarak nitelendirilecek bitki, hayvan, ürün,
marka ve tarih-zaman adları ile de ilgilendiği görülmektedir. Bu çalışmalar alanın
genişlemesi ve dili ilgilendiren bu adların genel addan özel ada geçişi ve dilsel
kullanım farklarının tespit ve tahliline yönelmesi farklı değerledirmelere olanak
sağlayacağı açıktır. Ancak dünyada ve ülkemizde adbilim gelişim süreçi içinde sözü
edilen yayınlarda kişiadı, yeradı ve kökenadı dışında kalan alanlarla ilgili yayınlar
hep sınırlı kalmış olmakla beraber bu farklı alanlar araştırmacıların ilgisini çekmeyi
beklemektedir(Eren 2010; Şahin 2016).
3. Yeradbilim
Yaşanılan mekânları ve onların çeşitli yerlerini, yönlerini ve özelliklerini dilsel
göstergelerle işaretleme ve toplumun kullandığı dil ile adlandırma, yaşanılan coğrafya ile bütünleşme, yurt edinme çabasının bir neticesi olarak kabul edilebilir. İnsanoğlu bu adlandırma çabası sayesinde bulunduğu yerde var olan herhangi bir şeyi
diğerinden ayırt edebilme imkânına sahip olur. Bu adlandırmayla yaşanılan mekânlar
ve kullanılan nesneler bir ontolojik kimlik kazanıp bilindik bir şeye dönüşür. İnsanoğlunun yaşam alanı olarak seçtiği her mekânda bir ad verme geleneğinin var olduğu ve bu geleneğin de bin yıllardır devam ettiği gerçeğini unutmamak gerekir(Memedov 2005 :401; Orcan 1984: 55-62).
Yeradları(toponimiye), bir bölgenin insanı, toplumu, doğası, tarihi, milli ve
manevi değerleri ile yaşanan hayat hakkında ulaşılabilecek tüm bilgileri ihtiva eden
adcıl sözcüksel birimlerdir. Yeradbilim(toponimi), yeradlarının ortaya çıkışını,
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gelişimini, değişimini, günümüzdeki durumunu, yapısını ve kültürel değerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle yeradbilim, bölge adlarını köken bilgisi, tarihsel
gelişim, dil ve kültür sorunları açısından inceleyerek, adları biçimsel ve anlamsal
yönüyle araştıran bir bilim dalıdır. Adbilimin bir kolu olan yeradı/toponim(Yunanca
topos:yer, onomia:ad ) kelimelerinin birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir(Akasan 1987/III:91-130; Şahin(2016), Yeradbilimi, herhangi bir köy şehir, ülke veya
bölgedeki çağdaş ya da tarihi oykonim, oronim, horonim, hidronim, agronim, drimonim, dromonim gibi özel isimler üzerine yapılan dil çalışmalarını kapsar’şeklinde
tanımlamıştır. Yeradalarının her türlü söylenceden arındırılıp ‘köken, anlam ve gramer yapılarının aydınlatılması, bu adların ortaya çıkmasında etkili olan geleneklerin
belirlenmesi’ bu alanın ana konusunu oluşturur(Şahin 2016:77).
Kimi ad bilimciler, bütün dünyadaki iletişim ve bildirişim için kullanılan
sözlerin tamamının özel adlardan türediğini iddia ettiği görülür. Fakat araştırmalar
göstermektedir ki, genel isimler zamanla özel isimlere dönüşerek yer isimlerini
oluşmaktadır. Ancak bu görüşü kabul etmeyen araştırmacılar da mevcuttur. Bu
alandaki yapılan çalışmalar genel olarak adbilimin bir alt kolu olan toponomi, yerleşim
yerlerine verilen adları anlam, oluşum, köken ve veriliş biçimi veya sebebi açısından
ele almaktadır(Memedov 2004: 104; Şahin 2015: 1775-1778).
Eren(2010), ‘Yer Adlarının Dili’ adlı eserinin girişinde ‘‘Şu son yıllarda
Avrupa’da yer adlarıyla ilgili çalışmalar bağımsız bir bilim kolu meydana getirecek
kadar artmıştır. Bu yeni bilim koluna Avrupa dillerinde toponymie adı
verilmektedir.’’dedikten sonra Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Salav, Fin ve Macar
tecrübelerini aktarıp, Türk toponimisine gelince, bizde bu alandaki çalışmalar henüz
başlangıç evresinde olduğunu ifade etmiştir. Ardından köprülü(1925), Hüsyin Nihal ile
A. Naci(1928), M. Şakir(1928), F. Aksu(1936), Sırrı Üçer ile Mesud Kocaman(1945),
İ. Refet Işıtman(1945), A. İnan(1945) gibi araştırmacıların yayınladıkları makaleler
anadoluda kullanılmakta olan yer adlarından Türk boy ve soy, sülale adlarınına öncelik
verildiğini dile getirmiştir (Eren 2010:13-15). Ülkemizdeki çalışmalarda yeradbilimi
terimine karşılık Almanca, Fransızca, İngilizce ve son yıllarda Rusça’da kullanılmakta
olan terimler ya toplu halde veya bunlardan birisi tercih edilmek suretiyle kullanılmış
ama tek bir terimde uzlaşma sağlanamamıştır. Bu yüzden bütün çalışmalarda bir terim
kargaşasının varlığı hemen fark edilir. Bu bağlamda Şahin(2016:76), ‘Adbilim’ adlı
eserinde bu kargaşaya işaret ederek araştırmcıların kullandığı terimleri sıralamıştır. Biz
de bu erserde zikredilen 14 araştımacının toponim için kullandığı terimleri birleştirip
toponim, yer adı/ismi, yurt/yer ismi, coğrafi adlar/mekânlar şeklinde
birleştirdiğimizde Türk araştırmacıların biri yabancı sözcük olan bu dört terim üstünde
ortaklaşıp uzlaştıklarını söyleyebiliriz. Şahin (2013), adı geçen eserinde yer adaları
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konusunun alt kollarını şöyle sıralamıştır. 1. Suadbilimi (hidronimi), 2. Orunadbilimi
(oykonimi), 3. Dağadbilimi (oronimi), 4. Kentadbilimi (urbonimi), 5. Yurt/Eladbilimi
(horonimi), 6. Ormanadbilimi (drimonimi), 7. Meydanadbilimi (agroonimi), 8.
Yolakdbilimi/hodonimi, 9. Kurumadbilimi/ktemtonimi, 10. Yayladbilimi/orpediomi,
11. Şehiradı (astionim), 12. İnadı (speleonim), 13. Çayadı (potamonim), 14. Göladı
(limnomonin), 15. Okyanusadı (okyeanonim), 16. Denizadı (palegonim), 17. Batakadı
(helonim), 18. Yoladı (dronimi) şelinde sıralanmıştır.
Yediyıldız (1984)ın,“Türkiye’de Yer Adları Verme Usulleri” adlı çalışmasında
olduğu gibi Amanoğlu(1999:61) da‘‘Eski Türk Onomastiği Üzerine Notlar’’ adlı
çalışmasında, Eski Türk onomastiğini/adbilimini aşağıdaki alt başlıklar içinde
incelediği görülür. Kişi adları/ononim, Yer-yurt adları/toponim, Akarsu, ırmak
adları/hidronim, Kavim, kabile adları/etnonim, Gök cisimleri adları/kosmonim, Dini
ve mistik varlık adları/teonim, Hayvan adları/zoonim.
Türk lehçelerinde adbilim birimlerinin ortaya çıkışı ve günlük dilde kullanılan
bir dilsel birim olarak belli bir düzen içerisinde, genel dilden adbilim birimine geçiş
düzeni vardır (Memedov 2005:402). En yayğın şekli: genel isim-kişi adı/antroponim,
kabile, kavim ve halk adı/etnonim, yeradı/toponim, sıra düzeni içinde ortaya çıktığını
ifade eder. Bu gelişme ve ilerlemenin ilk halkasını genel isimler oluşturur. Bunlar
günlük dilde bir sözlük birimi olarak yer alsa da geçmişte mitolojik kahramanların adı
veya insanların geçmişte tapındığı güneş, gök, ay, yıldız, felek, ağaç, uğurlu yol, ateş,
su, deniz, ırmak gibi varlıkların adıdır. Bunlar önce kavim ve kabilelerin ileri
gelenlerinin isimleri, sonrada halkın yaşadığı yerlerin isimleri olarak kullanıldığını
görülür.
Başkan(1971), ‘‘Türkiye Köy Adları Üzerine Bir deneme’’ adlı çalışmasında
ad verme yötemlerini şöyle sınıflandırmıştır:1- Doğaya ve fiziki şartlara göre oluşturulan adlar: a) çevre, b) bitki, c) hayvanlarla ilgili adlar, 2- İnsana ve kavim ve kabilelere
göre oluşturulan adlar: a) kişilerin yaşayışıyla ilgili adlar, b) duygularla ilgili adlar, c)
kişilerin özellikleriyle ilgili adlar biçiminde iki grupta ele alırken, çok kullanılan 40 ad
üstünden yaptığı sınıflandırmada, bu iki grubu da kendi içinde üçerli alt gruplara ayırdığı görülür.
Ülkemizde yeradbbilimi üzerine yapılan çalışmalar konusunda çoğu
araştırmacının dikkat çektiği bir husus, adbilim çalışmalarında görülen kuramsal
çerçeve eksikliğinin esasında yeradbilimi için de geçerli olduğunu ifade etmek
gerekir(Şahin 2016:78). Ayrıca yapılan çalışmaların çoğunun da Türk boy adlarına
bağlı oluşan yer adları üzerine olduğu ve de diğer yer adcıl birimlere yeterince yer
verilmediği görüşü hâkimdir. Sakaoğlu(2001)’nun hazırlamış olduğu ‘Türk Ad Bilimi
I’ adlı kitabında adbilim konusuna yer veren 30’dan fazla araştırmacının kaleme aldığı
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266 makaleden 81’i yeradlarını konu aldığı görülmektedir. Ayrıca üniversitelerin
Türkoloji ve tarih bölümlerinde adbilimle ilgili hazırlana 113 bitirme tezinden 55 tanesi
yeradlarıyla ilgiliyken, 6 yüksek lisans tezinden bir tanesi yeradlarıyla ilgilidir. İki
doktora çalışmasında da yeradalarına yer verilmemiştir(Sakaoğlu 2001: 68-112).
Ancak 2000 yılndan sonra yükseklisans ve doktora çalışmalarında yeradlarına
odaklanmış çalışmalarda sayısal bir artış gözlenmektedir.
Ülkemizde 2010’dan sonra adbilim (onomastic) çalışmaları dikkat çekici
biçimde artmaktadır. Dille uğraşan bilim insanları, meseleyi ses, söz ve yapı
bağlamında sesbilgisi, şekilbilgisi, sözdizimi/ cümle bilgisi, anlambilgisi ve
kökenbilim yöntemleriyele inceleyip çeşitli neticelere varma gayreti içinde oldukları
görülür. Bu çalışmalarda bir sözlük birimi olarak adcıl birimlerin her biri için tarihi
süreçler içinde gelişim ve değişimi tespit etmek ve etno-linguistik bakımdan bazı
çıkarımlar elde etmek mümkündür. Adcıl birimlerle diğer sözlük birimleri arasında sıkı
bir ilişki, benzerlik, hatta ortaklık söz konusudur. Bu manada Osmanlının Balkan kültür
ve yaşamına etkisini izlemek üzere günlük dilde kullanılan söcüklerin zamanla kişi ve
yer adı olarak kullanılması Boşnak dilinde tabii bir süreç olarak görülmektedir.
4. Osmanlı kayıtlarında Bosna’da Yerleşimyeri Adları
Osmanlı yönetimi, üniter yapısıyla tarımı planlarken üretimi ve iskânı da
planlamış dolayısıyla yeni yerleşim alanlarının doğşunu da olanak sağlamıştır. Bütün
Balkanlarda yer alan yerleşim yerlerinin pek çoğu Osmanlının Balkanları fetihinden
sonra, 15. ve 16. yüzyıllarda kurulmuştur (Sućeska 1980: 436). Özellikle müslüman
nüfusun şehirlerde oturan halkın çoğunluğu teşkil etmesi, kimi tarihçilere göre
Müslümanların yöneten, Hristiyan halkın ise yönetilen köylü olmasına bağladıkları
görülür (Sućeska 1980:437). Osmanlı yönetiminde tarımsal üretim ve iskân devlet
eliyle yürütülen güçlü bir yapı arzetmektedir. Özellikle arazi rejimi ile arazinin tımar,
zeamet ve has olarak örgütlenmesi ve merkezi idarenin de adli, askeri ve mali olarak
şekillenmesi çok önemli bir düzenleme olarak Balkan toplunlarının hayatını nizama
soktuğu görülürken(Çelik 1999:52) Osmanlı yönetimindeki bölgelerde üretimin
artması ve refahın yükselmesi sebebiyle ticaret canlanmıştır. Yaşam koşullarının
iyileşmesi ile üretrime katılan kişilerin oturduğu alanların da zamanla yeni yerleşim
alanları haline dönüşmesi neticesinde üretim yerlerinin ilk sakinlarinin adları da
yerleşim yerinin adı haline gelmesi tabiibir süreç olarak gerçekleşmiştir.
Dil ve kültür bakımından yerleşim yeri adları pek çok mirası beraberinde taşır.
Bosna’da yerleşim yerlerinin adlarını araştırırken ilk önce Osmanlı döneminde kayıt
altına alınan (tahrir defterlerine) yazılı belgelere göz atmak gerekiyordu. Bu bağlamda
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ilk akla gelen eser, Ankara’da, 2005 yılında TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Başkanlığı’nın yayınladığı ‘91, 164, mad 540 ve 173
Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livâları İcmâl Tahrîr Defterleri ( 926-939 / 15201533 )Dizin ve Tıpkıbasım,’ adlı çalışmada Şehir/ kale, kaza ve nahiyelerin adları yer
almaktadır. Bu kitapta özellikle Hersek, Bosna, İzvornik Livaları kişi ve cemaat ve
yer adları listeleri verilmiştir. Biz yer adlarına bakacak olursak, Hersek Livası (Hicrî
926/Miladî 1520) beş kazada oluşur. Bunlar Foça kazasında 13 nahiye ismi, Mostar
kazasında 4 nahiye ismi, Novo kazasında 4 nahiye ismi, Prepolye kazasında 3 ve
Neratva kazasında 5 nahiye ismi verilmiştir. Bosna livası’nda 6 kaza yer almaktadır.
Saray kazasında 4, Vişekrat kazsında 11, Yenipazar kazasında 14, Brod kazasında 12,
Neratva kazasında 11, İskradin kazasında 25 nahiye ismi yer almaktadır. İzvornik
Livası (Hicrî 939/Miladî 1533) 2 kaleden oluşmaktadır. Srebrenik kazasında 29,
Brevinik kazasında 2 nahiye ismi verilmiştir. Bu kitapta yayınlanan 4 icmal defterine
göre Hersek livasında11; Bosna livasında 56; İzvornik livasında 10 kale olmak üzere
toplam 76 kale ismi verilmiştir. Burada sözü edilen eserdeki 4 icmal defterine göre
Hersek livasında 4 kaza ve 24 nahiye; Bosna livasında 6 kaza ve 78 nahiye; İzvornik
livasında 2 kaza ve 31 nahiye bulunmaktadır.
Bu icmal defterinde geçen Türkçe yerleşim yeri adları: Fenarlık nam-ı diğer
Kaştel kalesi, Akhisar kalesi, Üsküpyen/Uskupyan, Gölhisar kalesi, Neretva kaza.
Yayçe kalesi, Brod kz, Teşene/taşahan kalesi (ulufeli), Maglay nahiyesi, Brod kz, Kobaş kalesi (ulufeli), Brod kz, Hoton kalesi, Popine nahiyesi., Iskıradin kazası, İzvornik
kaleleri: Kuşlat kalesi,Telçak kalesi, Böğürdelen kalesi ilk bakışta farkedilebilenlerdir.
Aslında burada sözedilen yeradlarının iki sözden oluşan yapıları itibarıyle Akhisar Kalesi, Gölhisar Kalesi, Yayçe Kalesi, Kuşlat Kalesi, Böğürdelen Kalesi, hariç, diğerleri
biri Türkçe diğeri Boşnakça sözcüklerden oluşan birleşik yapılardır.
Bu mekânların adları bir medeniyet tasavvurunun ortaya konulduğu geniş bir
tecrübeyi ihtiva etmektedir. Herhangi bir şehrin, köyün, kasabanın adı, kendi doğal yapısı içinde onu oluşturan toplumsal, siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerle ortaya çıkar.
Şehir, köy ve kasabalar insanların toplu olarak yaşadığı, insan eliyle inşa edilen özel
alanlardır. Dolayısıyla buralara özel adlar verilmesi de kaçınılmazdır. Bu özel adlar
daha çok kişi adlarına bağlı olarak ortaya çıksa da çok farklı adlar da verildiği dikkatlerden kaçmaz.
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5. Bosna Hersek Hakkında Genel Bilgi
Bosna Hersek, 3 Mart 1992 tarihinde bir referandumla bağımsızlığını kazanmış bir devlettir. 22 Mart 1992’de Birleşmiş milletler üyesi oluştur. Bu bağımsızlığın
hemen ardından çok kanlı bir iç savaş başlamış, bu zor yıllar 4 yıl kadar sürmüş ve
21 Kasım 1995’te imzalanan Dayton Anlaşması’yla idari yapısı yeniden şekillendirilen Bosna Hersek Cumhuriyeti kurulmuştur. Sözü edilen bu anlaşmayla ülke yönetimi on kantona bölünmüş ve topraklar Bosna Hersek’in %51 Boşnak-Hırvat federasyonuna, %49’u Sırp otonom cumhuriyetine verilmiştir. Ülkenin yüzölçümü
51.129km’dir. Bu cumhuriyet Boşnak, Hırvat ve Sırp olmak üzere üç etnisiteden oluşan bir devlettir.
Balkanlarda Türklerin M.S. 5. Yüzyıldan itibaren Hun, Avar, Bulgar Kuman,
Kıpçak, Peçenek vb. Türk boylarının bugün oldukça silik izlerine yerleşim yerleri
adlarında da rastlamak mümkündür. 14. Yy.’dan itibaren Balkanlara geçen Osmanlıların maddi, manevi mirasının izlerini her yerde görmek mümkündür. Özellikle bölgesindeki bütün halkların kültürel hayatında etki eden Müslüman Osmanlıların tesiri
bugün de net olarak görülebilir. Bosna Hersek’teki büyük şehir, köy ve kasabaların
pek çoğunun Osmanlı fetihlerinden sonra kurulmuş olmasının doğal bir sonucu olarak bu şehirlerin adlarının da Müslüman Osmanlı adı olmasını beraberinde getirmiştir (Sucaska 1980:346). Ancak I. cihan harbinden sonra balkanlardan çekilmek zorunda kalan Türk toplumunun izleri, Balkanlarda kurulan etnik temelli devletlerin
sosyalist ya da faşist yöneticileri tarafından silinmeye çalışılmış ve bu yönde atılan
adımların ilkini de Türkçe şehir, köy, kasabaların adlarını değiştirmekle işe başladıkları söylenebilir.
Osmanlının Balkanlardaki izleri, genelde bütün Balkan halklarının dillerinde
görülür. Bunun en güzel örneği, Saraybosna’nın Starı Grad(eski şehir) semtinde yer
alan ‘‘Başçarşıya(Baş çarşı), Başçarşıya medrese/Başçarşı mederesesi, hamam, bezistan, camiya, sebilija, han, sat kula, kazancıluk, kuyumculuk, arasta vd. semt, meslek mensubiyet ve alet adlarında görülen Türkçe söz varlığına bakarak ne kadar derin
izler bırakıldığını gözlemlemek mümküdür(Eker 2006:72).
Şehir, köy ve kasabalar sadece insan eliyle yapılmış binalar olmayıp maddimanevi mirasın/eserlerin bir araya getirildiği, bir bütün olarak kültürel değerler manzumesinin ifadesini bulduğu yerlerdir. Sosyal hayatın bir tezahürü olarak Böğürdelen, Fenerlik, Karagedik, Karanlıkdere Kuşlat/kuşluk zamanı/yeri, Oktimez(Kazakça), Otbitmez, Sürgünyeri, selkene, Subasmaz gibi kimi yer adları göstergebilimsel anlamlar da içerir.
Toplumlara özgü büyük farklılıklar gösteren adlandırma işi, Türk dilinde
kendine özgü bir gelişme göstermiş olması onu daha önemli kılmaktadır. Tarih içinde
yeni yeni yurtlar edinen Türk toplulukları, bulunduğu coğrafyalarda yaşayan dillerle
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ilişki kurmuş, yepyeni kişi ve yer adları kabul ederken, bir taraftan da bulunduğu her
coğrafyada komşu dillere kendi dilinden kişi ve yer adları vermiştir.
Balkan coğrafyasında Türk topluluklarının varlığı, Osmanlı Devleti’nin
bölgede siyasi, sosyal ve kültürel etkisini hissettirmesinden çok daha eskilere
dayanmaktadır. Avarlar, Bulgarlar, Kumanlar ve Peçeneklerin Balkanlarda belirli
dönemlerde varlıklarını sürdürdükleri ve bölgenin sosyo-kültürel hayatına katkı
yaptıkları bilinmektedir(Kurat 1992). Osmanlı Devletinin Balkan fetihlerinden önce
Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçada görülen “Barak, Guman, Gumanci, Gumane,
Hotanji, Kalaç, Kula, Peçeni, Puçenik, Tolisa/Tolasa vb.” yer adalarının varlığı, Türk
boylarının eski dönemlere ait Balkan bölgesi sosyokültürü üzerindeki etkisini
gösteren ögeler sayılabilir. Osmanlı Devleti XV. yüzyılın ortalarında Bosna'yı
fethinden sonra Balkan coğrafyasında yeni yeni yerleşim yerleri oluşturulmaya
başlanmış ve bu yeni yerleşim yerlerine de Türkçe kaynaklı adlar verilmştir.
Alanyazında Türkçeden Balkan dillerine geçen kelimeler için ‘Türkizm ya da
Tursizmu/ Turcizam, bazen de oryantalizm’ terimleri kullanılmaktadır. Genelde
Bosnak, Hırvat ve Sırp dil ve ağızlarındaki Türkçe etkisi 19. yüzyıldan itibaren
araştırmalara konu olmuştur. Türkçeden Balkan dillerine alıntılanan sözvarlığı
ülkelere göre farklılık gösterse de Bosnakçada sekiz binden fazla sözcüğün varlığı
araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur (Škaljić, 1968). Bu bağlamda özel adlar
ile kısmen yeradlarının da içinde yer aldığı farklı düzeylerde kapsamlı çalışmalar
yapıldığı görülmektedir. Škaljić, bu çalışmasında Beşir-Beso, Beyoğlu-Bego, HalidHalido, Faruk-fako, Hüseyin-Husino gibi 504 adet kişi adını (kısa/uzun haliyle) kayıt
altına almıştır(Škaljić, 1968:19-24). Ancak Türkçeden alıntılanan yerleşimyeri
adaları özel olarak daha önce hiçbir çalışmada ele alınmamıştır. Bu çalışmada bu
makalenin imkanları dahilinde Boşnak dilinde yerleşim yeri olarak kullanılmakta
olan Türkçe yoluyla Boşnak diline geçen yerleşimyeri adlarının derlenmesi, tespiti
ve sözcüksel özellikleri üzerinde durulacaktır.
6. 1. Araştırmanın amacı ve yöntemi
Bu çalışmanın amacı, ilk olarak Bosna Hersek’te halen kullanılmakta olan yerleşim yerlerinin adlarını eşzamanlı olarak derlemek suretiyle geçmişten günümüze
devam eden Balkanlardaki Türk izlerinin adbilimsel verileri üzerine dikkat çekmektir. İkincisi,‘Türk Dilinden Boşnak diline Alıntılanan Birleşikler Yapılar (Öbek Yapılar, Birleşikler ve Kalıp Sözler)’ adlı bir önceki çalışmamız sırasında görülen Balkan dillerinde Türkçe kaynaklı sözlüksel veri azalmasına karşın Boşnak dilinde sözlüksel verilerin korunduğu tespit edilmişti. Acaba Boşnakçada yerleşim yeri adlarında da bir zoraki değişim veya sayısal azalma olup olmadığı noktasında:
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1. Türkçe yoluyla Boşnak diline geçmiş olan ve halen kullanılmakta olan yerleşim yeri adlarda sayısal alazalma var mıdır?
2. Bosna Hersekte halen kullanılmakta olan yerleşim yeri adlarında zoraki
veya kanuni bir değişim yaşanmış mıdır?
3. Ne kadar Türkçe kaynaklı adlık mevcuttur?
4. Bunların yapıları ve özellikleri ne durumda? gibi temel sorunlara cevaplar
aramaktır.
Bu araştırma eşzamanlı betisel çalışma olup tarama ve derleme yönteminden
yararlanılarak çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler ile adbilimsel veri olabilecek
kayıtlara başvurulmuştur. Bu yönde ilk adım olarak Osmanlı dönemine ait icmal tefterine göz altmış, ardından Yugoslavya dönemine ait son nüfus sayımı kayıtlarında
yerleşimyerlerinin adları da metinlere geçirilmiş olan yayın/kitaptaki yer adları dizini
üzerine yoğunlaşılmıştır.
6.2. Araştırmanın sınırlılıkları
Çalışma kapsamı Bosna Hersek’teki Türkçe kaynaklı yerleşim yerleri adlarının tespiti ile sınırlandırılmış olması, diğer Balkan ülkelerinin yerleşim yerleri adlarına yer verilmemiş olması çalışmanın bölge ülkeleri arası karşılaştırmalar yoluyla
ülkeler arası adbilim verilerinin kıyaslamalar yapılmasını imkânsız kılmaktadır.
Başka bir çalışmayla söz edilen diğer Balkan ülkelerinin yerleşim yeri adlarına da
yer verilmek suretiyle bu araştırmanın sonuçları ile karşılaştırılmasının adbililimsel
verilerin değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
7. Tespitler ve Yorumlar
Bosna Hersek’te yaşanan mekânların çoğu Osmanlı döneminde yerleşime
açılmış olan yaşam alanlarıdır. Bu bağlamda Osmanlı döneminde kullanılmakta olan
yer adları bugün de hala kullanılmaktadır. Ancak geçen yüzyılda yaşanan milliyetçi
akımlar yüzünden bölgede uygulanan politikalar sebebiyle Türkçe kökenli kelimelerin Balkan dillerinden çıkartılıp atma gayetlerine rağmen Türkçe kökenli yer adları
hala canlı biçimde günlük hayatın içinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Şehir, köy ve kasaba adları kendi doğal yapısı içinde onu oluşturan toplumsal,
siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerle ortaya çıktığını düşünecek olursak, Bosna’da
şehir,
köy
ve
kasabaların
adları,
Donji
Hadžići/aşağıhacıoğluları,
Duranovići/duranoğluları,
Ferhatlije/ferhatlılar,
Hadžići/hacıoğluları,
Karaosmanovići/karaosmanoğluları, Pazarić/Pazaroğlu, Ramići/Ramioğluları,
Sejdanovići/seydoğluları gibi örneklerin büyük çoğunluğu kişi adlarına bağlı olarak
ortaya çıktığı görülürken, buna karşın Aginci/akıncılar, Balatun/balahatun,
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Balte/balta, Batar(baterma>batırma Bačvani/Bahçivanlar, Berek/barak, Bugar/pınar,
Cimiroti/cimriotu, Čitluk/çiflik, Demirovac/demirovası, Dizdarlije/dizdarlılar,
Ilidža/ılıca Hadžibajir/hacıbayırı(bajır>bair, Kazina Bara/Hazinegöleti(Ahmetović
vd. 2014:795/Bayhan 2015:68), Karadže/karaca,
Kula/kule, KulenVakuf,
Odžak/Ocak gibi Türkçe kökenli farklı adlar da verildiği görülmektedir.
Ayrıca Boşnakçada yeradı olarak yaşayan “Barak, Guman, Gumanci, Gumane, Hotanji, Kalaç, Peçeni, Puçenik, Tolisa/Tolasa vb.” kişiadcıl yer adalarının
varlığı, Türk boylarının çok eski dönemlere ait Balkan halklarının sosyokültürel hayatı üzerindeki etkisini gösteren örnekler sayılabilir.
8. Bosna Hersek Yerleşim yeri adları
Eski Yugoslavya döneminde, 1991 yılında yapılan son resmi nüfus sayımına
göre Bosna-Hersek Cumhuriyeti 109 belediyeden oluşmaktadır. Saraybosna, ülkenin
başkenti, hem de ülkenin en büyük kenti olup bir merkez ve beş belde belediyesinden
oluşur. Bunlardan başka Bosna-Hersek'te 99 adet kentsel belediye daha vardır. Bu
belediyeler içinde Sırp ve Hırvatların çoğunluk olduğu yerlerde Türkçe kaynaklı yerleşimyeri adlar vardır. Bu belediyelerden dördü hariç, diğerlerinde 1-26 arasında
Türkçe kaynaklı yerleşimyeri adına rastalanmaktadır. Şimdi onları görelim:
8.1. Kentsel belediyeler, Sarayova Centar’a bağlı 5 mahalle bulunmakta ve
bunlardan sadece kendi adı Saraybosna, Ilidža’ya bağlı 12 mahalle bulunmakta vunlardan sadece kendiadı Ilıca, Novi Grad’ bağlı 11 mahalle bulunmakta ve bu mahallelerden adlarından hiçbiri Türkçe değildir. Novo Sarajevo’ya bağlı 6 mahalle bulunmakta ve bunlardan sadece 1’i Toplik i Tvrdimici, Stari Grad’a bağlı 14 mahalle bulunmakta ve bunlardan sade 1’i Kumane/Kumanlar adece biri Türkçe kaynaklı
yeradır.
8.2. Belde belediyeleri: Hadžići’ye bağlı 59 köy bulunmakta ve bunlardan
12’si Donji Hadžići/oğluları, Duranovići/duranoğluları, Ferhatlije/ferhatlılar,
Hadžići/hacıoğluları,
Karaosmanovići/karaosmanoğluları,
Kazina
Bara/Hazinegöleti(Ahmetović
vd.
2014:795/Bayhan
2015:68),
Odžak/Ocak(Halilović vd.2010:811), Pazarić/Pazaroğlu, Ramići/Ramioğlu,
Sejdanovići/seydoğluları, Tarčin/tarçın(Bayhan 2015:1355), Urduk/vurduk? olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Ilijaš’a bağlı 77 köy bulunmakta ve bunlardan
13’ü Balibegovići/Balıbeyoğluları, Donji-Gornji Čevljanovići/Cevelanoğluları,
Hadžići/Hacıoğluları, Han Karaula/Karaoğlu hanı (Halilović vd.2010:490), Han
Šići/Şicihan,
Ilijaš/İlyas,
Kadarići/Kadar;(Kadir)Kaderoğluları,
Karaula/Karaoğluları,
Odžak/Ocak,
Rudnik
Čevljanovići/Cevelanoğluları,
Solakovići/Solakoğluları, Šabanci/Sabancı, Taračin Do /Taraça olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Pale’ye bağlı 70 köy bulunmakta ve bunlardan 17’si
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Bogovići/Beyoğluları, Čeljadinići/seladioğluları, Ćemanovići, Kadino Selo/kadınlar
köyü, Rosulje/Rasuller, Stambolčić/İstanbulluoğlu, Sumbulovac/sünbülün(Halilović
vd.2010:1266), Šainovići/şahinoğluları, Turkovići/Türkoğluları olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Trnovo’ya bağlı 65 köy bulunmakta ve bunlardan 13’ü
Balbašići(Balibegoluları),
Bašci/Başcı,
Čeružići..?/çeri/askeroğluları,
Delijaš/Delibaş>(yaş)?,
Durakovići/durakoğluları, Hamzići/hamzaoğluları,
Mađari/Macarlar, Šabancı/şabancı, Šabići/şabanoğluları olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır., Vogošća’ya bağlı 20 köy bulunmakta bunlardan 3’ü
Blagovac>bulag>(bulakyeri),
Hotonje/i/hotan,
Nebočaj/nebiçay,
Semizovac(semizovası-yeri) olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
8.3. Bosna-Hersek'teki diğer(küçük) belediyeler:
Banovići’ye bağlı 20 köy bulunmakta ve bunlardan 2'si Ćatići/çatoğluları,
Gornji Bučik/>buçık>yukarıbucak olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Banja
Luka’ya bağlı 53 köy bulunmakta ve bunlardan 7’si Bastasi/baştaşı, Bronzani
Majdan/meydan, Cerici/askerler, Pervan Gornji, Radmanići/Ramazanoğluları,
Ramići/ramioğluları, Šargovac/şarkovası olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Bihać’a bağlı 47köy bulunmakta ve bunlardan 5’i Bajrići/Bayıroğluları,
Bihać/haçsız((Halilović vd.2010:65), Bugar/pınar, Kula/kule, KulenVakuf(Halilović
vd.2010:gorg.569), Spahići/sipahioğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Bijeljina’ya bağlı 60köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü Balatun/balahatun,(Rumcada
usta anlamına gelmektedir.) örnek: Çaçabey, Čengić/cenkoğlu, Kovanluk/kovanlık
olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Bileća’ya bağlı 61 köy bulunmakta ve
bunlardan
6’sı,
Čepelica/Cebe/askerinişan-cebelilerin
yeri,
Donji
Davidovići/davutoğluları,
Hodžići/hocaoğluları, Kačanj...eski
türkçede
kaçan=hangi demek?, Kalac/Kalaç, Kuti/kutu, Pađeni/Peçenler olmak üzere Türkçe
kaynaklı
yeradlarıdır.
Bosanska
Dubica/60/11,
Aginci/akıncılar,
Bačvani/Bahçivanlar, Čelebinci/çelebici, Čitluk/çiflik, Demirovac/demirovası,
Dizdarlije/dizdarlılar
Hadžibajir/hacıbayırı(bajır>bair
Sakljic1968:113),
Hajderovci/haydaroğluları, Kadin Jelovac/ kadı köknarı, Košuća=küçük koşu?,
Murati/muratlar, Odžinci/üçüncü.., Bosanska Gradiška’ya bağlı 69 köy bulunmakta
ve bunlardan 10’u Berek/barak/türklede boyadı,
Cimiroti/cimriotu,
Čelinovac/gelinovası,
Karajzovci/karaayvazoğluları, Elezagići/Elazızoğluları,
Gornji
Karajzovci/aşağı
karaayvazoğlular,
Seferovci/seferoğluları,
Šaškinovci/şakınoğluları, Turjak/tiryaki-tutkun(Skajlıc 1969:626) olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Vakuf/Vakıf, Bosanska Krupa’ya bağlı 51 köy
bulunmakta ve bunlardan 5'i Arapuša/arap-uşağı, Bag/bağ,
Hašani/Hasanlar,
Mahmić Selo/mahmutoğlu köyü, Pučenik/peçenek olmak üzere Türkçe kaynaklı
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yeradlarıdır. Bosanski Brod’a bağlı 22 köy bulunmakta vebnlardan hiçbiri Türkçe
kaynaklı yeradı değildir. Bosanski Novi’ye bağlı 57 köy bulunmakta ve bunlardan
9’u Ahmetovci/ahmetoğlu,
Čađavica Donja/aşağı çaçaviyeri, Čađavica
Gornja/yukarı çaçavitsa, Čađavica Srednja/ikinci çaçavitsa, Donji Kazanci/aşağı
kazancı, Duler/güler, Gornji Kazanci/yukarı kazancı, Donji-gornji Agići /aşağıyukarı ağaoğluları, Kalenderi/kalnederler olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Bosanski Petrovac’a bağlı 34 köy bulunmakta ve bunlardan 1’i Bunara/minare:
pınarlar olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Bosanski Šamac/24/2, DonjiGornji Hasić/aşağı-yukarı hasanoğlu, Bosansko Grahovo’ya bağlı 35 köy bulunmakta bunlardan 6’sı Bastasi/baştaşı, Donji- Gornji Kazanci/aşağ-yukarı kazancı,
Duler/güler, Jaruga/oyuk,yarık (halilovic vd. 2010:459), Kesići/kesicioğluları,
Pečenci/peçenci(peçen yeri), Peći/peşler(aşağıları) olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır.
Bratunac’a bağlı 50 köy bulunmakta ve bunlardan 4’ü
Abdulići/abdullahoğluları, Bačići/baç –osmanlıda pazarcı esnafından alınabbir vergi
türü, Fakovići/farukoğluları,
Pirići/piroğlu olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır.
Brčko’ya bağlı 59 köy bulunmakta 2’si Boće...(boce et-?),
Islamovac/islamovası, Omerbegovača/ömerbeyoğlularının yeri, Breza’ya bağlı 29
köy bulunmakta ve bunlardan 5’i Bulbušići/bülbüloğluları, Kahve/kahve,
Mahala/mahalle,
Mahmutovića/mahmutoğlularının
yeri,
Smailbegovići/ismailbeyoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Bugojno’ya
76
köy
bulunmakta
14’ü
Alibegovići/alibeyoğluları,
Barbarići/Berber/barbaroğluları, Bašići/başoğluları,
Ceribašići/çeribaşıoğluları,
Čardaci/çardakçı,
Harambašići/harambaşıoğluları,
Kadirovina/Kadirkızı,
Kula/kule,kale,
Kutlići/kutluğluları,
Karadže/karaca,
Nuhići/nuhoğluları,
Odžak/ocak, Rosulje/rasuller, Seferovići/seferoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır.
Busovača’ya bağlı 46 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı,
Hozanovići/kozanoğluları,
Kula/kule-kale,
Merdani/merdanlı,
Nezirovići/neziroğluları, Ravan/revan-düzyol, Solakovići/solakoğluları. Cazin/56/7,
Bajrići/bayıroğluları,
Čajići/çağoğluları,
Čizmići/çizmecioğluları,
Ćoralići/köralioğluları, Kapići/kapıcı, Kličići/kılıçoğluları, Toromani/toramnlı
olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Čajniče’a bağlı 34 köy bulunmakta ve 4’
Avlija/evliya, Hunkovići/hunluoğluları, Ifsar/afşar, Kapov Han/kapovunhanı olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Čapljina’ya bağlı 32 köy bulunmakta 4’ü
Bajovci/boyacı, Hotanj, Ševaš Njive/savaş Njive, Tasovčići/taşoğluları olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Čelinac’a bağlı 32 köy bulunmakta ve bunlardan 4’ü
Balte/balta, Basići/başoğlu,
Memići/memioğluları, Šahinovići/şahinoğluları,
Čitluk’a abğlı 20 köy bulunmakta ve 3’ü Čalići/çaloğluları, Čitluk/çiftlik,
Hamzići/hamzaoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Derventa’ya
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bağlı 56 köy bulunmakta ve 5’i Agići/ağaoğluları, Begluci/beyoğluları, Bunar/pınar,
Kalenderovci Donji- Gornji/ aşağı-yukarı kalenderoğluları olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Doboj’a bağlı 71 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü
Alibegovci/alibeyoğluları, Čivčije/çifçiler, Čivčije Foča/Foça çifçileri, Donji
Vakuf’a bağlı 68 köy bulunmakta 9’u
Ćemalovići/cemaloğluları,
Doganovci/doğanoğluları,
Fakići/fakıoğluları,
Sandžak/sancak,
Sultanovići/sultanoluları,
Šahmani/şahmanlar,
Šeherdžik/şehirçik,
Torlakovac/torlakovası, Urija/rüya olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Drvar’a bağlı 37 köy bulunmakta ve bunlardan 4’ü Ataševac/ateşyeri(Škaljic
1966:104), Bastasi/baştaşı, Doganovci/dağanoluları, Fakići/fakioğlu olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Foča/137/8, - Bastasi/baştaşı, Bešlići/beşlioğlu,
Bogavići/beyoğlu, Bunčići/(bun=topuz,topuzovici), Cerova Ravan/çarovasıyolu,
Čelebići/çelebioğluları,
Čelikovo
Polje/çelikovası
tarlası,
Huseinovići,
Zavait/zevait/zatlar, Fojnica’ya bağlı 54 köy bulunmakta ve bunlardan 7’si
Božići/bozoğlu,
Majdan/meydan,
Merdžanići/mercanoğluları,
Ormanov
Potok/orman
kasabası, Selakovići/selakoğluları, Smajlovići/ismailoğluları,
Turkovići/türkoğlu olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Gacko’ya bağlı 72
bulunmakta ve bunlardan 5’i Bašići/başoğluları, Kazanci/kazancı, Kula/kule,
Medanići/medenioğluları, Stambelići/istabulluoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır.
Glamoč’a bağlı 54 köy bulunmakta ve bunlardan 7’si
Halapić/halepoğlu,
Hasanbegovci/hasanbeyoğluları,
Hasići/hasanoğluları,
Hozići/hocaoğluları,
Karajzovci/karayvazoğlu,
Malkočevci/Malkoçoğluları,
Odžak/Ocak olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Goražde’ye bağlı 190 köy
bulunmakta ve bunlardan 26’sı Ahmovići/Ahmetoğluları, Bačci/Başcı,
Bakije/bakiler,
Bašabulići/paşaboloğlu,
Čitluk/Çiflik,
Ćatovići/çatoğluları,
Džuha/çuha, Hadžići/hacıoğluları, Hajradinovići/hareddinoğluları, Hubjeri/hubyeri,
Ilovača/ilovalılar,
Kalac/Kalaç,
Kanlići/kanlığoğluları,
Karauzovići/karayvazoğluları, Karovići/karaoğluları, Kazagići/Kadı(aga)oğluları,
Kodžaga
Polje/kocaağatarlası,
Odžak/oçak,
Oručevac/Oruçlarınyeri,
Sofići/sofuoğluları, Spahovići/sipahioğluları, Šabanci/sabancı, Šašići/şaşıoğluları,
Šehovići/şeyhoğluları, Šemihova/semihovası olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Gornji Vakuf’a bağlı 51 köy bulunmakta ve bunlardan 5’i Borova
Ravan/yol(çamlıyol vb.), Duratbegov Dolac/duratbey dolaç, Gornji Vakuf/aşağı
vakıf, Rosulje/rasuller, Seferovići/seferoğluları, Valice/valiler olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Gornji Vakuf/51/5, Gračanica’ya bağlı 29 köy bulunmakta ve
bunlardan 4’ü Babići/babaoğluları, Kakmuž/kakmuz, Karanovac/Karanovası,
Miričina/miriciler olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Gradačac’a bağlı 37
köy bulunmakta 1’i, Turić/turoğlu olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
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Grude’ye bağlı 120 köy bulunmakta ve bunlardan 23’ü Ćemalovići//cemaloğluları,
Doganovci/Doğanoğluları,
Fakići/Fakioğluları,
Doganovci/doğanoğluları,
Fakići/fakioğluları,
Hemići Kanlići, Karauzovići, Kazagić/kadıoğlu,
Šabanci/sabancı, Šašići/şaşıoğlu, Šehovići/şeyoğluları, Šemihovac/şemihovası,
Šućurići/şükrüoğluları,
Sofići/sofuğluları,
Spahovići/sipahioğluları,
Ćatovići/çatoğluları,
Stambelići/istanulluoğluları,
Selakovići/salağluları,
Smajlovići/ismailoğluları,
Turkovići/turkoğluları,
Halapić/halepoğlu,
Hasanbegovci/hasanbeyoğluları, Hasići/hasoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır.
Han Pijesak’a bağlı 25 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü
Džimrije/cimriler, Han Pijesak/pazarhanı, Japaga/yapağa olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Jablanica’ya bağlı 31 köy bulunmakta ve bunlardan 1’i
Šabančići/şabancıoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Gornji
Vakuf’abağlı 51 köy bulunmakta ve /5 olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Gračanica’ya bağlı 29 köy bulunmakta ve bunlardan 1’i Kakmuž olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Gradačac’a bağlı 37 köy bulunmakta ve bunlardan 2’si
Tolisa/tolasa, Turić/turoğlu olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Grude’ye
bağlı 13 köy bulunmakta ve bunlardan hiçbiri Türkçe kaynaklı yeradı değildir. Han
Pijesak’a bağlı 25 köy bulunmakta ve bunalrdan 3’ü Božikovac/bozukyer/ova,
Čerkazovići/çerkezoğluları,
Dogani/doğanlar,
Đumezlije/çömezliler,
Kasumi/Kasımlar, Krezluk/kirazlık, Šabančići/şabanoğluları olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Kakanj’ye bağlı 108 köy bulunmakta vebunlardan 12'si
Alagići/aliağaoğluları, Bastašići/baştaşoğluları, Bašići/başoğluları, Bičer/biçer,
Halinovići/haliloğluları,
Hodžići/hocaoğluları,
Karaula/nöbetçi
kulübesi/karakolhane(Ahmetovic2014:911)/karaoğluları, Saranovići/saranoğluları,
Turalići/turalioğlları, Turbići/türbecioğluarı, Varalići/varalioğluları olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Kalesija’ya bağlı 40 köy bulunmakta ve bunlardan 9’u
Bulatovci/polatoğlu, Hajvazi/ayvazlar, Kalesija/kalesililer, Kalesija selo/kalesija
köyü, Kosovača, Mahala/mahalle, Memići/mehmetoğlu, Sajtovići/seytoğluları,
Sarači/saraçlar(Ahmetovic 2014:1144).., Šeher/şehir olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Kalinovik’e bağlı 71 köy bulunmakta ve bunşlardan 5’i
Bojići/boyacıoğluları, Božanovići/bazanoğluları, Daganje/doğanlılar, Gapići/kapıcı,
Jažići/yazıcı olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Kiseljak’a bağlı 84 köy bulunmakta ve bunlardan 15’i Azapovići/azapoğluları, Behrići/bahrioğluları,
Božikovac/bozukovası,
Bilalovac/bilalovası,
Buzuci/bozucular,
Čalikovac/çalıkovası, Čizma/çizme, Demirći/demirci, Hadrovci/haydaroğluları, Han
Ploča.., Kazagići/kadıoğluları, Mahala Gomionica/mahalle gomionitsa, Mahala
Višnjica/mahalle vişnyitsa, Solakovići/solakoğluları, Šahinovići/şahinoğluları olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Kladanj’ye bağlı 41 köy bulunmakta ve
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bunşlardan 3’ü Majdan/meydan, Mala Kula/küçükkule, Velika Kula/büyükkule
olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Ključ’a bağlı 61 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı Čađavica/çaçavi yeri, Donji Ramići/aşağı ramioğluları,
Hadžići/hacıoğluları, Hasići/hasaoğlu, Peći/peş(peş-kir), Velagići/veliağaoğluları
olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Konjic’e bağlı 137 köy bulunmakta ve
bunlardn
10’u
Barmiš/varmış,
Borci,
Boždarevići/bozdereoğluları,
Cerići/çerioğluları,
Čelebići/çelebioğluları,
Džajići/çayoğluları,
Hasanovići/hasanoğluları, Kale/kale, Kula/kule, Odžaci/ocakci, Kotor Varoš’ya
bağlı 40 köy bulunmakt ve bublardan hiçbiri olmak Türkçe kaynaklı yeradı değildir.
Kreševo’ya bağlı 26 köy bulunmakta ve bunlardan 1’i Alagići/aliağaoğluları olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Kupres’e bağlı 36 köy bulunmakta ve bunlardan
4’ü
Barjamovci/bayramoğluları,
Begovo
Selo/beyköyü,
Merđanovci/mercanoğlulları, Odžak/ocak, Osmanlije/osmanlılar olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Laktaši’ye bağlı 36 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı
Bakinci/bakıncı,
Čardačani/çardaklılar,
Jakupovci/yakupoğluları,
Kadinjani/kadınyanı, Koljani./kolyanı, Laktaši/laktaşı olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Livno’ya bağlı 57 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı
Čaprazlije/çaprazlılar, Čelebić/çelebioğlu, Ćosanlije/coşanlılar, Odžak/ocak,
Priluka/pirilikler, Sajković olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Lopare’ye
bağlı 39 köy bulunmakta ve bunlardan 2’si Koraj, Vakuf olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Lukavac’a bağlı 44 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü Babice
Donje, Babice Gornje, Kalajevo/kalayyeri olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Ljubinje’ye bağlı 20 köy bulunmakta ve bunlardan hiçbiri Türkçe kaynaklı yeradı
değildir. Ljubuški’ye bağlı 34 köy bulunmakta ve bunlardan 2’si Kašće,
Teskera/tezkire olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Maglaj’a bağlı 55 köy bulunmakta ve bunlardan 2’si Komšići/komşuoğluları, Novi Šeher/yenişehir,
Oruče/oruçlar, Modriča/20/2, Čardak/cardak, Pećnik/peçlik>Peçenek? olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Mostar’a bağlı 55köy bulunmakta ve bunlardan 5'i
Baćevići/bahçecioğlu,
Blagaj/>bulag>bulak,
Cim/çim,
Čule/çile,
Hodbina/hodbinler(farsça), Ilići? olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Mrkonjić Grad’a bağlı 38 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü Majdan/meydan,
Okandžije/okancılar, Šehovci/şeyhoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Neum’a bağlı 26 köy bulunmakta ve bunlardan 1’i Hotanj/hotan/kotan
olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Nevesinje’ye bağlı 55 köy bulunmakta ve
bunlardan 3’ü Odžak/ocak, Seljani/selyanı, Šehovina/şeyhovalılar olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Novi Travnik’e bağlı 50 köy bulunmakta ve bunlardan
9’u
Balići/valioğlu, Čakići/çakıcıoğlu, Hadžići/hacıoğluları, Has/has,
Isakovići/ishakoğluları,
Kasapovići/kasapoğluları,
Šenkovići/şenoğluları,
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Turalići/turalioğluları, Vejzovići/feyzioğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Odžak’a bağlı 13 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü Ada/ada,
Odžak/ocak, Posavska Mahala olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Olovo’ya
bağlı 43 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı Ajdinovići/aydınoğluları,
Arapovača/arapovası,
Bakići/..,
Boganovići/bağanoğlulaı,
Dugandžići/doğancıoğluları
olmak
üzere
Türkçe
kaynaklı
yeradlarıdır. Kolakovići’yebağlı 32 köy bulunmakta ve bunlardan hiçbiri Türkçe
kaynaklı yeradı değildir. Solun’a bağlı 20 köy bulunmakta be unlardan hiçbiri Türkçe
kaynaklı yeradı değildir. Orašje/15/2, Donja Mahala,Tolisa/tolasa, Posušje/18/1,
Čitluk/çiflik, Prijedor 'a bağlı 73 köy bulunmakta ve bunlardan 11'i
Ališići/alişoğluları, Babići/babaoğluları, Božići/bozoğluları, Čejreci/çeyrekoğlu,
Čirkin Polje/çirkintarla, Dera/dere, Hambarine/anbarlılar, Kalajevo/kalayyeri,
Kozarac/kozyeri(ipek böceği yeri), Kozaruša.., Rizvanovići/rıdvaoğluları olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Prnjavor’a bağlı 64 köy bulunmakta ve bunlardan 8’i Babanovci/Babanoğluları, Čivčije/çifçiler, Galjipovci/galipoğluları, Gornja
Ilova/yukarı ilovası, Gusak/kuşak,
Pečeneg Ilova/Peçenek ilovası, Šereg
Ilova/serek/çeyrek ilovası olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Prozor’a bağlı
56 köy bulunmakta ve bublardan
2’si Družinovići/dursunoğluları,
Pajići/hissedaroğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Rogatica’ya bağlı
119 köy bulunmakta ve bunlardan 13’ü Agarovići/akar ya da ağaoğluları,
Begzadići/beyzade/begoğluları,
Berkovići/bekiroğluları,
Dobromerovići/iyiömeroğluları..,
Dumanjići/dumanlıoğluları,
Đedovići/Cedoğluları,
Ferizovići/farizoğluları,
Kovanji/kovanlar,
Kozići/kozoğluları, Kujundžijevići/Kuyumcuoğluları, Mahala/mahalle, Pašić Kula..,
Pavičina Kula olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Rudo’ya bağlı 88 köy bulunmakta ve bunlardan 4’ü Budalice/budalalar, Džihanići/cihanoğluları, Kula/kule,
Uvac/ufak olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Sanski Most’a bağlı 77 köy bulunmakta ve bunlardan 10’u Čaplje/çaplılar, Dževar/civar, Đedovača/dedeovaçlar,
Halilovci/haliloğluları, Hazići/hacıoğluları, Husimovci/hüseyioğluları, Ilidža/ilıca,
Skucani Vakuf, Stari Majdan/eskimeydan, Šehovci/şeyhoğluları olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Skender Vakuf’a bağlı 36 köy bulunmakta ve bunlardan
3’ü Bunar/pınar, Skender Vakuf/iskendervakfı olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Sokolac’a bağlı 87 köy bulunmakta ve bunlardan 12’si
Baltići/baltacıoğluları,
Bandin
Odžak/ocak,
Bećari/bekarlar,
Čitluci/çitlioğluları(Skaljic1969:174), Đedovci/Dedeoğluları(deda- dedo dedacadedo/deduka:derviş;dede-djed
(Škajlic
1969:208,),
Gazivode/gazisuyu,
Imamovići/imamoğluları, Kadića Brdo/kadı tepesi, Kalauzovići/kılavuzoğluları,
Kula/kule, Kuti/kutu, Turkovići/türkoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı

91

Mehmet KAHRAMAN

yeradlarıdır. Srbac’a bağlı 38 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü Bajinci/bayoğlu,
Ilićani/ılıcalılar, Seferovci/seferoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Srebrenica’ya bağlı 82 köy bulunmakta ve bunlardan 7’si Bajramovići/bayramoğlu,
Beširevići/beşiroğluları,
Božići,
Karačići/karaoğluları,
Skenderovići/iskennderoğluları, Sulice/suluca, Toplica/topluca olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Srebrenik’e bağlı 48 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı
Behrami/behramlar, Ćojlučko Polje/çaylıkyeri, Ćojluk/çaylık, Dedići/dedeoğlu,
Huremi/huremler Šahmeri/şahmeranlar olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Stolac’a bağlı 35 köy bulunmakta ve bunlardan 4’ Aladinići/alaadinoluları,
Berkovići/bekiroğluları, Crnići–Kula/karakale, Pješivac - Kula/pazarkale olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Šekovići’ye bağlı 33 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı
Akmačići/akmaoğluları, Ašćerići/askeroğluları, Bašići/başoğlu,
Džanojevići/conoğluları, Kalabače/kalabalılar, Tepen/tepe olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Šipovo’ya bağlı 39 köy bulunmakta ve bunlardan 2’si
Čifluk/çiflik, Sarići/sarıoğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Široki
Brijeg’e bağlı 34 köy bulunmak ve bunlardan 6’sı Čerigaj/ askerli, Gornji
Mamići/yukarı mamiler, Jare/yara, Rujan., Turčinovići i Uzarići olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Teslić’e bağlı 47 köy bulunmakta ve bunlardan 4’
Čečava/çeçevalar,
Đulići/güloğluları, Komušina/komşular (yukarı) Donja,
Komušina/komşular olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Tešanj’ye bağlı 48
köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü
Bejići/beyoğluları, Čifluk/çiflik,
Karadaglije/karadağlılar olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Tomislavgrad’a
bağlı 58 köy bulunmakta ve bunlardan 3’ü
Eminovo Selo/eminovaköyü,
Omerovići/ömeroğluları, Sarajlije/saraylılar olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Travnik’e bağlı 93 köy bulunmakta ve bunlardan 13’ü Bilići/bilicioğluları,
Čifluk/çiflik,
Đellilovac/celilovası,
Fazlić/Fazlıoğlu,
Hamandžići/hamamcıoğluları, Han Bila/hanbila, Kula/kule, Mudrike/müdrikler,
Prići/piroğluları, Sažići/sazoğluları, Seferi/seferler, Turbe/türbe, Turići/turoğluları
olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Varošluk’a bağlı 29 köy bulunmakta ve
bunlardan kendi adı ‘varoşluk’ hariç hiçbiri Türkçe kaynaklı yeradı değildir.
Trebinje’ye bağlı 183 köy bulunmakta ve bunlardan 9’u, Arslanagića
Most/arslanoğlu köprüsü, Begović Kula/beyoğlukulesi, Bogojević Selo/beyoğlu
köyü, Diklići/diklioğlu, Đedići/dedeoğluları, Kalađurđevići/kaleduroğluları,
Turani/turanlar, Ugarci.? olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Tuzla ‘ya bağlı
66 köy bulunmakta ve bunlardan 5’i Čanići/çanoğluları, Gornja Tuzla/yukarıtuzla,
Husino/hüseyin, Simin Han/simin han, Tuzla i Vršani/tuzla ve virşanlıları olmak
üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Ugljevik’e bağlı 30 köy bulunmakta ve bunlardfan 2’si Atmačići/atmacaoğluları, Bilalići/bilaloğluları olmak üzere Türkçe
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kaynaklı yeradlarıdır.
Vareš’e bağlı 79 köy bulunmakta ve bunlardan 7’si
Ćeće/çaçabey?..
Diknjićija/dikiciler,
Hodžići/hocaoğluları,
Kadarići/kadir,
kaderoğluları, Pajtov Han/paytonhan, Semizova Ponikva/semizovaponikma, Vareš
Majdan/meydan olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Velika Kladuša’ya
bağlı 52 köy bulunmakta ve bunlardan 1’i Elezovići/elazoğluları olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır.
Visoko’ya bağlı 86 köy bulunmakta ve bunlardan 13’ü
Arnautovići/arnavutoğluları, Buzić Mahala., Čakalovići/çakaloğluları, Čifluk,
Ćatići, Dautovici, Hadžići, Kalići, Kula Banjer, Muhašinovići/muhsinoluları,
Ramazanovci/ramazanoğluları,Taukčići/tavukçuoğluları, Topuzovo Polje/topuzoğlu
köyü olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Višegrad’a bağlı 161 köyadı bulunmakta ve bunlardan 16’sı
Ajdinovići/aydınoğluları, Čengići/cenkoğluları,
Dž/čankići/canikoğluları,
Đipi/ipler,
Gazibare/gazi
çubuk/ğu,
Hadrovići/haydaroğluları,
Haluge/haluklar,
Hamzići/hamzaoğluları,
Han
Brdo/hantepesi,
Kurtalići/kurtalioğluları,
Mangalin
Han/mangalhan,
Menzilovići/menziloğluları, Odžak/ocak, Omerovići/ömeroğluları,Tupeši/tepesi,
Turjak/tiryaki olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Vitez’e bağlı 33 köy bulunmakta ve bunlardan 2’si Ahmići/ametoğluları, Pirići/pirioğluları olmak üzere
Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Vlasenica’ya bağlı 93 köy bulunmakta ve bunlardan
9’u Bačići/baçoğlu, Bakići/bakıcı, Bešići/beşoğluları, Durakovići/durakoğluları,
Džemat/cemat, Đile/çile,
Gornji-Donji Šadići/Yuakrı-aşağı şadioğluları,
Turalići/turalioğluları olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Zavidovići’ye bağlı
54 köy bulunmkmakta ve bunlardan 8’i Alići/alioğluları, Čardak/çardak, DonjiGornji
Junuzovići/aşağı-yukarı
yunusoğluları,
Džebe/cebe,
Hajderovići/hardaroğluları, Majdan/meydan, Mustajbašići/musatafabaşoğluları,
Ridžali/ricaller olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır. Zenica’ya bağlı 76 köy bulunmakta
ve
bunlardan
7’si
Arnauti/arnvutlar,
Gumanci/kumanlar,
Kasapovići/kasapoğluları,
Kovanići/kovancıoğluları,
Kula/kule,
Šer/šarići/şehiroğluları, Topčić Polje/topçuoğluları tarlası olmak üzere Türkçe
kaynaklı yeradlarıdır. Zvornik’e bağlı 66 köy bulunmakta ve bunlardan 6’sı
Đulići/güloğluları, Kamenica Kozluk/taşlıkozluk, Kučić Kula/ev kule, Kula
Grad/kuleşehir, Mehmedići/mehmetler, Nezuk/nazik olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Žepče’ye bağlı 22 köy bulunmakt ve bunlardan sadece 2’si türkçe kaynaklı Begov Han/beyhanı, Tatarbudžak/tatarbucak olmak üzere Türkçe kaynaklı
yeradlarıdır. Živinice’ye bağlı 29 köy bulunmakta ve bunlardan 4’si
Bašigovci/başıkoluları, Priluk/pirilik, Tupković Donji, Tupković Gornji/aşağıyukarı Türkoğluları? olmak üzere Türkçe kaynaklı yeradlarıdır.
Yeradları(toponim) olarak kullanılmakta olan Türkçe kaynanlı sözcükler incelendiğinde sözcüksel ve dilbilgisel biçimbirimler olarak iki biçimde karşımıza
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çıkmakadırlar. Bu dilsel birimleri yapı bakımında sıflandırdığımızda tek sözcükten
oluşan biçimbirimler ve çok sözcükle oluşan biçimbirimler şeklinde ikye ayırabiliriz.
Ayrıca birden çok sözcükle kurulan biçimbirimleri de iki sözcükten kurulanlar
Türkçe+Türkçe, Türkçe+Boşnakça kurulanlar, üç sözcükten kurulanlar
Türkçe+Türkçe+Türkçe, Boşnakça+Boşnakça+Türkçe olarak gözüken yapılar öbegin başı ile baş ögeyi niteleyen veya betirten öglerden oluştuğu görülür (‘Türkçenden
Boşnakçaya Alıntılanan Öbek Yapılar’ için bkz. Kahraman 2018:95-115). vb. sınıflandırabiliriz. Ayrıca Türkçe yoluyla Boşnakçaya geçen diğer dillere ait sözcüksel
biçimbirimler de vardır. Sayıları az olmakla birlikte bunları başka bir çalışmada aynı
şekilde bir sınflandırmaya tabi tutmak mümkündür.
Bir yerleşim yerini tanımlamak için kullanılmakta olan adlıklar adbilimcil sözcüklerden kurulurken yapı, anlam içerik ve kurulum bakımından farklılıklar gösterirler. Bu farlılığın sebebini diller arası fonetik uyum, sözcüksel uyum ve sözdimsel
uyum kuralları ve etkileşimle açıklamak mümkündür. Her dil kendi fonetik, leksik,
morfolojik ve semantik gelişim yasaları vardır. Bu yasalar, başka dillerden ödünçleme yapılırken yabancı sözcüğün dilsel uyum ile değiştirme ve dönüştürme
işlevini yerine getirir. Boşnak dili Türkçeden sözcük alıntılarken fonetik, leksik, morfolojik ve semantik uyum yasalarını işletir ve alıntılanan sözcükler Boşnak dilinin
içkurallarına uyumlaştırılır(Filan 2006:29-40; Kırbaç 2013: 895-911) Etraflı bilgi
için Abdulah ŠKALJĆ’in ‘Turcizmu u Sırpskohrvatskom Jeziku’adlı eserine bakınız).
Bosna Hersek yeradları (toponim), türlerine göre sınıflandırma yaptığımızda
şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Yukarıda altı çizili 109 şahiradı(astonim/polisonim)ve
önünde de kaç köyadı ve Türkçe kaynaklı kaç köyadı(kononim) olduğunu gösteren
rakamlar yer almaktadı. Buna göre 5648 yerleşimyeri adından 109 adet şehiradı(oykonim)ndan Saraybosna centar 5/1, Ilidža/12/1, Hadžići/59/12, Ilijaš/77/13,
Bihać/47/5, Čitluk/20/3, Donji Vakuf/68/9, Han Pijesak/25/3, Kalesija/40/9,
Laktaši/36/6, Odžak/13/3, Skender Vakuf/36/3, Varošluk/23/0, Tuzla/66/5 gibi 14
Türkçe kaynaklı şehiradı(astionim) vardır. Bunlardan Saraybosna merkez, Ilidža,
Bihać, Čitluk, Laktaši(Türkçemizde sadkataşı, adaktaşı gibi laktaşı da kullanılmaktdır.), Odžak, Tuzla adlı şehirlerin adları salt Türkçe sözcüklerden oluşurken Hadžići,
Ilijaš(etnotoponim), Bihać, Türkçe yoluyla Boşnak diline geçen Arap-Farisi kökenli
sözcüklerdir. Buna karşın yön gösyteren Boşnakça sözcük+ Arapça sözck ile kurulan Donji Vakuf, Skender Vakuf, ile Farsça sözcük+Farsça sözcük ile kurulan Han
Pijesak, Türkçe kök+Boşnakça ek (Kalesi-ja), Boşnakça kök+Türkçe ek (Varoš+luk)
şeklinde bir kuruluma sahiptir. Yerleşimyeri adlarından 5548 köyadı(komonin)’ından 509’u Türkçe kaynaklıdı. Bunlar yapı kakımından ağırlıklı olarak kişiadcıl yeradları(antrotoponim) kişiadı+ ići, +ovići Stanbul+ ovići/İstanbulluoğluları,
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Karajzovci/karaayvazoğluları, Elezagići /Elazızoğluları, Seferovci/seferoğluları,
Šaškinovci/şakınoğluları,
Bajramovići/bayramoğlu,
Beširevići/beşiroğluları,
Karačići/karaoğluları, Skenderovići/iskennderoğluları, Donji Junuzovići/aşağı
yunusoğluları vb. toplam sayısı 279 adettir. Yapı bakımında basit ad niteliğinde
Ada, Bara/barak, Bag, Bećari, Bićer, Husino, Pučenik, Čardak, Džebe, Ćeće/çaça,
Džemat, Cim, Čule, Čizma, Demirći, Đile, Džebe, Dževar, Duge, GarežNezuk,
Odžak, Sandžak, Šeher, Urduk, Urija, Pučenik, Tarčin, Tolisa, Tupeši, Turbe, Vakuf,
gibi bunların toplam sayısı 60 adetir. Kişiadı+e/+i çoğul eki lar/ler: Avlija, Bečari,
Behrami, Cimrije, Ćivćije, Haluge, Dizdarlije, Dogani, Doganje, Agınci, Arnauti,
Rasulje, Ridžali, Sarajlije, Toramani, Turani, Okanćije, Osmanlije, çoğul yapan ekleri almış olan kişiadcıl 47 adet, isim+lik/luk: Čifluk, Ćojluk, Kozluk, Kovanluk,
Krezluk, Kovanluk, Priluk, Varošluk şeklinde 10 adet, isim+ca/ce: Budalice/delice,
Kašće, Sulice,
Toplica, Jajce/küçükyumuta, Valice, 5 adet, isim+džik/cik :
Šeherdžik, tatardžik 2 adet, isim+ci: Buzici, Kazanci, Başci, Šašıcı, Gapıcı, Yazıcı
6 adet, isim+Č: Hudeč,Čelebić, Čuklić 3 adet, isim+ovac/ovası: Božikovac,
Bilalovac, Čalikovac, Islamovac, Karanovac 5 adet yeradcıl sözcükle kurulmuş olan
toplam 509 adet Türkçe kaynaklı yeradı tespit edilmiştir.
9. Bosnada Yerleşimyeri adları
9.1. Tek söcükten oluşan adlar
9.1.1. Basit yeradcıl adlar
Ada, Bara/barak, Bag, Barmš, Bihać, Bućik, Bugar, Bunara, Batar, Bereg,
Berek(her iki şekli de yeradı olarak kullanılmaktadır) Bereg>Berek>(Barak Baba
gibi), Bećari, Bićer, Borač, Husino, Pučenik, Čardak, Džebe, Ćeće/çaça, Džemat,
Cim, Čule, Čizma, Demirći, Đile, Džebe, Dževar, Duge, Garež, Gusak, Has,
Hotonj, Dera, Ifsar/afşar, Ilıca, Ilijaš, kakmuz, Kalac, Kahve, Karadže, Karać, Koraj,
Kovan, Kula/kulen, Kuka, Kuti,, Mahala,Mejdan, Nezuk, Odžak, Sandžak, Šeher,
Urduk, Urija, Pučenik, Tarčin, Tolisa, Tupeši, Turbe, Vakuf, Jare, Japaga 60 adet
basit yeradcıl sözcük yer almaktdır.
9.1.2. Türemiş Yeradcıl Adlar
9.1.2. 1. KİŞİADI +ići, +ovići /oğluları: Karajzovci/ karaayvazoğluları,
Elezagići /Elazızoğluları, Seferovci/seferoğluları, Šaškinovci/şakınoğluları,
Bajramovići/bayramoğlu,
Beširevići/beşiroğluları,
Karačići/karaoğluları,
Skenderovići/iskennderoğluları, Donji Junuzovići/aşağı yunusoğluları, Gornji
Junuzovići/yukarı
yunusoğluları,
Hajderovići/hardaroğluları,
Arnautovići/arnavutoğluları, Čakalovići/çakaloğluları, Muhašinovići/muhsinoluları,
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Ramazanovci/ramazanoğluları,
Taukčići/tavukçuoğluları,
Topuzovo
Polje/topuzoğluköyü,
Ajdinovići/aydınoğluları,
Čengići/cenkoğluları,
Dž/čankići/canikoğluları,; Alić-i/alişler, Ahmići, Ajdinovići, Arnautovići, Atmačići,
Bilalići, Bačići, Bakići, BešićiBešići, Bulčići, Buzić Mahala, Buzići, Čakalovići,
Đurđevići, Dautovci, Đulići, Elezovići, Fazlići, Hadžići, Hodžići, Kalići, Kadarići,
Karići, Mehmedići, Muhašinovići, Ramadanovci, Čengići, Džankići, Kovanići,
Šerići,
Mustajbašići,
Kasapovići,
Kovanići,
Donji/Gornji
Šadići,
Menzilovići,Topuzovo Polje, Taukčići, Turalići,Pirići,Diknjići, Čaklovići Donji,
Čaklovići
Gornji,
Čanići,
Konjikovići,
Diklići,
Đedići,Kundići, Prići, Sažići,Selići Turići, Fazlići, Kundići, Prići, Sažići, Selići
, Akmačići, Ašćerići, Bašići, Čanići, Đurići, Džanojevići, Babići, Čuklić, Mujdžići,
Sarići, Čerigaj, Gornji Mamići, Jare,Turčinovići i Uzarići, Aladinići, Galečić,
Beširevići, Božići, Kalimanići, Karačići,, Bajramovići, Kalauzovići, Kazmerići,
Baltići, Džindići, Imamovići, Halilovci, Hazići, Husimovci, Agarovići, Begzadići,
Beheći, Berkovići,Čubrići, Dobromerovići, Dumanjići, Đedovići, Ferizovići,
Golubovići, Gučevo, Guždelji, Kozići, Kujundžijevići, Kukavice, Kusuci,
Rizvanovići, Ališići, Babići, Bišćani, Božići, Ajdinovići, Arapovača, Bakići,
Boganovići, Dugandžići, Gurdići/kurdoğlu, Balići, Božići, Bučići, Čakići, Hadžići,
Isakovići, Kasapovići, Sebešić, Šenkovići, Turalići, Vejzovići/feyzoviçi,
Baćevići/bahçeciğlu, Komšići, Konjevići, Medovci, Medovići, Solakovići,
Šahinovići, Peći, Velagići, Ramići, Hadžići, Hasići, Humići, Demići, Jelačići,
Konjevići, Azapovići, Behrići, Bulatovci, Halinovići, Haljinići, Hodžići,Saranovići,
Turalići, Turbići, Varalići,Alagići, Bastašići, Bašići, Čatići, Magarovci, Šerići,
Vukićevci, Jelačići, Sovići, ŠabančićiJelačići, Sovići, Šabančići,Ašabulić,
Ćemalovići, Doganovci, Fakići, Hemići, Doganovci, Fakići, HemićiKanlići,
Karauzovići, Karovići, Kazagići, Šabanci, Šašići, Šehovići, Šemihova, Šućurići,
Sofići, Spahovići, Ćatovići,Stambelići, Selakovići, Smajlovići, Turkovići, Halapić,
Hasanbegovci, Hasići, Hotkovci, Hozići Sajković,Tupković, Donji/Gornji,
Bašigovci, Gumanci, Tabanci, Kozarci,Kosci/tırpamcılar, Ovici/Berković-i/lar,
Gornji Junuzovići, Hajderovići,Hadrovci, Omerovići, Bajramovići,Seferovci,
Durakovići, Đelilovac, SečevoVelečevo, Gazivode/ gazi/nin suyu,
Begovo
Selo/beyoğlu köyü, +ovići: -oğluları: anlamını veren ek almış 278 tane kişiadcıl
yeriadı tespit edilmiştir.
9.1.2. 2. KİŞİADI +e/+i çoğul eki lar/ler: Avlija, Bakije, Bečari, Behrami,
Čaglica, Čaplije, Čaprazlije, Čardaćani, Cebara, Cimrije, Ćivćije, Čosanlije,
Đumezlije/cömezliler,, Haluge,
Dizdarlije, Dogani, Doganje, Agınci, Arnauti,
Gazije, Guman(i)+ci, Hajvazi, Hasani, Hamberine, Hotonj, Hurremi, Kasumi,
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Karadaglije, Kalanderi, Kalesija, Kasımi, Komanj(i/e, Komišina, Kovanji, Madžari,
Murati, Merdani, Rasulje, Ridžali, Sarajlije, Seferi, Šahmani, Toramani, Turani,
Okanćije, Osmanlije, Oruče, çoğul yapan ekleri almış olan kişiadcıl 47 adet yeradaları tespit edilmiştir.
9.1.2. 3. İSİM+lik/luk: Čifluk, Čitlukci, Ćojluk, Kozluk, Kovanluk, Krezluk,
Kovanluk, Priluk, Priluka, Varošluk şeklinde 10 adet yer adı tespit edilmiştir.
9.1.2. 4. İSİM+ca/ce: Budalice/delice, Kašće, Sulice/s-e,
Toplica,
Jajce/küçükyumuta, Valice 5 adet,
9.1.2. 5 İSİM+džik/cik : Šeherdžik, tatardžik 2 adet ad tepit edilmiştir.
9.1.2. 6. İSİM+ci: Başci, Buzuci/ Buzuci, bozucular, Bakići/bakıcı,
Gapići/kapıcı, Kapići/kapıcı, Kazanci/kazancı, Kozarci, Kocakcı, Kazanci, Šašıcı,
Šabanci/Sabancı, Šabanci/sabancı, Šašići/şaşıoğlu, Yazıcı 14 adet,
9.1.2. 7. İSİM+Č: Hudeč,Čelebić, Čuklić 3 adet,
9.1.2. 8.İSİM+ovac/ovası: Božikovac, Bilalovac, Čalikovac, Čalikovac,
Islamovac, Karanovac 6 adet,
9.2. Birleşik yeradcıl adlar
9.2.1. İSİM+İSİM bitişik yazılan yeradları: Arapuşa, Balahatun, Bastaši,
Cimiroti, Hacıbajr, Kadınjanı, Koljani, Konjbaba, Laktaši/fırsatçı Mustajbašić/i,
Tatarbudžak şeklinde birleşiklerden oluşan yeradcıl 11 adet yer adaları tespit edilmiştir.
9.2. 3. İSİM İSİM ayrı yazılan yeradları: Han Brdo, Mangalin Han, Kozja
Ravan, Šadići Donji, Šadići Gornji, Debelo Brdo/şişmantepe, Donji Junuzovići,
Gornji Junuzovići, Kamenica Kozluk, Kula Grad,Tupković Donji, Tupković Gornji,
Gornji Mamići, Crnići-Kula, Kadića Brdo, Kričići-Jejići, Skender Vakuf, Skucani
Vakuf, Stari Majdan, Gornja Kozica, Donji/Gornji Ravanci, Budimlić Japra, Pašić
Kula, Pavičina Kula, Naseobina Babanovci, Pečeneg Ilova, Šarinci, Šereg Ilova,
Gornji Jelovac, Gornja Ilova, Grabik Ilova, Donje Pećine, Gornje Pećine, Budišnja
Ravan, Donji Ramići, Mala Kula, Velika Kula,Duratbegov Dolac/dolamak,Gornji
Vakuf, Han Pijesak/kum, Han Ploča/tabla, Mahala Gomionica, Mahala Višnjica,
Mahmutovića Rijeka/nehri, Kalenderovci Donji, Kalenderovci Gornji, Kapov/Nın
Han, Gornji Karajzovci, Mahmić Selo, Čađavica Gornja, Donji Kazanci, Gornji
Kazanci, Donji Agići, Donji Hasići, Gornji Agići, 57 adet tepit edilmiştir.
10. Türk boyadcıl yeriadları: Berek/Barak, Gumanci, Kalac, Pećeni,
Pećenik,Tatarbucak, Tolisa, Turani, Hotanj, Yaruge 10 adet tespit edilmiştir.
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11. Türkçe yeradcıl yeradlar: Ada, Blag-aj>bulag> bulak, Barmš, Batırma,
Bićer, Bugar/pınar, Ćardak, Ćim, Ćile,Cizma, Džebe, Dera, Kahve, Kakmuz, Koraj,
Kuti, Türba, Urija, Uvac, >uvak>ufak Jare, Japaga 17 adet tespit edilmiştir.
10. Arap ve Farisi yeradcıl yeradları: Bi-hac, Hodbina, Cemat, Has, Kazına/hazine, Müdrike, Pervan, Revan, Sancak, Šeher, Türba vb. mevcuttur.
12. Sonuç
Türklerin Balkan fethi ve bölgeye yerleşmesiyle birlikte üretimin düzenlenmesi ve sosyal hayatın nizama sokulmasıyla yeni yerleşim yerlerinin oluşması doğal
bir sonuç olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda yerleşim yerlerinin ilk
sakinlerinin adaları da yerleşilen mekanın adı olarak zikredilmeye başlanması,
eşzamanlı olarak kişi adlarına bağlı yer adlarının doğmasına sebep olmuştur. Diğer
taraftan kişi adalarının yer adına dönüşmesi sürecinde genellikle kişi adalarının
sonuna soy gösteren +ic/oğlu, +ıcı/oğluları eklenmesi de bu görüşümüzü destekler
niteliktedir.
Bosna’da yerleşim yeri adlarının büyük çoğunluğunu kişi adlarına bağlı adlardan oluştuğu görülmektedir. Türkçe yoluyla Balkan dillerine geçmiş olan kişi
adlarına bağlı 236 adet yerleşim yeri ismi tespit edilmiştir. Bu hali hazırda kullanılan
Türkçe yoluyla Boşnak diline geçmiş 509 kişi adına bağlı yerleşim yeri adının
yarısından fazlasına tekabul etmete olup yerleşim yeri adlandırma işinde kişi
adlarının zamanla yeradına dönüşmesi fikrini desteklemektedir.
Yukarıda sözedilen Türkçe kaynaklı 109 yerleşim yerinden sadece Kotor
Varoš/40/0, Kolakovići /29/0, Ljubinje/20/0, Solun/22/0, Varošluk/26/0 gibi beş
yerleşimyerinde Türkçe yoluyla Boşnak diline geçmiş olan yeradına rastlanmazken,
Neum/26/1’da Türkçe kaynaklı sadece bir tane Hotanj/hotan/kotan sözcüğüne rastlanmıştır. Özellikle sayıca onun üzerinde Türkçe kaynaklı yeradları bulunduran
Hadžići/59/12, Goražde/190/26, Prijedor /73/11, Sokolac/87/12, Višegrad/161/16,
Travnik/93/13, Grude/120/23, Kiseljak/84/15,
Ilijaš/77/13, Pale/70/17,
Trnovo/65/13, Visoko, /86/13 gibi yerleşim yerlerini Osmanlı-Türk izlerini taşıyan
en önemli işaretlerden biri olarak kabul etmek gerekir. Ayrıca Boşnakçada yerleşim
yeriadı olarak görülen “Barak, Guman, Gumanci, Gumane, Hotanji, Kalaç, Peçeni,
Puçenik, Tolisa/Tolasa vb.” yer adalarının varlığı, Türk boylarının çok eski dönemlere ait Balkan bölgesi sosyokültürü üzerindeki etkisini gösteren ikinci en önemli
örnek kabul etmek gerekir.
Bosna Hersek yeradları (toponim), türlerine göre sınıflandırma yaptığımızda
şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Yukarıda altı çizili 109 şahiradı(astonim/polisonim)ve
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önünde de kaç köyadı ve Türkçe kaynaklı kaç köyadı(kononim) olduğunu gösteren
rakamlar yer almaktadı. Buna göre 5648 yerleşimyeri adından 109 adet şehiradı(oykonim)ndan Saraybosna centar 5/1, Ilidža/12/1, Hadžići/59/12, Ilijaš/77/13,
Bihać/47/5, Čitluk/20/3, Donji Vakuf/68/9, Han Pijesak/25/3, Kalesija/40/9,
Laktaši/36/6, Odžak/13/3, Skender Vakuf/36/3, Varošluk/23/0, Tuzla/66/5 gibi 14
Türkçe kaynaklı şehiradı(astionim) vardır. Bunlardan Saraybosna merkez, Ilidža,
Bihać, Čitluk, Laktaši(Türkçemizde sadakataşı, adaktaşı gibi laktaşı’na benzer kullanımlar vardır.), Odžak, Tuzla adlı şehirlerin adları salt Türkçe sözcüklerden oluşurken Hadžići, Ilijaš(etnotoponim), Bihać, Türkçe yoluyla Boşnak diline geçen ArapFarisi kökenli sözcüklerdir. Buna karşın yön gösyteren Boşnakça sözcük+ Arapça
sözck ile kurulan Donji Vakuf, Skender Vakuf, ile Farsça sözcük+Farsça sözcük ile
kurulan Han Pijesak, Türkçe kök+Boşnakça ek (Kalesi-ja), Boşnakça kök+Türkçe
ek (Varoš+luk) şeklinde bir kuruluma sahiptir. Yerleşimyeri adlarından 5548 köyadı(komonin)’ndan 509’u Türkçe kaynaklıdır. Bunlar yapı kakımından ağırlıklı
olarak kişiadcıl yeradları(antrotoponim) kişiadı+ ići, +ovići Stanbul+ ovići/İstanbulluoğluları,
Karajzovci/karaayvazoğluları,
Elezagići
/Elazızoğluları,
Seferovci/seferoğluları,
Šaškinovci/şakınoğluları,
Bajramovići/bayramoğlu,
Beširevići/beşiroğluları, Karačići/karaoğluları, Skenderovići/iskennderoğluları,
Donji Junuzovići/aşağı yunusoğluları vb. toplam sayısı 279 adettir. Yapı bakımında
basit ad niteliğinde Ada, Bara/barak, Bag, Bećari, Bićer, Husino, Pučenik, Čardak,
Džebe, Ćeće/çaça, Džemat, Cim, Čule, Čizma, Demirći, Đile, Džebe, Dževar, Duge,
GarežNezuk, Odžak, Sandžak, Šeher, Urduk, Urija, Pučenik, Tarčin, Tolisa, Tupeši,
Turbe, Vakuf, gibi bunların toplam sayısı 60 adetir. Kişiadı+e/+i çoğul eki lar/ler:
Avlija, Bečari, Behrami, Cimrije, Ćivćije, Haluge, Dizdarlije, Dogani, Doganje,
Agınci, Arnauti, Rasulje, Ridžali, Sarajlije, Toramani, Turani, Okanćije, Osmanlije,
çoğul yapan ekleri almış olan kişiadcıl 47 adet, isim+lik/luk: Čifluk, Ćojluk, Kozluk,
Kovanluk, Krezluk, Kovanluk, Priluk, Varošluk şeklinde 10 adet, isim+ca/ce:
Budalice/delice, Kašće, Sulice,
Toplica, Jajce/küçükyumuta, Valice, 5 adet,
isim+džik/cik : Šeherdžik, tatardžik 2 adet, isim+ci: Buzici, Kazanci, Başci, Šašıcı,
Gapıcı, Yazıcı 6 adet, isim+Č: Hudeč,Čelebić, Čuklić 3 adet, isim+ovac/ovası:
Božikovac, Bilalovac, Čalikovac, Islamovac, Karanovac 5 adet yeradcıl sözcükle
kurulmuş olan toplam 509 adet Türkçe kaynaklı yeradı tespit edilmiştir.
Bosna Hersek’in idari yapılanmasına göre yerleşim yerleri adları ülkenin 1991
seçimlerinde esas alnan listeye göre kentsel belediyeler, beldeler ve Küçük yerleşim
yeri belediyeleri olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bu yerleşim yerlerinde109 adet
belediyeye vardır ve bunlara bağlı yaklaşık 5648 yerleşim yeri görünmektedir. Bu
beledileri listelerken önce yerleşimyerinin adı, sonra köy sayısı, sonra da Türkçe
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yoluyla geçen yerleşim yerilerinin sayısını gösterilmektedir. Bu listeye göre yerleşimyerleri aşağıdaki gibi sırasıyla verilmiştir. Kentsel belediyeler, Centar/5,
Ilidža/12, Novi Grad/1, Novo Sarajevo/6, Stari Grad/14 Banliyö belediyeleri:
Hadžići/59/12, Ilijaš/77/13, Pale/70/17, Trnovo/65/13, Vogošća/4
BosnaHersek'teki diğer(küçük) belediyeler: Banovići/20/2, Banja Luka/53/7,
Bijeljina/60/5, Bileća/61/7, Bosanska Dubica/60/9, Bosanski Novi/57/9, Bosanski
Petrovac/34/1, Bosansko Grahovo/35/6, Bratunac/50/4,Brčko/59/2, Breza/29/5,
Bugojno/76/14, Busovača/46/6, Cazin/56/7, Čajniče/34/4, Čapljina/32/4,
Čelinac/32/4, Čitluk/20/3, Derventa/56/5, Doboj/71/3, Donji Vakuf/68/9,
Drvar/37/4, Foča/137/8, Fojnica/54/7, Gacko/72/5, Glamoč/42/7, Goražde/190/26,
Gornji Vakuf/51/5, Gračanica/29/4, Gradačac/37/1, Grude/120/23, Han
Pijesak/25/3, Kakanj /108/12, Kalesija/40/9, Kalinovik/71/5, Kiseljak/84/15,
Kladanj/41/3, Ključ/61/6, Konjic/137/10, Kotor Varoš/40/0,
Kreševo/26/1,
Kupres/36/4, Laktaši/36/6, Livno/57/6,Lopare/39/2, Lukavac/44/3, Ljubinje/20/0,
Ljubuški/34/3, Maglaj/55/2,Modriča/20/2, Mostar/55/5, Mrkonjić Grad/ 38/3,
Neum/26/1, Nevesinje/55/3, Novi Travnik/508, Odžak/13/3, Olovo/43/6, Kolakovići
/29/0, Solun/22/0, Orašje/15/2, Posušje/18/1, Prijedor /73/11, Prnjavor/64/8,
Prozor/56/2, Rogatica/119/13, Rudo/88/4, Sanski Most/77/10, Skender Vakuf/36/3,
Sokolac/87/12,Srbac/38/3,Srebrenica/82/8,Srebrenik/48/6,Stolac/35/4,
Šekovići/33/6,Šipovo/39,
Široki
Brijeg/34/6,
Teslić/47/4Tešanj/48/3,
Tomislavgrad/58/3,
Travnik/93/13,Varošluk/26/0,varoşluk,
Trebinje/183/9,
Tuzla/66/5, Ugljevik/30/2, Vareš/79/7, Velika Kladuša/52/1, Visoko/86/13,
Višegrad/161/16,
Vitez/33/2, Vlasenica/93/9, Zenica/76/7, Zvornik/66/6,
Žepče/22/2, Živinice/29/4,
Yukarıda zikredilen dizinden hareketle yaklaşık 5648 yerleşim yeri adı taranmış olup tespitlerimize göre Türkçe yoluyla Boşnak diline geçmiş olan yerleşimyeri
adlarını şöyle sısralayabiliriz:
1- 1. Tekil kişiadcıl yer adları (Bičer/İljas gibi). 200,
1.2. Çoğul kişiadcıl yeradları 39,
1.3. Birleşik kişiadcıl yeradları 5,
1.4. Ayrı yazılan bileşikler kişiadcıl yeradları 94,
1.4. Kişi Adcıl Yer Adları 176,
2- -Lık/luk eki almış coğrafî yer adları 10,
3- Kökenadcıl (Tarihî Türk boylarının adı) yeradaları 9,
4- Suadcıl yer adları 12,
5- Arap-Fars dili kaynaklı yeradaları 4,
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6- Tanımlanamayan Kelimelerin Yeradcıl söcükler 13,
7- Bitkiadcıl Yer Adları 4,
8- Yönadcıl Yeradları 22,
9- Olay kaynaklı Yeradı 2,
10- Diğerleri 56 olmak üzere toplam 509 adet yerleşim yeriadı tespit edilmiştir. Buradan hareketle Bosna’daki yerleşim yeri adları ağırlıklı olarak kişilere bağlı
yer adları olarak ortaya çıktığı görülür. Bunun dışında meslek ve mensubiyet adları,
soya, boya milliyete veya göçüp gelinen yerlerin adlarına bağlı olmak üzere farklı
biçimlerde adlandırmalar da vardır. Osmanlılar döneminde balkanlarda oluşturulan
yerleşim yerlerinin adları tamamen Osmanlı Bey ve paşalarının adlarına bağlı olarak
gelişmiştir. Ayrıca ‘Ilıca, ocak, kozluk, ’ gibi tamamen yerin özelliklerine bağlı olarak Türkçe verilen adlar da vardır. Bir de ‘Yukarı Vakuf ve AşağıVakuf’ gibi yönlere
bağlı adlar mevcuttur. Burada özellikle dikkat çekilmesi gereken bir husus da Kučić
Kula/ Küçük Kule, Kula Grad/ Kule Şehir adları da yerleşim yerindeki bir nesne ya
da varlıktan hareketle advermeye örnek teşkil eden adlandırmaları hatırlatmaktadır.
Bosna Hersek yeradları (toponim), türlerine göre sınıflandırma yaptığımızda
şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Yukarıda altı çizili 109 şehiradı(astonim/polisonim)ve
önünde de kaç köyadı ve Türkçe kaynaklı kaç köyadı(kononim) olduğunu gösteren
rakamlar yer almaktadı. Buna göre 5648 yerleşimyeri adından 109 adet şehiradı(oykonim)ndan Saraybosna centar 5/1, Ilidža/12/1, Hadžići/59/12, Ilijaš/77/13,
Bihać/47/5, Čitluk/20/3, Donji Vakuf/68/9, Han Pijesak/25/3, Kalesija/40/9,
Laktaši/36/6, Odžak/13/3, Skender Vakuf/36/3, Varošluk/23/0, Tuzla/66/5 gibi 14
Türkçe kaynaklı şehiradı(astionim) vardır. Bunlardan Saraybosna merkez, Ilidža,
Bihać, Čitluk, Laktaši(Türkçemizde sadkataşı, adaktaşı gibi laktaşı da kullanılmaktdır.), Odžak, Tuzla adlı şehirlerin adları salt Türkçe sözcüklerden oluşurken Hadžići,
Ilijaš(etnotoponim), Bihać, Türkçe yoluyla Boşnak diline geçen Arap-Farisi kökenli
sözcüklerdir. Buna karşın yön gösyteren Boşnakça sözcük+ Arapça sözck ile kurulan Donji Vakuf, Skender Vakuf, ile Farsça sözcük+Farsça sözcük ile kurulan Han
Pijesak, Türkçe kök+Boşnakça ek (Kalesi-ja), Boşnakça kök+Türkçe ek (Varoš+luk)
şeklinde bir kuruluma sahiptir. Yerleşimyeri adlarından 5548 köyadı(komonin)’ından 509’u Türkçe kaynaklıdı. Bunlar yapı kakımından ağırlıklı olarak kişiadcıl yeradları(antrotoponim) kişiadı+ ići, +ovići Stanbul+ ovići/İstanbulluoğluları,
Karajzovci/karaayvazoğluları, Elezagići /Elazızoğluları, Seferovci/seferoğluları,
Šaškinovci/şakınoğluları,
Bajramovići/bayramoğlu,
Beširevići/beşiroğluları,
Karačići/karaoğluları, Skenderovići/iskennderoğluları, Donji Junuzovići/aşağı
yunusoğluları vb. toplam sayısı 279 adettir.
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Yapı bakımında basit ad niteliğinde Ada, Bara/barak, Bag, Bećari, Bićer,
Husino, Pučenik, Čardak, Džebe, Ćeće/çaça, Džemat, Cim, Čule, Čizma, Demirći,
Đile, Džebe, Dževar, Duge, GarežNezuk, Odžak, Sandžak, Šeher, Urduk, Urija,
Pučenik, Tarčin, Tolisa, Tupeši, Turbe, Vakuf, gibi bunların toplam sayısı 60 adetir.
Kişiadı+e/+i çoğul eki lar/ler: Avlija, Bečari, Behrami, Cimrije, Ćivćije, Haluge,
Dizdarlije, Dogani, Doganje, Agınci, Arnauti, Rasulje, Ridžali, Sarajlije, Toramani,
Turani, Okanćije, Osmanlije, çoğul yapan ekleri almış olan kişiadcıl 47 adet,
isim+lik/luk: Čifluk, Ćojluk, Kozluk, Kovanluk, Krezluk, Kovanluk, Priluk,
Varošluk şeklinde 10 adet, isim+ca/ce: Budalice/delice, Kašće, Sulice, Toplica,
Jajce/küçükyumuta, Valice, 5 adet, isim+džik/cik : Šeherdžik, Tatardžik 2 adet,
isim+ci: Buzici, Kazanci, Başci, Šašıcı, Gapıcı, Yazıcı 6 adet, isim+Č:
Hudeč,Čelebić, Čuklić 3 adet, isim+ovac/ovası: Božikovac, Bilalovac, Čalikovac,
İslamovac, Karanovac 5 adet yeradcıl sözcükle kurulmuş olan toplam 509 adet
Türkçe kaynaklı yeradı tespit edilmiştir.
Türk-Osmanlı izlerini özellikle yerleşimyeri adları üzerinden takip ettiğimizde
karşımıza kocaman bir coğrafya ve bu cağrafyada yaşayan 10-15 milletin dili ve kültürü ile bütünleşmiş alıntılanan binlerce sözcük ve bu sözcükler içinde insanoğlu için
çok özel anlamlar ifade eden yerleşim yeri adları çıkmaktadır. Bu bağlamda Boşnak
dilinde kullanılmakta olan 5648 yerleşim yeri adarlından 509’u Türkçe kaynaklı sözcük görünmektedir. Bu rakam az gibi gözükse de aslında bin yıllara sirayet eden ad
verme/adalnadıma işinde Türkçenin payı yaklaşık %10’lara tekubül etmektedir.
Adlandırma işlemi modern toplumlarda kimi değişimler geçirse de tarih boyunca ad verme idarî bir işlem değil, sosyal olaylara bağlı doğal bir faaliyet olarak
devam eden uzlaşımsal bir eylem olmuştur. Ayrıca adlandırma işlemi, köylü alışkanlığı olarak doğal bir işlem olup adlandırmaya konu olan nesne ile adlık, nesne ile
kişi/ler arasında sıkı bir bağ, ya da ilişkiye dayanır. Kentli alışkanlığı olarak adlandırma, nesneyle kişi, nesneyle adlık arasındaki ilişki göz ardı edilir, hatta bu ilişki
gözetilmeksizin adlandırma işi birüst kurula, ya da kanun yapıcıya bırakılmış görünmektedir. Adlandırmada belirtilmesi gereken diğer bir husus da adlandırma faliyetinde sayısal adlandırma ve sözcüksel adlandırma biçiminde iki yol izlenmektedir.
Ancak dünyada dijitalleşmeye bağlı olarak sayısal adlandırma öne çıkarken, ülkemizide adlandırma işlemi kanuni düzenlemeler ile meclis ve kurullar aracılığıla yapılan
sözcüksel adlandırma yöntemi daha çok tecih edimektedir.
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Bestujev Marlinski’nin “Ammalat-Bek” Eserinde Türkiye
Türkçesinden Alıntılanan Söz Varlığı İncelemesi

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ELTUT KALENDER
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özet: Rus edebiyatı deyince akla XIX. yüzyıl klasikleri gelmektedir.
XIX. yüzyıl Rus yazarları arasında önemli yer tutan Aleksandr Bestujev - Marlinski’nin eserleri Türkiye’de henüz son on beş yıllık süre içinde dikkat çekmeyi başarmıştır. Bestujev-Marlinski dekabrist isyanına katıldığı gerekçesiyle
Kafkasya’da sürgün cezasına çarptırılmıştır. Bestujev-Marlinski ömrünün sekiz yılını Kafkasya’da geçirmiş bir yazardır. Burada geçen yılları içerisinde yazar, karşısına çıkan doğu motiflerini eserlerine de yansıtmıştır. Bu duruma en
güzel örnek yazarın “Ammalat-Bek” eserinde karşımıza çıkmaktadır.
“Ammalat-Bek” adlı eserin doğu yaşam tarzının, kültürünün Rus edebiyatında tanınması bakımından oynadığı rol kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu çalışmada Bestujev-Marlinski’nin “Ammalat-Bek” adlı eseri içerisinde Türkiye Türkçesinden Rusçaya XIX. yüzyılda geçen sözcüklerin tespit
edilmesi amaçlanmakta ve belirlenen alıntı sözcüklerin M.Fasmer (Vasmer)’in
“Rus Dili Etimoloji Sözlüğü”nden, Ye.N. Şipova’nın “Rus Dilindeki Türkçe
Kökenli Sözcükler Sözlüğü”nden ve P.Ya.Çernıh’ın “Çağdaş Rus Dilinin Tarihsel Etimoloji Sözlüğü”nden yararlanılarak XIX. yüzyılda alıntılanan sözcükler olduğunun doğrulanması hedeflenmektedir. Ayrıca tespit edilen alıntı sözcüklerin hangi yollarla Rusçaya geçmiş olabileceği sorunsalı gerekçelerle açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Bestujev-Marlinski, Ammalat-Bek, XIX. yüzyıl,
alıntı sözcükler, etimoloji.

A Review on Existence Loan Words From Turkish in Work of
Bestuzhev Marlinsky Entitled "Ammalat-Bek"
Abstract: When we mentioned about Russian Literature, firstly, 19th
century classics takes place in our mind. The works of Alexandr BestuzhevMarlinsky, who has an important place among 19th century Russian writers,
has managed to draw attention in the last fifteen years in Turkey. BestuzhevMarlinsky was sentenced to exile in the Caucasus on the grounds that he participated in the Dekabrist Riot. Bestuzhev-Marlinsky is a writer, who has spent
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eight years of his life in the Caucasus. The author reflected the eastern motifs,
which he encountered during his life in the Caucasus, in his works. The best
example of this situation is seen in the author's literary work entitled ”Ammalat-Bek”.
The role of "Ammalat-Bek" in terms of the recognition of the eastern
lifestyle and culture in Russian literature is an inevitable fact.
In this study, it is aimed to identify the words which are loaned from
Turkish to Russian in the 19th century in work of Bestuzhev Marlinsky entitled
“Ammalat-Bek”.
In this study, it is aimed to identify the words which are loaned from
Turkish to Russian in the 19th century in work of Bestuzhev Marlinsky entitled
Ammalat-Bek. And also it is aimed to verify that determined words are quoted
in the 19th century by benefitting M.Fasmer (Vasmer)'s "Etymological Dictionary Russian Language", E.N.Shipova's "Dictionary of Turkisms in Russian
Language" and P.Ja.Chernykh's "Historical-Etymological Dictionary of Russian Language". In addition, the problem by which ways the words quoted
from Turkish to Russian will be explained with its reasons.
Key Words: Bestuzhev-Marlinsky, Ammalat-Bek, 19th century, loan
words, etymology.

GİRİŞ
Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan Kafkas Sıradağları’nın üzerinde
ve kuzeyindeki topraklarda yaşamakta olan, aralarında tarih boyunca etnik ve sosyokültürel açılardan yakın akrabalık ve birlik tesis edilmiş olan Abaza, Çerkes, Karaçay-Malkar, Oset, Çeçen-İnguş ve Dağıstan halkları “Kafkas Kültür Sahası” adını
verdiğimiz kültürel coğrafyayı oluşturan Kafkasya halklarıdır (Tavkul, 1998:1).
Kafkaslar gerek Osmanlı gerekse Rusya açısından büyük bir önemi haizdir ve
bölgenin kontrolü için iki rakip arasındaki çekişme XIX. yüzyıl öncesinde başlamıştır (Berber, 2011:19). Kafkasya Şaman, Pagan, Hıristiyan ve Müslüman topluluklardan oluşan farklı kültürlerin kesiştiği bir coğrafyadır. Ruslar bölgede siyasal hâkimiyeti ele geçirmek istedikleri kadar kültürel anlamda da bu bölgede hâkim konumda
olmak arzusunda idi (Temizkan, 2013:314). XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin
Kafkasya’da siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda hâkimiyet kurmasına rağmen,
XIX. yüzyılda zayıflamaya başlaması Ruslar için bir fırsata dönüşmüştür. Bu süre
zarfında, Osmanlı toprakları ile birlikte İran topraklarında yayılma politikası için faaliyette bulunan Ruslar, Kafkasya’nın hâkimiyetini kazanmaya çalışmıştır. Türkmen
(2004:9), XIX. yüzyılın başlarından itibaren Çarlık Rusyası’nın Osmanlı Devleti ve
İran ile olan güney sınırını teşkil etmesi bakımından Kafkasya’nın önemli olduğunu
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belirtmekte ve Çarlık Rusyası’nın bu bölgedeki politik hamlelerini rakipleri olan İran
ve Osmanlı Devleti’nin durumuna göre belirlediğine dikkat çekmektedir. XIX. yüzyıl 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856 (Kırım Savaşı) ve 1877-1878 (93 Harbi) olmak üzere dört ayrı Osmanlı-Rus savaşına tanıklık etmiştir. Qasimova (2017:589),
XIX. yüzyılda iki devlet arasında cereyan eden ilk üç savaş sonunda imzalanan Gülistan, Türkmençay ve Edirne Anlaşmaları ile Rusya’nın bölgede siyasi açıdan rolünü
arttırdığını ve yapılan anlaşmalar neticesinde Rusların bu bölgede ekonomik ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmeye başladığını vurgulamaktadır.
Şahin (2013:701,702)’e göre; kademeli olarak Rusya’ya bağlanmasının ardından Kafkas topraklarında askerî, siyasî, etnik, uluslararası gibi birçok nedene bağlı
olarak yapılan çeşitli idarî düzenlemelerin en önemli dayanağı, bölgenin Rusya’ya
sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlamak ve bu bölgeden beklenen ekonomik ve
stratejik menfaatlerin derhal Çarlık Rusyası’na kazandırılmasıdır.
Kısaca yukarıda anlatılan olaylar, sadece tarih, coğrafya, sosyoloji, askeri stratejik unsurlar, uluslararası ilişkiler, siyaset bilim gibi farklı alanları ilgilendiren konular olarak görülse de Yeşil’in
“Kuzey Kafkasya dağlı kabilelerin, kendi topraklarını dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Rusya’ya karşı altmış yıl gibi uzun bir süreyle savunabilmesi doğal olarak dünya medyasının ilgisini çekmiş, bölgeye akın eden seyyahlar hatıratlar
yazıp yayınlamış ve bunlardan üretilen haber ve dizi yazılar, romanlar, bilimsel
araştırma ürünü eserler ABD ve Avrupa’da ilgiyle okunmaya başlamıştır”
(2017:2672)
sözlerinden bölgenin hemen her alanda dikkat çeken bir coğrafyaya sahip olduğu ve bir çok bilim dalını ilgilendirdiği anlaşılmaktadır.
Kafkasya’nın XIX. yüzyılda dikkat çekmesinde doğal güzelliklerinin yadsınamaz bir payı vardır. Dolayısıyla başta seyyahlar olmak üzere yazarların ve şairlerin
kaleme aldığı tüm eserler küresel farkındalık oluşmasına neden olmuştur. Yeşil
(2017:2683), Rusların, Kafkasya’yı kendi topraklarına katmakla hem stratejik önemi
büyük bir bölgeyi kazandığını, hem de geçmişte Puşkin, Lermontov ve BestujevMarlinski gibi Rus yazar ve şairlerinin eşsiz eserlerinde tasvir ettiği romantik hayal
dünyasına da sahip olduklarının altını çizmektedir.
Rus edebiyatında Kafkasya konusunu ilk olarak ele alan şair G. R. Derjavin’dir
(Öksüz, 2007:1174). Rus edebiyatında doğu kültürüne ve mistik yaşam tarzına duyulan ilginin artması, Rus subaylarının maceracı ve hayalperest duygularla, kahramanlık yaparak ün kazanmak niyetiyle Kafkas cephelerinde çarpışmaya gönüllü olmaları ve Rus yazarlarının özellikle de Dekabristler (14 Aralık 1825) olarak bilinen

109

Nükhet ELTUT KALENDER - Zeki TAŞTAN

hükümetin (Çar I.Nikolay dönemi) iç politika uygulamalarına başkaldıran yazarların
Kafkasya’ya sürgüne gönderilmeleri Öksüz’ün (2007:1174) de belirttiği üzere Kafkasya’nın popülerlik kazanmasının temel sebepleridir.
Hacılar (49), Türk dilinin XVIII-XX. yüzyıllarda Kafkasya halkları arasında
karşılıklı anlaşma ve dostluk vasıtası olduğunu dile getirmektedir. Hacılar (49), Lermontov’un Kafkasya’dan 1837 yılında gönderdiği mektubunda Rayevski’ye yazdığı
“Tatarca öğrenmeye başladım. Bu dil burada ve genellikle Asya’da, Fransız dilinin
Avrupa’da olduğu kadar zaruridir.” tümcesini Türk dilinin Kafkasya topraklarında
ciddi öneme sahip olduğu yönündeki görüşünü destekleyen bir örnek olarak göstermektedir.
Aleksandr Aleksandroviç Bestujev-Marlinski (1797-1837) düz yazı türünde
eserler vermiş, Rus edebiyatında XIX. yüzyılın ilk yarısında etkisini gösteren romantik Dekabrist yazarların öncülerindendir (Erturan, 2010:21). Bonamour’a
(2006:39,40) göre ise, zengin bir dille kaleme alınan, kimi zaman gösterişli barok
özellikler taşıyan "monden"1, "askeri", "egzotik" öyküler yazmış bütün türleri denemiş bir "romantik"tir.
Bu çalışma Nükhet ELTUT KALENDER’in “XIX. Yüzyıl Rus Edebiyatında
Türkiye Tükçesinden Rusçaya Geçen Kelimelerin Tarihsel (Etimolojik) Açıdan İncelenmesi” başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. Yaptığımız incelemede öncelikli olarak Bestujev-Marlinski’nin “Ammalat-Bek” adlı eserinde çok sayıda Türkçe
kökenli sözcük ve kalıp ifade bulunmasına karşın, sadece Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçen sözcüklerin ele alındığını belirtmemiz gerekir. Tespit edilen bahse konu
sözcüklerin Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçtiğini doğrulamak amacıyla Ye.N.
Şipova, M. Fasmer, N. Hacızade, P.Ya. Çernıh ve G.Karaağaç’ın çalışmalarına başvurulmuştur. Söz konusu edebi metin içerisinde tespit edilen sözcüklerin kaç kez tekrar ettiğine bakılmaksızın her sözcük için bir örnek tümce verilmiş, daha sonra da
tümcenin Türkçe karşılığı verilmiştir. İlgili sözcükler ve örneklerine geçmeden önce
“alıntı sözcük”, “yabancı sözcük”, “verinti sözcük” gibi kavramların tanımlarına yer
verilmesinin ardından, kısaca dilde alıntı yapmayı zorunlu kılan durumların örneklerle açıklanması gerektiği kanaatindeyiz.

1

Yüksek sosyete yaşamını seven, zevk ve eğlenceye düşkün kimse.
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1. ALINTI SÖZCÜK NEDİR?
Dilin sözcük haznesi üç yolla gelişmektedir:

1. Dilde var olan bir sözcüğün yeni bir anlam kazanması ile:
Ör: спутник [sputnik]
(uydu), железно [jelezno] (iyi).

2. Önek ve yapım eklerinin yardımıyla yeni sözcük türeterek:
Ör: соученик [souçenik]
(aynı dönem okuyan öğrenci), прослойка [prosloyka] (katman).

Öz sözcükler

3. Diğer dillerden sözcük
alıntılayarak:
Ör: лошадь [loşad’] (at),
тетрадь [tetrad’] (defter), плюрализм [plyuralizm] (çoğulculuk).

Alıntı sözcükler

Kaynak: Nükhet ELTUT, XIX. Yüzyıl Rus Edebiyatında Türkiye Tükçesinden Rusçaya Geçen Kelimelerin Tarihsel (Etimolojik) Açıdan İncelenmesi, Ankara
Ünv., SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008:29.
Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere dilin sözcük haznesi üç farklı koldan
beslenmektedir. Yapacağımız edebi eser incelemesinde dilin sözcük haznesine katkı
sunan alıntı sözcükler ele alınacaktır. Bu nedenle öncelikle alıntı sözcükler hakkında
bilgi vermenin yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Dillerin dünya üzerinde kapladığı coğrafya ile bu coğrafyada yaşayanların ilişkiler süreci olan tarih, bu konunun ana eksenleridir; çünkü her kişi veya topluluk,
kendisininkinden farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı bilgilenme yollarından geçmiş başka kişi ya da topluluklardan yeni şeyler öğrenir ve öğrendiklerinin adını da
kendi diline taşır (Karaağaç, 2008:V). Bir dilden bir başka dile aktarılan sözcükleri
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adlandırmak için “alıntı sözcükler” ya da “verinti sözcükler” gibi kavramlar kullanılmaktadır.
Korkmaz (2003:17) “alıntı sözcük” kavramını (Alm. Lehnwort; Fr. mot
d’emprunt; İng. loan word, borrowed word, alien word) bir dile başka bir dilden girmiş ve o dilde benimsenmiş olan sözcükler olarak yorumlamaktadır. Fakat bir dile
yabancı bir dilden girmiş; ancak, daha o dilde benimsenmemiş olan sözcüklerin “yabancı sözcükler” (Alm. Fremdwort; Fr. emprunt; İng. borrowed word; Osm. müstear
kelime) olarak adlandırıldığını belirterek alıntı sözcüklerin yabancı sözcük kavramı
ile aynı şeyi ifade etmediği gerçeğinin de altını çizmektedir (Korkmaz, 2013:17, 235)
.
Eğer dile giren alıntı sözcük günlük hayatımızda yaşanan olayları yansıtan bir
sözcükse, düzenli olarak kullanılıyorsa ve bu sözcükten yeni bir sözcük türetebiliyorsa bu sözcük dilde benimsenebilmektedir. Ör. Rusçada пальто [pal’to] (palto),
такси [taksi] (taksi), кино [kino] (sinema) sözcüklerinin yerini alabilecek başka bir
ifade yoksa bu sözcükleri “yabancı” bir sözcük olarak nitelendiremeyiz. Bu durumda
söz konusu alıntı sözcüklerin kullanılması da kaçınılmaz olmaktadır. Türkçe kökenli
лошадь [loşad’] (at), стакан [stakan] (bardak), карандаш [karandaş] (kurşun kalem); İngilizceden geçen пиджак [pidjak] (ceket), спорт [sport] (spor), вокзал
(gar); Almancadan Rus diline giren стул [stul] (sandalye), картофель [kartofel’]
(patates); Fransızcadan котлета [kotleta] (köfte), салат [salat] (salata), ботинок
[botinok] (potin); İtalyancadan газета [gazeta] (gazete), макароны [makaronı]
(makarna), вермишель [vermişel’] (tel şehriye) gibi sözcükler de Rus dilinde bu
şekilde benimsenmiştir (Eltut, 2008:33).
Dilde sözcük bağlamında alıntı yapma zorunluluğunun gerekçelerini iki
madde ile açıklayabiliriz:
1. Yeni tasarlanan eşyaların ve nesnelerin işlevine duyulan ihtiyaç neticesinde
varlık gösterdiği ilk toplumun adlandırdığı haliyle başka bir topluma aktarılması; Ör.
(Eltut, 2008:35) Rusçadaki автомобиль [avtomobil’] (motorlu taşıt), такси [taksi]
(taksi), метро [metro] (metro), трактор [traktor] (traktör), робот [robot] (robot),
нейлон [neylon] (naylon), лазер [lazer] (lazer), транзистор [tranzistor] (transistör)
vb. sözcükler bu şekilde ortaya çıkmıştır.
2. Bilim ve teknik alanları göz önünde bulundurulduğunda, teknolojinin
gelişimine paralel biçimde nesnelerin ya da kavramların adlandırılmasına yönelik
ortaya çıkan ihtiyaç neticesinde teknik terimlerin bir dilden başka bir dile aktarılması;
Ör. Rusçadaki cканировать [skanirovat’] (belge/ evrak taramak), смартфон
[smartfon] (akıllı telefon), айфон [ayfon] (iPhone), сканер [skaner] (tarayıcı),
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вольт [vol’t] (volt), микровзрыв [mikrovzrıv] (mikro patlama), альфа-распад
[al’fa-raspad] (alfa bozunması), космовидение [kosmovideniye] (uydu televizyon
yayını) vb. sözcükler de bu şekilde dile yerleşmiştir.
Karaağaç (2008:XXIV) Slav dillerindeki Türkçe unsurların varlığının araştırılmasıyla ilgili çalışmaların 1850’lerde başladığını, bu konuda çok sayıda inceleme
yapıldığını ve en kapsamlı çalışmanın Ye.N. Şipova’nın sözlüğü olduğunu belirtmektedir. Kalyuta (2004:38), genellikle sözcüklerin altılandığını, morfemlerin, deyimlerin ve sentaks birimlerinin ise daha nadir alıntılandıklarını söyleyerek “балык
[balık] (balık füme), лапша [lapşa] (erişte çorbası, erişte), башмак [başmak] (pabuç, potin), сундук [sunduk] (sandık)” gibi sözcükleri Türk dillerinden Rusçaya geçen sözcüklere örnek göstermektedir.
XIX. yüzyılda Bestujev-Marlinski’nin Rusların Kafkas çeteleriyle savaşlarını
konu edinen “Ammalat-Bek” adlı öyküsü içinde Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçen söz varlığı konumuza geri dönersek, Öksüz (2007: 1182), yazarın söz konusu
eserinde aşina olduğumuz sözcükler olduğuna şu sözlerle işaret etmektedir:
“Marlinski öyküde Türk kökenli ya da Tatarca pek çok sözcük kullanmış, bunların açıklamalarını ya bir parantezle ya da dipnotlarla vermiştir. Öyküde en çok
kullanılan Türk kökenli sözcükler arasında giysi anlamında “arkalık”, baş üstüne
anlamında “baş usta göz usta”, para karşılığında “pul”, ne edelim anlamında “necelim”, sus anlamında “kes”, kaçın karşılığında “kaç, kaç”, Allah saklasın, vallahi
billahi, selamlaşma anlamında “selamın aleyküm”, “aleyküm selam”, “Allah bismillah”, “ağa”, “hacı”, “çörek”, “imam”, “Allah verdi”, “aziz”, “şeytan”, “kebap” gibi kelimeleri sayabiliriz.”
Ancak dikkat edilirse bahsi geçen sözcükler için Türkiye Türkçesi’nden geçen
sözcükler ifadesi kullanılmayarak genelleme yapılmıştır. Muhakkak ki bu sözcükler
Müslüman ve/veya Türk kökenli kimseler tarafından kullanılan sözcüklerdir ve varlıkları göz ardı edilemez. Bu bağlamda “Ammalat-Bek” adlı eserde çalışmamızın
odak noktasını XIX. yüzyılda Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçen sözcüklerin teşkil ettiğinin özellikle belirtilmesi gerekir.
2. A. A. BESTUJEV-MARLİNSKİ’NİN “AMMALAT-BEK” ADLI ESERİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN ALINTILANAN SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ
Öksüz (2007: 1173), Marlinski’ye ün kazandıran “Ammalat-Bek” adlı öykünün tamamının doğu motiﬂeriyle bezendiğini ve yazarın doğulu yaşam tarzını ve gelenekleri öykünün bütününe yaydığını belirterek Bestujev-Marlinski’nin sıkça Türk
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kökenli sözcük kullanımına başvurmak suretiyle bu durumu iyice pekiştirdiğinin altını çizmektedir.
İncelenen eser içinde tespit edilen Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçen sözcükler Kril alfabesine göre alfabetik dizin göz önünde bulundurularak listelenmiştir.
Bu sözcüklerin öncelikle Rusçaları verilmiş olup yanlarında köşeli parantez içerisinde Türkçe transliterasyonları verilmiştir. Başvurulan etimoloji sözlükleri ile diğer
kaynaklar yayın yılları dikkate alınarak sıralanmıştır. Aynı yazara ait çalışmaların
farklı ciltleri ise yayın yıllarının hemen yanında parantez içerisinde küçük harflerle
belirtilmiştir. Ayrıca başvuru kaynaklarında ilgili sözcüklerin yer aldığı sayfa numaraları da parantez içerisinde gösterilmiştir.
1- агач [agaç]:
Şipova (1976:23, 24). Türkiye Türkçesinde ve Azer. 6 verstten 7 verste kadar
olan uzunluk ölçüsüdür (verst=1.06km). Пеший агач [peşiy agaç] = 4 verst, конный
агач [konnıy agaç] = 7 verst (Dal’, 1, 5; Fasmer, 1, 60).
Fasmer (1986(a):60). En Yakın Etimoloji: Kafk. "1saatlik mesafe", (Dal’),
Rusçaya Türkiye Türkçesinden geçmiştir, Türkiye Türkçesinde ve Azer. agaç "6
verstten 7 verste kadar (verst=1.06km) olan uzunluk ölçüsü" anlamına gelir (Radlov
1, 150).
Hacızade (2000). “Çağdaş Rusçanın Kelime Hazinesinde Bulunan Türkçe ve
Bazı Doğu Kökenli Kelimeler” listesinde bu sözcüğe rastlanılmamıştır.
Çernıh (2004). Çernıh’ın sözlüğünde bu sözcük hakkında bilgi verilmemiştir.
Karaağaç (2008:11). Rus. agaç “Kafkas ötesinin uzunluk ölçüsü, bir saatlik
uzaklık” (Fas.I.60; Şip. 23)
Orijinal Metinden Örnek: “На треть агача расстояния от Хунзаха к
западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного
памятника забытой веры туземцев” (Bestujev-Marlinski, 1995: 28).
Türkçe Karşılığı: Hunzah’tan batıya kadar üçte bir agaç uzaklığındaki mesafede yerli halkın unutulmuş inançlarının eski bir abidesi olan Hıristiyan manastırının
kalıntıları vardır.
2- аул [aul]:
Şipova (1976: 41). Ogiyenko bu sözcüğü XIX. yy’de Türk dillerinden alıntılanan sözcükler arasına dâhil etmektedir. Türkiye Türkçesinde “ağıl” olarak bilinen
bu sözcüğün doğu bölgesindeki kullanımı aiл batı bölgesinde ise аул şeklindedir.
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Fasmer (1986(a):96). En Yakın Etimoloji: "Köy, yerleşim yeri, göçebe konak yeri, Asya ve Kafkas halklarının obası”. Tatarca, Kazakça ve Kıpçakçada aul
"köy; bir yerde bulunan göçebe çadırları”, Türkiye Türkçesinde ve Azericede ise ağıl
“koyunların barınağı” anlamına gelmektedir, Radlov 1, 74, 163, 171, 350.
Hacızade (2000:131). Аил - oba; аул - Kafkas köyü.
Çernıh (2004). Çernıh’ın sözlüğünde bu sözcük hakkında bilgi verilmemiştir.
Karaağaç (2008:11). Rus. aul “köy; oba; mezra; çiftlik”; okol “ağol sığır veya
domuz ahırı” (Fas. I, 96; Şip. 41; TMEN 503; SİS. 64; Men. 26; Dev. 65; GK).
Orijinal Metinden Örnek: “Разделясь на небольшие кучки, пошли они по
едва видным тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи”
(Bestujev-Marlinski, 1995:32).
Türkçe Karşılığı: Küçük gruplara ayrılarak, zorla görülen patikalarda, geceye
dek saklanmaları gereken huzurlu köye doğru yol aldılar.
3- диван [divan]:
Şipova (1976:125). Dmitriyev’e göre bu sözcük, Fransızca gibi bazı Batı dillerinin aracılığıyla Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçmiştir (1958, 23). Ogiyenko
ise ...divan gibi doğu kökenli sözcüklerin yani türkizmlerin Rusçaya batı dillerinden
geçtiği görüşündedir (1915, 30). Bu durumda bu sözcük 1. batı dilleri vasıtasıyla, 2.
doğrudan doğruya Türk dillerinden Rusçaya geçmiş olabilir.
Fasmer (1986(a):512). En Yakın Etimoloji: Anlamına bakıldığında sözcüğün ilk kaynağı olan Türkiye Türkçesindeki "hizmet odası, meclis" anlamında kullanılan “divan” sözcüğünden önce Batı dillerinden alıntılanan bir sözcük gibi görünüyor (çünkü Frans. divan "loca, divan" anlamındadır); bkz. Preobrejenskiy. (1, 183).
Hacızade (2000:133). Диван - divan.
Çernıh (2004(a):251). Bu sözcük Rusçada XVIII. yy’nin sonu ve XIX. yy’nin
başından itibaren bilinen bir sözcüktür. A. S. Puşkin’in (Рассуждение о жизни,
смерти и любви) “Hayat, Ölüm ve Aşk Hakkında Hüküm” (1804), (Сон) “Rüya”
(1816) şiirlerinde bu sözcük görülmektedir. Batı Avrupa dillerine Doğu dillerinden
geçen bir sözcüktür. Türkiye Türkçesinde divan 1. Osmanlı Devleti zamanında meclis, 2. kanepe anlamına gelmektedir. Türkiye Türkçesine Arapçadan, Arapçaya ise
Farsçadan geçmiştir.
Karaağaç (2008:249). Rus.divan, duvan “kanepe, sedir, seki; hizmet odası;
yüce meclis” (Fas.I.512, 549; Şip.124, 127: SİS 166, 180: Dev. 74).
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Orijinal Metinden Örnek: “В моей вине мне диван аллах и падишах!
Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею
я обязан быть его защитником и буду им!” (Bestujev-Marlinski, 1995:13).
Türkçe Karşılığı: Benim günahımın hükmünü Allah ve Padişah verebilir! Savaş alanında kaderi Han’ı korusun, ama benim eşiğimden içeride, benim çatım altında ben onu korumak zorundayım ve öyle de yapacağım!
4- чeпрак [çeprak]:
Şipova (1976:376, 377, 386). Üstü keçe olan, atın eyerinin altına serilen çuha,
kürk veya halı (Dal’, 4, 582). Türkiye Türkçesinde çaprak “binek atının eyerine örtülen örtü” anlamındadır (Radlov, 3, 1924). Budagov’un çevirisine göre (Sözlük, 1,
453), Türkiye Türkçesinde çaprak “binek atının ya da eyerinin üstüne örtülen örtü”
demektir. Aynı etimolojiyi Berneker de vermektedir (Dmitriyev, 1958, 35).
Fasmer (1986(b):315). En Yakın Etimoloji: Чепрак, Lehçede de czарrаk
olarak geçer. Almancaya da Schabracke "чепрак" olarak geçen Türkiye Türkçesindeki “çарrаk” sözcüğünden alıntılanmıştır; bkz. Мi. ТЕl. I, 272; Radlov 3, 1924;
Berneker I, 136; Goryayev, ЭС 407; Lokotsch 32.
Hacızade (2000). “Çağdaş Rusçanın Kelime Hazinesinde Bulunan Türkçe ve
Bazı Doğu Kökenli Kelimeler” listesinde bu sözcüğe rastlanılmamıştır.
Çernıh (2004). P. Ya. Çernıh’ın sözlüğünde bu sözcük hakkında bilgi verilmemiştir.
Karaağaç (2008:176). Rus. çaprak, çeprak “atın eyeri altına serilen çuha, deri
veya halı şilte; çul, çaput” (Fas.IV. 315; Şip. 376; Dev. 98).
Orijinal Metinden Örnek: “Против обыкновения, не было на коне
персидского круглого, расшитого шелками чепрака….(Bestujev-Marlinski,
1995:6)
Türkçe Karşılığı: Her zamankinin aksine, atın üzerinde, Acem usulü ipek ipliklerle işlenmiş yuvarlak çaprak yoktu…
5- чинарa [çinara]
Şipova (1976:393). Lat. Platonus orientalis, Ogiyenko bu sözcüğün XIX.
yy’de Türk dillerinden Rusçaya geçtiğini söylemektedir (1915,30). Türkiye Türkçesindeki çınar sözcüğünden geçmiştir.
Fasmer (1986(b):363). En Yakın Etimoloji: Rusçası "платан" [platan] olan
ve çınar ağacı anlamına gelen bu sözcük, Kırımca, Kafk. чинарь. Kaynağını Farsçada
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aradıkları Türkiye Türkçesindeki “çınаr” (Radlov 3, 2071) sözcüğünden alıntılanmıştır.
Hacızade (2000:138). Чинара - çınar.
Çernıh (2004). Çernıh’ın sözlüğünde bu sözcük hakkında bilgi verilmemiştir.
Karaağaç (2008:198). Rus. çinar, çinara, çinarovıy, çinarnik “çınar ağacı”
(Fas. IV. 363; Şip.393; SİS. 572; Dev.98).
Orijinal Metinden Örnek: “Широкоплечие дубы, словно старые
ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары,
собравшись купами и окруженные кустарниками как детьми, кажется,
готовы откочевать в гору…(Bestujev-Marlinski, 1995:6)
Türkçe Karşılığı: Geniş dalları olan (heybetli) meşe ağaçları yaşlı savaşçılar
gibi orada bir yerlerde nöbet tutuyorlar, diğer yandan kümeler halinde toplanmış ve
adeta çocuklar gibi etrafını çalılıkların çevrelediği kavak ve çınar ağaçları dağlara
doğru göç etmeye (yayılmaya) hazır görünüyorlar…
6- шакал [şakal]:
Şipova (1976:406, 407). Lat. Canis aureus, Uşakov’a göre Sanskrit dilinden
Farsçaya geçen şagal sözcüğünden gelmektedir. Ancak fonetik niteliği bakımından
Türkiye Türkçesinde geçen “çakal” sözcüğüyle ve diğer Türk dilleri ile bağlantı kurmakta, Rusçaya bu dillerden alıntılanmıştır diyerek Fasmer’in görüşünü yinelemektedir.
Fasmer (1986(b):395, 396). En Yakın Etimoloji: Almancadaki Sсhаkаl sözcüğünden ya da Fransızcadaki сhасаl (XVIII. yy.) alıntılanmıştır. Türk dilleri aracılığıyla alıntılanması hakkında konuşmak yersizdir, çünkü Türkiye Türkçesindeki
çаkаl sözcüğü fonetik ilişki bakımından ayrılmaktadır.
Hacızade (2000:139). Шакал çakal.
Çernıh (2004(b):399). Lat. Canis aureus “altın renkli köpek” anlamına gelmektedir. Rusçada шакал sözcüğü XIX. yy’nin 20’li yıllarından itibaren bilinmektedir. 1847 yılından itibaren sözlüklerde yer almıştır. Bölgesel olarak чакал şeklinde
de görülmektedir. Puşkin’in “Erzurum’a Yolculuk” eserinde de (1829–1835, I. bölüm) geçmektedir. Sözcüğün başındaki ш- sesi (bu sözcük XVIII. yy ortalarında birdenbire Türkiye Türkçesinden Frans. ve Alm.’ya geçmiştir) Fransızcadaki сhасаl
veya Almancadaki Sсhаkаl sözcüğünden gelmektedir. Türkiye Türkçesinde “çakal”
olarak geçmektedir. Türkiye Türkçesine ise Farsçadan geçen bir sözcüktür. Sözcüğün başında ç- (ч-) sesi olan şekli ise doğrudan doğruya Türkiye Türkçesinden alıntılanmıştır.
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Karaağaç (2008:165). Rus.çekal, şakal, çakalka, çakal (Fas. IV, 324; 395;
Şip.372, 381, 406; SİS. 573; Men. 78; Dev.99).
Orijinal Metinden Örnek: “…все-таки лучше владеть Буйнаками,
нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.”(Bestujev-Marlinski,
1995:12)
Türkçe Karşılığı: ….ne de olsa, hiç bir işe yaramayan unvanla çakal gibi dağlarda saklanmak yerine Buynaklara hükmetmek daha iyidir.
7- шах [şah]:
Şipova (1976:414). 1. Bazı doğu ülkelerinde hükümdara verilen unvan (şimdi
sadece İran’da kullanılıyor); 2. Satrançta bir taş ismi. Yanovskiy, 1806 (1. anlamda),
Leks. , 1762 (2. anlamda). Radlov’a göre “шах” sözcüğü “İran hükümdarı” anlamına
gelmektedir ve Türkiye Türkçesi vasıtasıyla Farsçadan alıntılanmıştır (4,941).
Fasmer (1986(b):414, 415). En Yakın Etimoloji: "Pers Kralı", aynı zamanda
bir satranç terimidir. İlk anlamıyla. – Kotoşihin’in eserinde (41 ve sonrası.). шах
Türkiye Türkçesi vasıtasıyla ya da direk Farsçadan şah "çar, kral" anlamında alıntılanmıştır. (Horn, Npers. Еt. 170; Bartolome 552); bkz. Мi. ТЕl. 2, 162; Lokotsch
140.
Hacızade (2000). “Çağdaş Rusçanın Kelime Hazinesinde Bulunan Türkçe ve
Bazı Doğu Kökenli Kelimeler” listesinde bu sözcüğe rastlanılmamıştır.
Çernıh (2004). Çernıh’ın sözlüğünde bu sözcük hakkında bilgi verilmemiştir.
Karaağaç (2008:780). Rus. şah “doğu ülkelerinde hükümdar, satrançta şah”;
şahmatist “satranççı”; şah “balık ağını tutan kazık” (Fas. IV, 415; Şip. 414; SİS. 574;
RTS).
Orijinal Metinden Örnek: “- Насказал таких небылиц, что ты бы
подумал, будто я стихотворец персидского шаха” (Bestujev-Marlinski,
1995:52).
Türkçe Karşılığı: - Bütün bu hikâyeleri Acem Şahı’nın şairi olduğumu zannetmen için uydurdum.
3.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bestujev-Marlinski’nin “Ammalat-Bek” (1832) isimli öyküsünde Rusçada
Türkiye Türkçesinden alıntılanan yedi sözcük tespit edilmiştir. Bu sözcükler Rusçada
benimsenerek kullanılması nedeniyle alıntı sözcükler sınıfına girmektedir. Ayrıca,
incelenen sözcüğün hangi dilden geldiğine dair bir bilgi edinmek için tarihsel, coğrafi
118

Bestujev Marlinski’nin “Ammalat-Bek” Eserinde Türkiye Türkçesinden Alıntılanan…

ya da dilbilimsel bazı kanıtların olması gerekliliği, incelenen sözcükler arasında semantik benzerlik olması gerekliliği, incelenen sözcüklerde düzenli fonetik uyum
gözetilmesi zorunluluğu ve incelenen sözcüğün dilbilgisel uyum kurallarını bozmaması gerekliliği Eltut (2008:36) ’un belirttiği üzere bir sözcüğün alıntı olarak değerlendirilmesi için gereken koşullardır ve metinde tespiti yapılan sözcüklerin bu
koşulları sağladığı görülmektedir.
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında 1806-1878 yılları arasında yapılan
savaşların, iki devletin dilleri arasındaki etkileşimi kaçınılmaz kılması sonucunda,
söz konusu etkileşim sürecinde alıntılanan sözcüklerin Rus edebi eserlerinde karşımıza çıkması, Türkçe alıntı sözcüklerin aktarıldığı dil olan Rusçada benimsendiğinin
göstergesidir.
Bu eserde tespit edilen Türkiye Türkçesinden alıntılanan sözcükleri kullanım
ve anlam ilişkisi bakımından değerlendirdiğimizde: агач [agaç] sözcüğü mesafe bildirmektedir ve yaya olarak dört ve atlı olarak yedi verst olmak üzere ayrı değerleri
ifade ederler, muhtemelen savaşlar vasıtasıyla Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçen
bir sözcüktür; аул [aul] Kafkas köylerini ifade etmektedir; диван[divan] suçluların
yargılandığı yerdir ve bu sözcük de büyük bir olasılıkla savaşlar döneminde ya da
ticaret vasıtasıyla Rus diline girmiştir; чинара[çinara] Rus topraklarında yaygın görülmeyen, Kırım, Kafkasya, Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda yetişebilen bir ağaç
ismidir; чeпрак [çeprak] sözcüğü торба [torba] sözcüğü gibi savaş esnasında ya
da тютюн [tütün] sözcüğü gibi ticari yollarla ya da kültürel ilişkiler sonucu öğrenilmiş olabilir; шакал [şakal] bir hayvan ismidir, ancak günümüzde halk dilinde
argo olarak da kullanımı vardır ve son olarak шах [şah] sözcüğü ise padişah sözcüğünden gelen ve Türkiye Türkçesi vasıtasıyla Farsçadan diplomatik ya da ticari yollarla geçmiş bir sözcük olabilir diyebiliriz.
Sonuç olarak, Bestujev-Marlinski’nin “Ammalat-Bek” öyküsünde tespit edilen alıntı sözcükler, savaşlar sırasında yaşanan göçler sonucu yerleri değiştirilen toplulukların tanıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişilerden ya da Osmanlı Devleti’nde yapılan gezilerde görsel ve işitsel yollarla öğrenilen sözcüklerden, savaş esnasında ihtiyaç duyulan nesne adlarından, yaşam alanlarına verilen isimlerden, gıda
maddeleri ve giysilere verilen adlardan, hitap sözcüklerinden, hayvan, bitki ve ağaç
vs. isimlerinden oluşmaktadır. Alıntılanmış olan bu sözcüklerin Türkler ve Ruslar
arasındaki iletişimi kolaylaştırmış olabileceği gibi ticari ve kültürel alışverişi de hızlandırdığı düşünülmektedir. (Eltut, 2008:59).
Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçen sözcüklerin hangi koşullarda hangi yollarla Rus diline girmiş olabilecekleri, alıntılanan sözcüklerin Rus dilinde benimsenme sürecinde anlam kaymasına uğramadan kullanıldığı, söz konusu sözcüklerin
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Rus dilinin sözcük haznesine ve Rus edebi diline ne ölçüde katkısı olduğu tarafımızca
tespit edilmiştir.
Ticaret, dostluk, savaş gibi etkin ilişkiler, coğrafi yakınlıklar, ilgili toplumlara
ait diller arasındaki etkileşim ile desteklenmektedir. Gerek siyasi, gerek tarihi, gerek
ticari vs. bakımdan sıkı temas halindeki topluluklar birbirlerinin kültürünü bilgi, yetenek, beceri yönünden tamamlamakta ve zenginleştirmektedir, aralarında etkileşim
bulunan diller ise sözcüklerle birbirlerinin sözcük haznesine zenginlik katmaktadır.
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http://www.itobiad.com/download/article-file/378978 (Erişim T. 24.12.2018).
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Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Modernleşmesinde Akçura
Etkisi: Gökalp İdealizmine Karşı Kafkas Realizmi

Prof. Dr. A. Baran DURAL
Trakya Üniversitesi

Özet: İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş sürecinin temel ideolojisi
olarak ulus- devletin kurulması yolunda, milliyetçi- Türkçü siyasetin ele alınması kaçınılmazdır. Bu bağlamda milliyetçi siyasetin oluşumunda etkin olan
iki yerli damardan ilki Osmanlı Türkleri içinden çıkan kuramcılarsa, ikincisi de
Kafkasya’dan Türkiye’ye göçen Türk kökenli burjuvazinin içinden yetişen aydınlardır. Rus Çarlığı’nda ekonomik seçkinler arasında somut bir konuma sahipken, Çarlığın modernleşme ideolojisi nedeniyle tamamen siyasal iktidarsızlığa mahkûm edilen Tatar milliyetçileri, ulus, uluslaşma ve Türk etnisitesine
dayanan bir siyasal egemenliğin, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorlardı. Osmanlı modernleşmesinden daha hızlı ilerleyen Rus modernleşmesini, ancak;
hamasi bir bakış açısıyla izleyen yerli Türk aydınları ise uluslaşma yolunda
Osmanlılık kimliği üzerinde bir birleşmeyle, Türklük ekseninde devletleşme
karasında hayli kafa karışıklığı yaşamaktaydılar. Ulus-devletin sınıfsal olarak
mütemmim cüzü sayılan, burjuva sınıfına mensupluk Kafkas aydınlar için bir
veriydi. Oysa aynı durum, Türk burjuvazisinin başat tümleyeni İttihat Terakki
önderliği açısından ancak ulaşılması gereken bir hedefti.
Tüm bu hususlar ışığında yerli Türk milliyetçiliğinin, İttihat Terakki’nin
ve daha sonra kurulan Cumhuriyet’in temel ideoloğu olarak gösterilen Ziya
Gökalp’in başlangıçta savunduğu Osmanlı insicamında, bir ulus- devlet inşası
idealizmine karşı, Kafkasya kökenli milliyetçi damarın ünlü düşünürü Yusuf
Akçura’nın tezleri, realizmin başkaldırısı şeklinde yorumlanabilir. Bu metinde
Yusuf Akçura’nın, “Üç Tarz-ı Siyaseti”, kısmen Gökalp idealizminin, “Türkleşmek- İslamlaşmak- Muasırlaşmak” ve “Türkçülüğün Esasları” tezleriyle
karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Türkçülük, Ziya
Gökalp, modernleşme.

The Akçura Effect on Turkish Modernization Process: Caucasian
Realism Against Gokalp Idealism
Abstract: Nationalist- Turkist politics should be consideredas a “basis”
of forming a national- state for Turkey from Ottoman Empire to theTurkish
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Republic. One of the two arteries of Turkish nationalist politics is being composed among Ottoman- Turk theorists where as the other artery is being represented by the Tatar nationalism, which arosed in the Empire after the Caucasian
immigration from Russian Tsardom. The Caucasian- Turkish oriented immigrants who were among the economic elites of the Tsardom but complaining on
being totaly marginalization and the political incompetence due to the Russian
modernization patterns, were solidly well conscious on the notions such as nation- state, nationalism and ethnicity. The Ottoman elites analyzing Russian
modernizm growing much more faster than Ottoman modernization on the “heroic- buncombe” point of wiev, were totaly confused about how the unity of
the nation should be based upon.The boureoisieclass, as being the necessary
part of nation state internalized by the Tatar nationalism, was only a target for
Ottoman theorists, including the Progress and Union Leadership, which must
be accomplished.
Under the facts stated above, Akçura’s thesis on Turkish nationalism
can be called as a “realist uprising” against the “idealist nation- state theory”
of Ziya Gökalp, representer of Turkish nationalism, Progress and Union Party
and the New Republic’s ideologue .This paper will try to analyze Akçura’s,
“Three Options on Politics”, by comparing Gökalp’sa, “Being Turkised, Islamised and Modernized” and “The Principles of Turkism” thesis, on the contradictions in- between the two main- streams of Turkish Nationalism.
Keywords: Yusuf Akçura, “Three Options on Politics”, Turkism, Ziya
Gökalp, modernization.

Giriş
Türk Düşünce Tarihinin İkilemi
Sadece gündelik yaşamda değil, en basit bir sorun karşısında net tavır alamamadan düşünce hayatındaki tartışmalara dek kalıcı bir Türk hastalığı olarak yerleşen,
sorunların üzerine giderek, çatışkıdan- somut verilere inmekten kaçınma Türk devletinin temellerinden, gerçek çözüm yollarının ne/ neler olması gerektiğine ilişkin
tartışmalara kadar tüm çetrefilli gündem maddelerinde kendisini hissettiriyor. Bunun
yerine soyuta hatta eristiğe sapma ya/ ya da en sert uzlaşısızlıklardan varsayımsal
uzlaşılar yaratma endişesi, Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura üzerinden, Türk düşün tarihindeki krize çözüm bulabilme umutlarını gitgide tüketiyor. Başta geçmişte Gökalp
ve Akçura’nın yanyana ama farklı çıkış noktalarına odaklanarak, Türkiye’ye hizmet
edebilmek için mücadele verdikleri Türk Yurdu gibi önemli yayın organları olmak
üzere Türk entelijansiyası, ömrü boyunca fikirleriyle birbirine galebe çalmaya çabalayan iki temel düşünürü, sanki “tek yumurta ikiziymişlercesi”ne sunmaktan çekinmiyor. Böylelikle Türkiye tanımlanan “karıtır- barıştırıcı”hâkim anlayışı sebebiyle
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kendi kimlik tartışmasına nihai nokta koymayı sürekli ötelemek mecburiyetinde kalıyor.
Eğer yakın düşünce tarihinin ortasında durup, “Nasıl Yaşamalı?” dersek, bu
soru hayatın soğuk gerçekçiliği içinden, Akçura’ya kapı aralar ve “Zeplin ve Benoit’e
çırak olarak. Milliyetçiliği Batılı terminolojisi çerçevesinde ele alıp, sızlanmadan uygulayarak” cevabına ulaşabilir. Oysa aynı kişi, “Niçin Yaşamalı/ Yaşamımızın anlamı nedir?” sorusunu seslendirirse, bu sefer, “Uygarlığın içinde ama aynı zamanda
kendimiz kalarak. Zeplin’e çırak olarak fakat onun soluduğu havayı solumayarak,
Kant’ın zaman- mekân algısına erişip, o zaman- mekân algısallığında anlığı Kant’ın
kullandığı şekilde değerlendirmek yerine tesbih çekip namaz kılarak, vecdiçerisinde
rükuya vararak vb.” tipi sürrealist bir yanıta ulaşabilir. Evet, her iki soru da ulusallığın kendi yaşamı içerisinde akışıyla ilgilidir ama yanıtlardan biri idealist- ülkücü bilinmezliği, diğeriyse Batıyla eşit mesafeden konuşmayı, tüm endişelerden arınarak,
modern çağ içerisinden seslenmeyi doğurur. Bu bağlamda düşünce tarihinde Akçura
ile Gökalp’i birbirine aynileştirmeye çalışan tüm “entelektüel madrabazlıklara” karşın, iki aydından birisi bilimsel soğuk gerçekçiliği, ötekiyse soyut Doğu geleneğini
utangaç bir biçimde, Batı bilimselliği kapsamında yeniden canlandırmaya yönelik
çabaların temsilcisidir.
Hatta daha da ileri gidildiğinde Akçura, mevcut kaygısı- kavgasıyla Batılılaşmayı ayrıca konu etmemiş, tersine döneminin ideolojilerin tamamını, Batılılaşmanın
farklı yol haritaları olarak algılamıştır. Tıpkı “emancipatory politics” kavramı üzerinden1, yeni zamanlarda ilerici ideolojik hareketler kadar gerici/ gerilek yapılanmaların da, içinden yükseldikleri çağın devrimci rüzgârından etkilenmelerinin kaçınılmaz olduğu, tezini paylaşan Giddens gibi, Akçura da, Osmanlı’yı etkisi altına tutan
hiçbir ideolojinin, kelimenin düz anlamıyla gerici olamayacağını fark etmişti. Öte
yandan çağdaşlaşmanın erekselliğine yenilmiş Osmanlı devletinin gözü açık ama kararsız aydını Ziya Gökalp, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” yapıtında,
sanki İslamlaşmakla Türkleşmek bir ve aynı şeylermiş gibi bir zorlamaya giderken,
Osmanlı’nın kimlikleri dengeleyici ve kararsız tutumunu aynen sürdürmekte bir beis
görmüyordu. Oysa Gökalp’in saplandığı bu çıkmaz sokak, Osmanlı’da Batılı anlamda yurttaş- ulus kavramlarının oturtulamamasının, hatta günümüzde iki sağ gelenek arasındaki, “Milli terkip içinde iki doz İslam bir doz milliyetçilik mi yoksa iki doz
milliyetçilik bir doz İslam mı katmak daha evladır?”, ya da “Hangi aşamada diğeri
ayaklar altına alınıp ezilebilir?” tipi sonuçsuz kalmaya mahkûm lafazanlıkların temel müsebbibi değil miydi?
1Ahmet

Baran Dural, Başkaldırı ve Uyum: Türk Muhafazakârlığı ve Nurettin Topçu, Kriter Basım Yayın
Dağıtım, İstanbul 2010, s.19.
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"Türkleşmek- İslamlaşmak Muasırlaşma"tan "Türkçülüğün Esaslarına"
Bilindiği gibi Ziya Gökalp, “Türkleşmek- İslamlaşmak – Muasırlaşma” tezini,
İttihat Terakki ideoloğuyken sipariş üzerine yazmıştı. İttihat Terakki önderliğinin gizil Türkçülük politikası güttüğü, ülkedeki gayrı- müslim/ Arap unsurları ürkütmekten
çekindiği sırada, birden bire Osmanlı’nın tüm unsurlarının, “ittihadı anasır” ve “imtizacı akvam” ekseninde birleştirilmesine yönelik son ikna çabası olarak nitelendirilebilecek söz konusu eser, Gökalp idealizminin en uç noktası olarak değerlendirilebilir. Bu kitabın nedense yazarının daha sonra kaleme alacağı ve ilkine nazaran hayli
açık bir anlatıya sahip, “Türkçülüğün Esasları”na kıyasla çok daha etkin rol oynaması, imparatorlukla mümkünse devam etmek/ ulus- devlete geçerek çağdaşlaşıparınma arasında “beynamaz” kalmak olarak da isimlendirilebilirdi. Konuya İslamcı
bir bakış açısı getiren Karagülle, Gökalp’in, "Türkleşmek- İslamlaşmak- Muasırlaşmak"da, propaganda faaliyeti yürüttüğünü şöyle açıklıyor:
“Gökalp: ‘Türk gençleri çok iyi anlamışlardır ki, bugün mukaddes görev,
Türklerin bütün siyasal partilerin ve akımların üzerinde birleşmesi gerekir. Bu birlik
olunca İslamlığın birliği ve Osmanlılığın tamamiyeti daha sağlam olacaktır’ der. Bunun yalan olduğunu daha sonra kendisi de görmüştür. Osmanlı devleti yıkılmış, İslam’ın birliği dağılmış ve Türkiye dinsiz bir laiklik havasına girmiştir. Demek ki bu
laflar propaganda, gerçek değil. Gökalp kandırıyor muydu yoksa kanmış mıydı; bunu
bilemiyorum”.2
İslamcı akıl İslam'la Türklük arasında bir kardeşlik ilişkisi değil, olsa olsa bir
alt-üst ilişkisi kurulabileceğini açık yüreklilikle savunabilirken, Türkçü- milliyetçi
yayın organlarında hissedilen “karıştır barıştırıcı” söz dağarı katlanılabilecek cinsten değildir. Aşağıda milliyetçi yaklaşımın sorunlu zorlamacılığı, Çalen’in metninden yapılacak alıntılarla ortaya konmaktadır:
“Gökalp’te İslamlaşmanın içeriden ve dışarıdan olmak üzere iki yönü vardır.
Birinci yönüyle İslam, Türk milletinin temel yapıtaşlarından birisidir. İkinci yönüyle
İslam dünyası sathımda, Arap harflerini muhafaza etmek, ilim ıstıhalarını müşterek
hale getirmek müşterek bir İslam terbiyesi oluşturmak, müftülük teşkilatları arasında
irtibat tesis etmek, hilalin kutsiyetini muhafaza etmek gibi prensipler üzerine müesses bir İslam programıdır. Ona göre, biri milliyet diğeri ise beynelmilellikle ilgili
olması sebebiyle, İslamlaşmanın bu iki ciheti arasında bir tenakuz, karşıtlık yoktur.
…Türklerin muhtelif dinleri denedikten sonra şamani Yakutlar gibi birkaç küçük
2Süleyman

Karagülle-Veli Öztürk-Harun Demir,“Yeniden Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Üzerine Tartışmalar”, 2003, https://www.harunozdemir.com.tr/kitaplar/turklesmek _islamlasmak
_muasirlasmak_uz, s.46, (Erişim Tarihi: 01.12.2018).

128

Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Modernleşmesinde Akçura Etkisi

topluluk müstesna kahir ekseriyetiyle, İslamiyet'i kabul etmesi bu tabii eğilimin neticesidir. …İslamiyet'i Türk kalmanın ön şartı olarak kabul eden bu anlayış daha sonraki kuşakları da büyük ölçüde etkilemiştir.”3
Bu alıntı baştan aşağı sorunludur. Zira Gökalp’in milliyetçilikle din arasında
kurduğu ilişkinin aslı, düşünürün laiklik üzerinde yaptığı analojiden hareketle, şöyle
tanımlanmalıydı:
“Ziya Gökalp, ümmet dininin çöktüğünü, ümmet teşkilatıyla milletin birbirlerinden ayrıştığını savunuyordu. Dinin kendi öz alanı olan vicdan sahasına çekilip,
önemini daha da arttırmasını, işlevselleşmesini isteyen Gökalp, işbölümü ve uzmanlaşmanın da katkısıyla toplum bütünleşmesinin en önemli unsurlardan birinin yine
din olacağını öngörmekteydi. Kısacası Türk laikleşmesi projesinde laiklik kesinlikle
dinsizlik değildi. Mustafa Kemal, bu açılardan Gökalp’e katılmaktaydı”.4
Türklerin tarihte defalarca din değiştirmelerine karşın, milliyetlerini hiç değiştirmediklerine dikkati çeken Gökalp, son kertede Türklüğün, siyasal İslam’ın kültürel
öge olarak “kullanılabileceği” yani bağımsız değişkenin milliyetçilik olarak tasarımlanacağı bir toplumsal birliktelik arzuluyordu. (Parla, 1989) Üstelik Gökalp’in tezleri, sadece Kemalist laiklik projesiyle değil, bu anlayışın çok daha utangaç bir boyutunu kapsayan İttihat Terakki’nin, 1916-17 laiklik hamlesiyle tamamıyla tutarlıydı. Hatırlanacağı üzere adı geçen reform sürecinde, ulemanın asli etkinlik alanları
sayılan eğitim kurumları ve yasama üzerindeki etkisi budanıyor, ülkedeki en yetkin
dinsel otorite olan Şeyhülislam kabine dışı bırakılarak, vakıflarla medreseler laik Bakanlıkların iştigal sahasına çekiliyordu.5Bu dönem partinin resmi ideoloğu olan Gökalp'in yaşananları tasvip etmediği düşünülebilir mi? Bugünkü takipçilerinin, "Aman
canım hiç öyle şey olabilir mi? Gökalp'te İslam'ıon iki anlamı o anlam içinde gizil
5'er tane anlamı daha vardı ki, her birinde nice hikmetler saklıydı" türünden gülünçlüklerle geçiştirmeye çalıştıkları, İslam'ın düşünür açısından sadece bir tek yeri ve
konumu vardı. O da İslam'ın ulusallaştırılarak, Türklüğün hizmetine koşulması ama
bu "gizil plan" yürürlükteyken, mümkünse İslamcı ulemanın da desteğinin alınmasıydı.
Bu noktada sorulması gereken soru; Gökalp’te İslam’ın içe ve dışa dönük gerçekten iki yüzünün mü olduğu sorusudur. Yoksa İslam’ın; aslında, biri yeni
Mehmet Kaan Çalen, “Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in Üçlü Tasnifleri: Üç tarz-ı Siyaset ve
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Türk Yurdu, C.100, S. 289, Eylül 2011, s.295.
3

Ahmet Baran Dural, Pratikten Teoriye Milliyetçi Hareket, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2011,
s.186-187.
5
Eric Zürcher, Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce- II:
Kemalizm, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s.46-48.
4
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milletleşecek Türklerin inancının sağlam bir taşa bağlanması (devletin ideolojik aygıtı olarak İslam), diğeri ileride yeni bir saldırıya uğraması olası olan Türk milletinin
önüne tampon bir bölge/ destek unsuru olarak İslam dünyasını dikmek /emperyalizmi
caydırıcı) gibi ikili bir işlevi mi vardır? Yani İslam Türk milletinin elini güçlendirmek amacıyla göreve çağırılırken, dinin olumlu etkisi, Türk devletinin ali menfaatlerinin kuvvadan fiile çıkarılması yolunda, tamamen yapısal- işlevsel mantıkla mı
kurgulanmaktaydı? Eğer doğru olan ikinci almaşıksa, o zaman Gökalp’i sözde takip
etme adına milliyetçilikle dini bir olgusallığın izdüşümleri olarak ele alan Türk- İslamcı milliyetçi paradigma, kendi silahlarını berkittiği “Gökalp cephaneliği” üzerinden çoktan iflas mı etmişti?
Gökalp İdealizminin Sorunları
Gelinen noktada Gökalp idealizminin temel sorunlarıyla ilgili kısmı noktalarken, Türk Sosyolojisinin kurucusu Gökalp’in, sorunları kurulan ulus-devletin felsefesini zedelemeyecek bir biçimde sayıtlayarak çözümlemeyi yeğlediğinin altı çizilmelidir. Comte- Durkheim çizgisini izleyen Gökalp’in, İlyasoğlu’nun deyimiyle “En
öz bir ifadeyle ulus bilincini, modern ulusal kültürü kurma yolunda, kolektif temsil
vasıtasıyla, ulusal idealizmi canlandırmaya yönelik bir sosyoloji anlayışı”6(İlyasoğlu, 1983 :2169) savunduğu söylenebilir. Eğer Gökalp yukarıdaki itirazlar kayda
alınmaksızın irdelenmeye devam edilirse, örneğin İslam medeniyetine girişin bir
aşama sayılmasına dair Gökalpgil tezin, 20. yüzyılda eşiğine gelinen uluslaşma düzeyiyle birlikte, hala geçerliliğini koruyup korumadığı, eğer koruyorsa; milletleşmeyle Batı medeniyetine mi yoksa Doğu medeniyetine mi erkinildiği hususlarını cevapsız bırakacaktır. Yine dinin kadına ilişkin yorumu belliyken, yazdığı gazetelerde
başta şeriatın örtünme kuralını sorgulayan Osmanlı kadın hareketini yere göğe sığdıramayan düşünürün tavrı ve elbette ki “Medeniyet beynelmilel bir kitap, her sayfasını bir milletin harsı teşkil edecek” düsturunda hem Doğu hem Batı, hem de örneğin
Brahman medeniyetlerinin aynı anda mı kastedildiği anlamlandırılamayacaktı.
Daha ileri de gidilebilir: Hiçbiri Türk olmayan Leyla ile Mecnun, Battal Gazi,
Kerem ile Aslı eğer Türk kültürüne ve tarihine mal edilebiliyorsa, aynı “yerlilik” ve
“millilik” illiyeti örneğin beylikten imparatorluğa yükselirken, mutlak bir süreklilik
ilişkisi yaşanılan Romen Diogenes, Konstantin Paleologos7 ile Türklük arasında da
kurulabilir mi?Görüldüğü gibi pragmatik iki zorlamadan bir doğru elde edilemiyor.
Aynur İlyasoğlu, “Türkiye’de Sosyolojinin Gelişmesi ve Örgütlenme Süreci”, Tanzimattan
Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi Cilt: 8, 1983, s. 2169.
6

7

Son Bizans İmparatoru (yn).
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Aslında Gökalp’in dönemsel şartlar içerisinde “yazmak zorunda” olduklarıyla, gerçekten kastettikleri arasında cesurca bir hesaplaşmaya gidemeyen Türk sağı, işte tüm
yukarıda sayılan özelliklerden dolayı ciddi bir Gökalp külliyatı oluşturabilmekle birlikte, ne yazık ki bir Ziya Gökalp geleneği kuramamıştır.
Yusuf Akçura: Platonist Sentezden Kopuş
Arap topraklarının yanısıra imparatorluk düşünden de vazgeçen Yusuf Akçura
ise, Kuzey Avrupa düzlükleri, Orta Asya’nın önemli bir kısmıyla Balkanlar ve Anadolu’yu Türklüğün yeni sınırları olarak öne çıkarıyordu.8 Yine de nasıl Aristo, Platon
ülkücülüğüne karşı hazırladığı realist dogmalar bütünlüğünde, kendisini “ideal devlet” tasarımı ileri sürmekten alıkoyamamışsa9, Akçura’nın Kuzey Avrupa düzlükleri
ve Orta Asya’nın önemli kısmını içine alan Türklüğün hâkimiyet sahası öngörüsünün, “savunulabilir sınırlar”dan ziyade, Alman “Lebensraum”unu çağrıştırdığı söylenebilir. Bu anlamda “Türk Aristosu” Akçura’nın da, diğer tüm evrensel- yerel temel düşünürler gibi idealizmiyle realizmi arasında gelgitlerden kaynaklanan, yarılma
durumuyla karşılaştığı görülür. Ne var ki, Gökalp’in Durkheim- Trade- Tönnies’den
etkilenen pozitivizmi, nasıl Gökalp’i realist bir kuramcı yapmaya yetmiyorsa, Akçura’nın, atayurduyla Türkiye arasında içine düştüğü çelişkiye teslim oluşları da,
kendisini ülkücü bir kuramcı yapmaya varacak derecede önem taşımaz.
Aslına bakılırsa Akçura’nın atayurduyla Türkiye arasında yaşadığı yarılma
durumunu en iyi özetleyen François Georgeon’dur. Georgeon’un konuya ilişkin görüşleri aşağıda verildiği gibidir:
“19. yüzyılın son çeyreğinde III. Alexandre’nin otokrasisinden ve Ruslaştırma politikasından kaçan Rusya’nın Türk aydınları, giderek artan sayılarda Türkiye’ye yerleştiler. Bu akını önce Azeriler başlattı. Onları Kırım ve Kazan Tatarları
izledi. Bunlardan bazıları Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal ve kültürel yaşamında
önemli bir rol oynayacaklardı. Türkiye’ye gelenlerin büyük bir bölümünün eğitim
düzeyleri yüksekti. Çoğu, Rus-Tatar ortaöğrenim kurumlarında, gimnazlarda ya da
Rus üniversitelerinde öğretim görmüştü. Otokrasiyi tanımış, Panislavizm’in
Rusya’daki Türkler ve Müslümanlar için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğu konusunda doğrudan deney sahibi olmuşlardı. Öte yandan, Müslümanlar arasında gelişen reformcu akımlardan etkilenmişlerdi. Pekçoğu, Rus aydınları arasında gelişen
popülist ve devrimci eğilimlerin etkisini taşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşen Rusya kökenli Türk aydınların konumu oldukça çelişkiliydi. Çarlık
Dural, age, s. 93-107.
Mehmet AliAğaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler, İletişim Yayıncılık,
İstanbul 2011, s. 150-152.
8
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Rusya’sındayken büyük bir bölümü güçlü, iyi eğitilmiş ve temelde Rus burjuvazisine
oldukça yakın olan Türk burjuvazisinin birer parçasıydı. Ama siyasal iktidardan yoksundular ve aşağılanıyordular. Osmanlı topraklarına göç ettiklerinde ise dinin, dilin
ve yüksek kültür düzeylerinin sayesinde, Osmanlı seçkinlerine çabucak entegre oldular”.10
İşte makalenin başından beri vurgulanan, Çarlık sınırları içerisinde ekonomik
ve kültürel olarak Rus burjuvazisinin içinde yer alan Kafkas düşüncesini boğan siyasal iktidara ortak olamama sıkıntısı Kafkas düşünürleri Osmanlı devletiyle varlık bilimsel (ontolojik) ittifaka zorlayan temel olguydu. Osmanlı devletinin gereksinim
duyduğu yetişmiş burjuva aydını ihtiyacına yanıt veren Kafkas düşünürler, gerek Osmanlı’da gerekse yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidara ortak olma hatta
sıklıkla temel toplumsal- sosyal politikaları belirleme hedeflerine erişiyorlardı. Bu
anlamda Akçura, Osmanlı’nın uğrunda harcanacak tüm çabalara rağmen ayakta tutulamayacağını Ziya Gökalp’ten çok önce belki de İttihat Terakki’ye katıldığı sıralarda gayet iyi biliyordu. Bu nedenle daha baştan cemiyetin ricasıyla, “Türkleşmekİslamlaşmak- Muasırlaşmak” gibi bir propaganda “broşürü” yayımlamaktan imtina
eden Akçura, daha sonra Gökalp gibi, “Türkçülüğün Esasları” başlıklı tamamen
farklı bir eserle kendi “öz-savunmasını” verip, “günah çıkarma” zorunluluğu hissetmemişti.11 Bu arada Kemalizm’in Kafkas düşüncesini devrimin ideolojisine eklemleyip nasıl tatmin ettiği hususu genel Akçura’nın açıklamalarından yakalanabilir:“Senelerden beri aradığım kaynağı nihayet işte bu Halk Fırkası’nda buldum. Sekiz
on yıldır ‘Türk Yurdu’nu çıkaran, ‘Halka Doğru’ fikir ve ceridesini neşreden bir adamın yeri, elbette bu fırka olacaktı.”12
Akçura ve Tatar Milliyetçiliğinin Sınırları
Yine Gökalp’in, “Türkçülüğün Esasları”yla beraber, Orta Avrupa’dan Çin
seddine dek yaydığı, Turancılığın sınırları, Akçura’ya pek uygulanabilir hatta hedeflenebilir gelmiyordu. Bu anlamda Akçura’nın Türkçülüğünün sınırları olsa olsa Ziya
Gökalp’in Türkçülüğünün ikinci aşamasına dek yayılabilecek bir olgusallık içermekteydi. Böylelikle Gökalp’in Oğuzculuk söylemi (Sançar,1976), Akçura’nın inandığı
hâkimiyet sahasını imlemekteydi ki, Akçura’nın da gayet iyi tahmin ettiği üzere kaderini tarihsel olarak Rusya ile birleştirmiş olan Kazakların çok zor ikna olabileceği
François Georgeon,Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura 1876- 1935,Türk Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul 2005, s.11-12.
10

Ahmet Baran Dural, Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik, Bilge Kültür Sanat, İstanbul
2018, ss. 109-110.
12 Gürkan Kat, Cumhuriyet Döneminde Yusuf Akçura, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010, s. 42
ve Yusuf Akçura,Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990, s. 7-82.
11
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böyle bir proje bile yakın gelecekte yürürlüğe konulması hayli çetrefilli bir iç dinamiğe sahipti. Gerek Osmanlı’da devletin sınırlarının daraltılabileceğini hatta daraltılması gerektiğini gerekse Kemalist dönemde, “Yurtta Sulh Dünyada Sulh” ilkesiyle
uyum içinde çalışan Yusuf Akçura, milletlerin medeniyete katkısı nispetinde çağdaş
dünyayla kaynaşabileceğine inanan Ziya Gökalp’ten daha inandırıcı- somut bir ulusdevlet tasavvuruna sahipti.
Böylelikle Gökalp’in Oğuzculuk söylemi (Sançar,1976), Akçura’nın inandığı
hâkimiyet sahasını imlemekteydi ki, Akçura’nın da gayet iyi tahmin ettiği üzere; kaderini tarihsel olarak Rusya ile birleştirmiş olan Kazakların çok zor ikna olabileceği
böyle bir projenin yakın gelecekte yürürlüğe konulması, Türk dünyasında hayli çetrefilli iç dinamiğinde oldukça müşküldü. Gerek Osmanlı’da devletin sınırlarının daraltılabileceğini hatta daraltılması gerektiğini savunan, gerekse Kemalist dönemde,
“Yurtta Sulh Dünyada Sulh” ilkesiyle uyum içinde çalışan Yusuf Akçura, milletlerin
medeniyete katkısı nispetinde, çağdaş dünyayla kaynaşabileceğine inanan Ziya Gökalp’ten daha inandırıcı- somut bir ulus- devlet tasavvuruna sahipti.
Zira önemli çalışmalarının büyük çoğunluğunu imparatorluk döneminde veren
ve belli ki Cumhuriyet’e alışmakta zorlanan Gökalp’in tersine, imparatorluk düşünün
çoktan sona erdiğinden yola çıkarak, daha imparatorluk günlerinde, Osmanlı devletinin, “ulusal krallığa” dönüşmesini salık veren Akçura, sınırlar ve sınırlılıklar üzerinden Kemalizmle kendisi arasında sağlam köprü oluşturmayı başarmıştı. Misak-ı
Milli’de belirtilen sınırların ister istemez Pantürkizmi sınırlandırdığının ayırdına varan düşünür, erken Cumhuriyet döneminde yürürlüğe konulan devrimler evresinde,
Ziya Gökalp’in pabucunun dama atılmasını sağlamakla kalmamış Atatürk tarafından
da taltif edilerek önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına oradan da Türk Tarih Kurumu’nun başına getirilerek, devletin içindeki milliyetçi doza yön verme işlevini üstlenmişti.13 Türk tarih Kurumu’ndaki yöneticiliği sırasında Gökalp’in devrimle uyan
çizgisini parlatıp, boşlukları kendi fikir izleğiyle dolduran Akçura, deyim yerindeyse
“Gökalp kültünün” etkisi altında “diz çöktürülen”, Prens Sebahattin gibi II. Dünya
Savaşı’nın çıkışı ve Amerikan Davranışçı Ekolü’nün yükselmesini beklemek zorunda kalmamıştır.
Türk Milliyetçiliğinde Laik Töz
Her ne kadar her ikisi de pozitivist geçmişten gelmelerinden ötürü laiklik konusunda benzer düşüncelere sahip olsalar da, Gökalp’in tersine kuramına
Kemal Şenoğul, “Cumhuriyet Dönemi Fikir Hayatında Yusuf Akçura’nın Yeri”, T.C. Ankara
Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi,
Ankara, 2008, s. 33-39.
13
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“İslamlaşma” ögesini koymayarak hatta bu seçeneği açıkça mahkûm ederek, laikliğe
yönelik hassasiyetini billurlaştıran Akçura olmuştur. Kafkas haklarının yüzde 85’inin
Türkçe konuştuğunun yüzde 90’ının ise Müslüman olduğunun altını çizen Akçura,
dini salt kültürel bir olgu olarak Türklüğün altına yerleştirmiştir. Daha da ötesi, Akçura’nın Türk tarihine ilişkin aşağıdaki bölümlendirmesi, hem Türkçü hem laik tarihçiliğin amentüsü niteliğini taşımaktadır.
“Akçura, Türk tarihi için yeni bir dönemleştirme öneriyordu: 1) Eski Dönem:
Moğol istilalarına kadar eski Türk uygarlıkları. 2) Orta Dönem: Türk halklarının
Cengiz Han ve ardıllarının kurduğu imparatorluğun bayrağı altında birleşmesi. 3)
Yeni Dönem: Cengiz Han İmparatorluğu’nun dağılmasından doğan devletler. 4)
Çağdaş Dönem: Türklerin çağdaş dönemdeki ulusal uyanışı. Hemen görüleceği gibi
İslamiyet, bütünüyle Türk tarihine entegre edilmişti. Herşeye karşın, Türklerin tarihindeki en önemli gelişme olan İslamiyet’in kabul edilmesi, Türklük tarihinin başlıca
dönemeçlerinden biri olarak sayılmamıştı. Osmanlı vakanüvislerinin Osmanlı Devleti’nin tarihini İslamiyet’in yayılmasının bir aşaması olarak değerlendirdikleri göz
önüne alınırsa, Akçura’nın, bu konudaki yaklaşımı tümüyle altüst ettiği kolayca görülür. Akçura, tarafından önerilen değerlendirmede temel aşamayı, İslamiyet’in kabulü değil, Cengiz Han’ın ortaya çıkışı oluşturuyordu”.14
Gökalp’in çok daha uzun bir tarihsel sürece yaydığı ve Müslümanlıkla Türklüğün menfaatlerinin bir olduğuna, Türklerin mutlaka İslamcı siyaseti de yedeklerine
alarak ve içine girilen Batı medeniyetinin yıkıcı etkisine karşı, İslam medeniyetinden
derledikleri öz kültürleriyle cevap vermeleri gerektiğine dair aforizması, Akçura’nın
direkt sonuca giden çözümlemesine göre akim kalan bir muhtevadadır. Gökalp’in
ibadetin, Kur’an ve duaların Türkçe okunmasına, dinin yerlileştirilip adeta Türk düşün evrenine hapsedilmesine yönelik çabaları,15 Ziya Gökalp’in gönlünün de son kertede, tıpkı Yusuf Akçura gibi dinle milliyetçilik arasında, Türk milliyetçiliğinden
yana ağır bastığını açığa çıkarmaktadır. Böylelikle Gökalp’in dine yönelik yaklaşımında hiç de masum hareket etmediği doğru olsa bile, Gökalp Türkçülüğünün en
azından hızı bakımından Yusuf Akçura realizmini çok arkadan takip ettiği sonucuna
ulaşılacaktır.
Sonuç: Akçura- Gökalp Üzerinde Ekolleşememe Sıkıntısı
Ne var ki, makale boyunca ismi geçen iki düşünürle ilgili ortaya çıkan tablodaki en vahim sonuç, takipçilerin tutumlarında gizlidir. Gerek Gökalp gerekse Yusuf
Georgeon, age, s. 80-81.
Ziya Gökalp, “Üç Cereyan”,2014, http://www.ekultursanat.com/makale/eser-1163-Uc-CereyanZiya-Gokalp,(Erişim Tarihi: 10.12.2018).
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Akçura, kendi yaşamları içerisinde karşılaştıkları sorunlara, kendi mantık silsileleri
içerisinde yanıtlar üretmeye çalışmışlardır. Sorun her iki düşünürün takipçilerinin,
bu iki düşünür üzerinde saygısızca akıl yürütüp, takip ettikleri düşünürü olduğundan
çok farklı gösterme çabalarıdır. Düşünürler elbette ki yaşarlar ve ölürler. Başta dine
yaklaşımları olmak üzere, laiklikten pozitivizme, milliyetçilik teorilerinden iktisadi
görüşlerine Gökalp’te biraz Akçura, Akçura’da bir- iki doz Gökalp bulma çabaları
tamamıyla beyhudedir. Görüngüler, ideaları ve/veya asılları yaşatmaz Tam tersine
gerçekleri öldürerek, üzerlerine koyu bir şal örterek, kendi görüngüselliklerinin farklı
veçhelerini ayakta tutarlar. Gökalp, Akçura suni olarak “muhafazakârlaştırıldıkça”,
takipçiler kısa/ orta vadede kendilerini, “iyi” hissedebilirler ama takipçilerin sanal
mutmainlikleri dışında, yanılsamanın parlatılmasından, yalanın tarihinden başka değer kalmaz geride.
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Abstract: After the French Revolution, nationalism began to rapidly
emerge everywhere in the world. In the process, nations attempted to establish
their own national identities. These establishments had fatal consequences for
empires, which are multicultural institutions. Many people that belonged to
various ethnic origins and held various religious beliefs lived together in Ottoman Empire. Nationalism began to emerge first within non-Muslim communities. Later, it spread to the Albanians and Arabs. Nationalism finally affected
the Turks. Russian Turks, migration and Turcology studies have played an important role in the establishment of an Ottoman-Turkish national identity. In
this study, the factors that constitute national identity have been analyzed.
Key Words: Ottoman-Turkish Identity, Russian Turks, Migrations,
Turcology

Introduction
Many factors have an effect on the formation of identities at different rates.
The proper way to propose the nature of the identities is through proposing the factors
that determine the process. National identities emerged as a result of specific circumstances in a certain period of history. The Ottoman Empire was a community with
many different ethnic and religious groups. Some factors had a specific impact on
the emergence of an Ottoman-Turkish identity. Of these factors, Turkish people living in the territories under the control of Russia, in particular, had significant influence. The intellectuals of this region in which Turkish nationalism had first appeared
had the idea of gathering Turks under one roof. Some of these intellectuals were
forced to flee to the Ottoman Empire as a consequence of the oppressions of Russia
and here, they maintained their Pan-Turkism activities.
A substantial part of Muslim Turks in the Balkans immigrated to Anatolia after
the Ottoman Empire began to lose its lands in the Balkans. Furthermore, as a result
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of the oppression faced by Caucasian Muslims, intensive migration to the Ottoman
Empire was observed in this region. Following the migrations, newcomers to Anatolia had the sense of identity in an advanced level and they became effective in the
formation of Ottoman-Turkish Identity in Anatolia.
Following studies in Turcology, key findings related to the origins of Turks
began to be obtained. The results of these studies conducted in Europe proposed that
Turks had an important place in history. These findings had a great impact on the
Ottoman intellectuals who did not assimilate themselves with the Turkish identity by
that time, and caused them to demand an identity within the framework of the Turkish
national identity.
There have not been sufficient studies on the effect of Russian Turks, migration, and Turcology studies in the formation of the Ottoman-Turkish national identity. To a certain extent, there has been an attempt to fill the gap in this area. In this
study, the great contribution of Russian Turks, migration, and Turcology studies to
the formation of the Ottoman-Turkish national identity is proposed. The deductions
will be made from the studies from the resources written in Turkish and German
about this subject.
1. IDENTITY, THE OTTOMAN-TURKISH IDENTITY
1.1. The Concept of Identity: The concept of identity is one of the muchdebated issues in the social sciences. These debates have been due to the multidimensional structure of the concept of identity and also the concern of different branches
of the social sciences (anthropology, sociology, history, psychology, and law) with
different dimensions. Although different branches of the sciences study this subject,
the phenomenon of identity is generally handled as a cultural fact. However, the approach to identity as a cultural phenomenon is insufficient to facilitate the explanation of the concept of culture, because an intense debate has resumed on the concept
of culture. Debates on the subjects of what is a culture, and especially, whether culture is the same concept as civilization are ongoing (Türkbağ, 2003: 209-210).
Identity is defined in different forms. According to Yıldız, “Identity is the subheading of the scope that symbolizes the lifestyle of the individuals, which is a cultural or multi-dimensional belief, attitude, or value judgment corresponding to their
social class and status in their environment.” (Yıldız, 2007: 9). And according to
Güvenç; identity is the response given to the “Who are you?” question by the individuals and social group (Güvenç, 1994: 3). What is a determinant of identity is how
the person defines himself and how he/she distinguishes himself/herself from others.
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Identity is the result of the need to belong to something (Yıldız, 2007: 9). As Amin
Maalouf stated: “My identity is what makes me unlike anyone else” (Maalouf, 2009:
16).
Identity is the phenomenon that designates the relations of persons with the
different groups with whom they reside, and the duties, rights, and dependency level
that they possess to fulfill for these groups.
As these rights and dependencies enable individuals and societies to develop,
to prolong their existence and to defend themselves, identities create unity and solidarity among the individuals in these groups (Karpat, 1995: 23). The establishment
of individual identities occurs within consequences of the interactions in daily life
(Sarıbay, 1998: 97).
Individuals are not only aware of the things happening in the outer world, they
are also conscious of their own existence. This “self-consciousness” constitutes the
basis of the human identity. The entities that are aware of this self-consciousness are
in need of recognition. Therefore, identity that is a social phenomenon is required. In
other words, recognition by other individuals and acceptance as an entity is desired.
Identity is a social phenomenon, as this may be realized in an environment where
other people are also present. In order to possess an identity, we need to have distinctive features that differentiate us from others. Even so, the existence of other individuals is necessary so as to express this difference. That is to say, one of the fundamental elements of identity is the presence of other (i.e. someone other than oneself)
(Türkbağ, 2003: 210; Yücel, 2009: 36-37; Övet, 2007: 95). As İnaç also stated: “Identity is the expression of alterity and otherness, which reaches significance through
what it is not” (İnaç, 2006: 16).
It is not sufficient for identities to be expressed only by persons; in addition,
they must be confirmed by others. This is the only way that it is confirmed as a form
of identity (Bostancı, 2003: 7).
While the identity causes interests, it also shapes these interests. The identities
of these political agents are dependent on their interactions and relations with the
environment they emerged from. These agents are, firstly, the need to know which
interests they represent, and in order to acknowledge this, they have to know who
they are and whom they represent (Bingöl, 2004/1: 29; Bingöl, 2004/2: 160).
Various forms of identity are present. Güvenç explained these forms of identity with three different classifications:
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Individual Identity: These are identities that are proposed with identity cards,
such as a national identity card, passport, and ensuring the introduction of the individuals and what distinguishes them from each other.
Personal Identity: This form of identity is composed of hereditary characteristics, such as language, culture, and religion, and also selected jobs/professions and
corporate identities. Personal identities may be identities without cards. These identities have a characteristic that may cluster the individuals with other individuals of
the society voluntarily, and may also separate them from others.
National-Cultural Identities: These are the identities that are historical and hereditary identities, such as religion, language, and culture (Güvenç, 1994: 4; Güvenç,
2006: 4-5).
For Karpat, it is possible to divide the identities into two main branches: a)
basic or natural identities; identities originated in the essentials such as religion and
family-tribe-lineage are the basic identities; and b) Socio-political identities created
afterwards; the most common socio-political identities are national, people affiliated
with the emperor, social class, or citizenship. All identities change over the course of
time. Basic identities are considered constant since their changes take place slowly
over a period of hundreds of years (Karpat, 1995: 23).
National identity may be defined in brief as a way to have people constituting
a nation gain a national belonging. This process is not only ideological but also psychological (Tekinalp, 2005: 77).
1.2. Ottoman-Turkish Identity: Without knowing the traditional Ottoman
identity, it would be difficult to know the Ottoman identity that was attempted to be
established in later periods. People living within the boundaries of the Ottoman Empire (in the Classical Age) were aware of the presence of the state even at different
levels. Although the state did not interfere in many aspects of an individual’s life, it
did intervene in social life with through the mechanisms of tax and justice. People
faced similar problems even if they belonged to the different religious or possessed
different ethnic origins. They knew that societies living under different governments
were faced with a different taxation system and justice mechanisms. At this point,
the awareness of the state’s presence should not be confused with the perception of
country and homeland as these phenomena developed much later. Individuals would
not rank the value of Ottomanism first; however, their sense of dependence was complete (Erdoğdu, 2008: 19-20).
According to İnalcık, the most prominent feature of the Ottoman Empire is
that it was an Islamic state. Thus, the relation between the state and people can be

140

Russian Turks, Migration, and Turcology Studies in the Establishement

considered within the frame of Islam (İnalcık, 1958: 74). It is observed that the concepts of minority and majority were also shaped within the frame of Islamic law
(Göçek, 2005: 61-62).
The system of nation in the Ottoman Empire should not be perceived within
the scope of the relation between minority-majority in the West. People are dependent on the spiritual, financial, and administrative authorities into which they were
born. People living in any division of a nation exhibit some attitudes that may not be
encountered among the minorities of modern societies. The relations among different
divisions are quite limited and conflicts do not occur so often. There was no reason
for conflict, as they did not have any fear related to proving their own identities and
being assimilated with the majority, as do the minorities in the modern world. There
was no struggle between the nations in the aspect of social development. People of
all divisions could receive training at the schools of the state and may have advanced
to higher positions. The struggle among the non-Muslim population in particular was
much greater than the struggle against the Ottoman authority in the last century
(Ortaylı, 2007: 171-172).
The origin of the legitimacy of the Ottoman Empire was based on Islam. In
order to analyze the position of the non-Muslim societies in the Ottoman Empire
correctly, the “National System” (“Millet” System) should be examined. In Ottoman
literature, the term of “nation” was used within the same frame with the concept of
“community” (ummah). In other words, the term nation was synonymous with the
religious congregation (cemaat). What differs in the Ottoman era was not about being
Turkish, Arab, Greek, or Armenian, but it was about being Muslim, Christian, or
Jew. Although the governance was under the control of Turks, cultural and religious
autonomy were devoted to each religious community. This facilitated these religious
groups to keep their traditions alive (Steinbach, 1992/1: 35; Tunçay, 1984: 54-55;
Toprak, 1989: 80; Saybaşılı, 1995: 167-168).
In the Ottoman Empire, three different Armenian nations may be mentioned,
even though they speak the same language and possess the same ethnic origin: the
Armenian Catholic nation, the Armenian Gregorian nation, and the Armenian
Protestant nation (Tunçay, 2003: 2).
Religion, loyalty, and obedience of the representatives of this religion determined the identity of the Muslims in the Ottoman Empire. Non-Muslims were
acknowledged by the state as nations (religious communities) based on congregation.
Additionally, they were also acknowledged as clans (ethnic lineage groups) of Bulgarian, Serbian, Vlachs, and Croatian within these nations. For this reason, these
communities were able to develop their religious and ethnic identities at the same
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time. Although Muslims were also aware of their own hereditary differences and
preserve them, these differences were never recognized by law. All Muslims (ummah) were considered as a whole and they functioned as the basis of the state. In
social life, all different Muslim clans spoke their own language and lived in accordance with their own traditions. Though these differences were based on a lack of legal
recognition, they did not cause long-term political results. Actually, neither Muslims
nor Christians bore an Ottoman identity except an identity based on religion. This
kind of identity was not considered or imagined. Only the dynasty was the Ottoman’s
and the state was the property of the Ottomans. This was continued until the 19 th
century without the presence of a political identity (Karpat, 1995: 27).
Despite the ethnic (Turkish, Arabic, Kurdish, Albanian, etc...) and denominational (Sunni, Alevi, Babai, etc...) differences, the communities with different origins
among the Muslims in the Ottoman Empire lived together in harmony without disrupting the social structure. Muslims constituted the majority in the Ottoman Empire.
As Muslims interiorized the superiority of being majority, they avoided defining
themselves as the “dominant nation” until the last periods of the Ottoman Empire
(Göçek, 2005: 62).
According to Karpat, the practice of Sharia law on Muslims in the Ottoman
Empire, which has an essentially Islamic character, ensured the Islamic capacity of
the state and the administrators. This uniform practice of Sharia within the state
caused the cultural homogeneity to reach higher levels among Muslims (Karpat,
2009: 21).
The concept of Ottomanism emerged as a product of the Tanzimat Era (Reorganization period). In the Tanzimat era, a desire exists to standardize the different
religious and cultural communities within the frame of political equality. It emerged
as a concept for integration, intending to commit all individuals to the Ottoman Dynasty in the same way. Then, the State began to develop a secular structure and the
equality of everyone before the law was ensured. In the same period, the centralization practices were implemented. Accordingly, country and people were possible to
be identified with the dynasty of Ottoman which represents the political integrity
under these circumstances (Kayalı, 1998: 26).
Ottomanism was a secular concept, which was necessary for the establishment
of a unitary state. This concept, which was at first proposed as a simple tool to ensure
unity, was roughly formulated by Mahmud II for the first time as follows: “A person
is a Christian at the church, or a Muslim at the mosque, however, outside of these
areas, everyone is my citizen.” The aim of the Sultan was to base the State on a nation
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dependent of a nation, and to ensure the loyalty to the Sultan and the State independent of belief, language, or differences in ethnic origin” (Karpat, 2009: 22-23).
The Ottomanism attempted to create a single nation from nations that were
already living in the country. Accordingly, Ottomanism was a type of nationalism.
As an approach that declared people from different religions as siblings, Ottomanism
also paved the way for a secular approach. Within this context, secularism was a precondition of establishing an Ottoman nation. (Türköne, 2008: 650).
Hundreds of clans were living in the Caucasus, and there were no unity among
them. Especially after the 16th century, the Ottoman Empire spread to Caucasus and
there, presented a Muslim identity over the clans. This identity, in fact, was not something different from an Ottoman identity. What the Ottomanism policy realized in
the 19th century was to transform the historical and cultural Ottoman identity, which
was formed subconsciously for centuries, into a conscious identity. Thus, as Karpat
stated, “the combination of an Ottoman-Muslim identity” was adopted by the Muslims. The most clear expression of this identity is exhibited in the play of “Vatan
Yahut Silistre” (Homeland or Silistra) written by Namik Kemal. Thanks to Ottomanism, the concept of homeland was contextually extended and established in a material-political form. In other words, homeland was no longer the place where a person
was born and raised, but it reached a wideness covering the boundaries of the country,
such as was the stage of the establishment of nation-states in the West. The word
Ottoman transformed to a concept covering all of Ottoman history rather than only
the expression of a dynasty (Karpat, 2009: 67).
Despite the discourse of Ottomanism, the simplification of the language and
making it sound more Turkish was the intent that was realized during the Tanzimat
period. After Ottoman Turkish was simplified and resembled a language of the public, a rapid increase was observed in the literacy rate. This paved the way for new
ideas in the country. An advisory board, assembled to conduct studies related to secular education in 1845, proposed new Turkish words that were to serve as substitutions for the Persian and Arabic words. In 1856, the Sublime Porte (Bab-ı Âli) requested that the official documents be written in a more simple Ottoman Turkish.
The result of this demand was observed in the Reform Edict (Islahat Fermani). In this
period, the studies to develop orthography to make the Arabic script more appropriate
for the Turkish language were initiated (Shaw-Shaw, 2000: 168).
The first problem encountered by the supporters of Tanzimat after 1856 was
to sway the traditional personal loyalty of the people from the Sultan into the loyalty
and obedience to the country and State. Although an "Ottoman Nation" was intended
to be established with the consideration of all people as equal citizens, it became clear
that the Muslim people of the Ottoman Empire were at the center of the concept of
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the Ottoman nation after the 1860s. Religion was the most important determinant of
the people's identity, in a country where the nation system was established and every
nation had an autonomous structure. In such a society or in a state composed of
autonomous societies, it was not so possible to homogenize the citizens and to define
a secular identity based on the land (Karpat, 2009: 23-24).
People with different ethnic origins continued to speak their own languages in
different regions of the Ottoman Empire, especially in Istanbul. However, Turkish
had always subsisted as the official language. Considering the literary language of
the Ottomans, it would not be appropriate to state that the language of Ottomans was
a mixture of Persian, Arabic, and Turkish. On this point, the approach of Karpat is
explicative: “… although many members of the Ulama wrote their books in Arabic,
and their poems in Persian, the language of the state and the cultural and religious
elites was Turkish from the beginning. This was not a subject of complaint or discussion, because Turkish was considered as the language of the administrators, not as a
language of a sovereign ethnical group” (Karpat, 2009: 21). In the 19th century, Ottoman Turkish began to be gradually replaced by the spoken language. At the end of
this period, the spoken language became the common language between the ruled
and the rulers (Karpat, 2009: 21).
According to Karpat, the Ottoman identity was never adopted, as it did not
include any essential identities such as religion, language, ethnic origin, and instead,
left them aside. The Christians, in particular, perceived the Ottoman identity as a
means of assimilation. The Muslims in Anatolia, the Balkans and Caucasus adopted
Ottomanism as an Islamic political identity. Steps were taken within the context of
the citizenship policy and centralization to realize the concept of the Ottomanism.
The political, legal, and administrative framework required for the formation of a
modern nation was prepared with the studies that were conducted. The reason for the
non-realization of the Ottomanism was that it was not able to create true solidarity
and unity, as it did not address the values and the identities that were supposed to
unite people with each other, which is the most critical condition for the formation
of a nation (Karpat, 1995: 29-32).
2. THE ROLE OF RUSSIAN TURKS, MIGRATION, AND TURCOLOGY STUDIES IN THE FORMATION OF OTTOMAN- TURKISH NATIONAL IDENTITY
It may be stated that the Russian Turks, migration to the Ottoman Empire, and
Turcology studies made great contributions in the formation of the Ottoman-Turkish
identity.
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2.1. Russian Turks: The Tsardom of Russia began to annex Turkish khanates
from the beginning of the 19th century. Towards the end of the 19th century, Russia
laid siege to Central Asia and the area around the Ural Mountains, and annexed the
Caucasus and north Azerbaijan. In 1877 – 1878, the Ottoman army was defeated by
Russia. Russia took the helm of the west regions of the Balkans and the region in the
east to Erzurum. In addition to the regions where the Christian populations were
mainly living, the regions in which Muslims were residing were lost, as well
(Laçiner, 1995: 116).
Throughout the centuries, the Ottoman Turks had lived without contacting the
Caucasus, the Ural region, and Central Asia. The relations between the nations in
these regions changed from a level of indifference to hostility. The best example of
this situation is the relationship with Azerbaijanis. At the end of the 19th century, an
idea for the formation of a union with the Ural, Caucasus, and Central Asian Turks,
within the framework of the approaches and dreams of pan-Turkism, were developed
for the first time. Thoughts related to the methods and means to ensure this union
appeared at the same period in the Ottoman Empire and in the Ural, Caucasus, and
Central Asian regions (Laçiner, 1995: 115).
The supporters of Pan-Turkism are divided into two groups, which first
emerged in the Ottoman Empire. Some of them were Ottomans who did not have
ethnic Turkish origin and others were colonial intellectuals who had immigrated to
the Ottoman Empire from Russia. An Ottoman with ethnic Turkish origin was not
present among the first theoretician of Pan-Turkism (Türköne, 2003: 43). It may be
said that the first ideas and initiatives of Pan-Turkism were started by Russian Turks.
It was emphasized that a cultural union was also a requirement for establishment. Yet
the Ottoman Empire had already initiated a study in this direction (Jäschke, 1941: 4).
Pan-Turkism, Pan-Slavism, and Pan-Germanism were developed at the same
time. However, the directions of these approaches were naturally different. The reason for the emergence of Pan-Slavism and Pan-Germanism was the regional people’s
achievement of economic and military success. Furthermore, the dominance of these
people was also intended to be consolidated. However, the period in which Pan-Turkism emerged was the interval of time that the Ottoman Empire was hit with great
defeats. Hope began to diminish with each huge land loss. The approach of the Ottomans was not offensive but defensive. The purpose of Pan-Turkism was to stop this
regression and to unite all Turks. A desire existed to instill a new hope existed by
reminding the people of their great past (Laçiner, 1995:115).
The purpose of the Pan-Turkism activities at the end of the 19th century was to
unite all Turkish people who lived under the Russian control, under the umbrella of
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religion (Islam). This activity was led by Ismail Gaspirali (1851-1914), a Crimean
Tatar. Gaspirali attempted to spread Pan-Turkism both in Russia and in the Ottoman
Empire (Kohn, 1928:189).
Ismail Gaspirali attempted to ensure that all Turkish societies use a common
language with his Tercuman (Translator) newspaper. He desired to ensure the integration of Turkish societies especially via cultural reforms. According to him, the
greatest value of culture was Turkish. Intellectuals and students in particular were
impressed by these ideas and began to defend them. The greatest problem was that
these ideas were the uncertainty of their adoption by Turkish societies (Kocaoğlu,
1998: 26; Önder, 1982: 686; Kohn, 1928: 189).
In 1890, the “Cedid” (which means “new” in Arabic is used as modern here)
movement was generated among Turks in Russia. Within the framework of this
movement, Turkish nationalists aimed to implement nationalist reforms, especially
for the language and education system. They targeted a modern, positivist system
instead of the old education system. However, there was resistance against this movement both by the public and the religious authorities. According to these parts of the
society, Islam and nationalism were not in conformity with each other (Önder, 1982:
686-687).
Various newspapers and journals were issued in Russia at that time. The most
important of these newspapers and journals were Yıldız, Vakit, Sura, Turan, Hurşit,
Şöhret, and Asya. All of these journals and newspapers struggled to reform the education system and to form a common Turkish language (Benzing, 1937: 111; Önder,
1982: 687).
The 1905 Russian Revolution established a proper environment for the activities of Turkish nationalists. The “Muslim Congress of Russia” convened under the
leadership of Gaspirali and in 1906, the “All-India Muslim League” was founded.
Gaspirali struggled to gather all Islamic countries in a congress. At this congress, the
intention was to discuss the problems of Islam and the economic underdevelopment
of Islamic countries. Even though the participants of the congress stated that political
issues would not be tackled, they were the most discussed issues, and solutions to
such problems were sought (Hartmann, 1941: 124-125).
In the period after 1905, the self-confidence of Russian Turks and their belief
to solve the problems in the way they wished increased. According to them, the effects of Islam on Turkish culture had to be removed. Turkish nationalists reformed
almost five hundred Tatar schools. Then, the only educational language of these
schools was Turkish. The activities of Turkish nationalists got a reaction from the
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Islamic groups (Kadimis). Russia limited the activities of the nationalists with the
initiatives of Kadimis. In order to be free from oppression, the nationalists decided
to benefit from Islam and realize their goals through these means. The supporters of
Pan-Turkism then started to use “religion” and “Muslim” terminology for “nation”
and “Turk”. They ensured the use of Istanbul Turkish in many schools. After noticing
these new tactics of the nationalists, the Kadimis applied to the Russian authorities
to have these newly-opened or reformed schools closed. Russia arrested the nationalists and had them exiled to Siberia. However, most of the nationalists were able to
escape to Istanbul. Thus, Turkey again became the center of Turanism (Önder, 1982:
687).
After the implementation of the oppression policies to convert Turks and Muslims who were in the regions under the governance of the tsarist regime in Russia
into Christians and Russians, Turks and Muslims began to demonstrate nationalist
movements there. Some leaders of these movements received asylum in the Ottoman
Empire and attempted to obtain support for their actions. The activities of those people were influential in the emergence of Pan-Turkism activities in the Ottoman Empire (İnalcık, 2002: 27-28). Famous Turkish intellectuals such as Yusuf Akçura,
Hüseyinzade Ali, Ahmed Ağaoğlu, who were forced to emigrate from Russia, were
influenced by Russian populism and Pan-Slavism. They had an impact on the trends
of Pan-Turkism and Populism, which came to the fore after the Second Constitutional
Era (II. Meşrutiyet) (Toprak, 1995: 41).
Hüseyinzade Ali was one of the founders of the “Committee of Ottoman Union” (İttihadi Osmanî). He participated in the identity discussions and defended PanIslamism and Pan-Turkism. He arrived in Istanbul from Azerbaijan in 1910 and
played an active role in the Pan-Turkism activities. He pinned his hopes on the Ottoman Empire to obtain independence for the Transcaucasian people. He even accepted
the Ottoman Mandate. The concepts of religion and race were equally important (Ersanlı, 2006: 79-80). Two trends (ethnic Turkism and cultural-historical Turkism)
emerged in the period of the Young Turks (Jön Türkler) in Turkey. The leading defenders of ethnic Turkism were Hüseyinzade Ali, Yusuf Akçura, and Ahmet Ağaoğlu
(Karpat, 2009: 31). In short, Turkish nationalism was the final nationalist trend that
emerged in the Ottoman Empire. Turkish nationalism was initiated by Russian Turks
who did not have any concern to protect the existence and integrity of the Ottoman
Empire and who were exposed to the heavy policy of oppression by Russia (Karakoyunlu, 1995: 115-116). Nationalism was difficult to spread, as the Ottoman culture
was under the influence of Arabs and Persians. Thus, the intellectuals who were the
supporters of Turkism refused the Ottoman culture (Copeaux, 1998: 16).
147

Abdulvahap AKINCI – Kemal AYDIN

Yusuf Akçura spent his youth in Istanbul. He returned to his homeland after
the 1905 Russian Revolution. Here, he became a member of the Kadimis and published a newspaper in Kazan. Then he returned to Istanbul as a journalist for Tatar
newspapers. In 1911, he published the journal “Türk Yurdu” (Homeland of the
Turks) in Istanbul. He considered Turkism as a policy that had to be realized (Kohn,
1928: 189). The chief defender of Pan-Turkism, Yusuf Akçura, imagined a Turan
including Kazan, Crimea, and Azerbaijan (Karpat, 2009: 31-32).
Yusuf Akçura was the philosopher who consciously proposed tribal nationalism for the first time (Karpat, 1995: 37). A series of articles written by Akçura
achieved a significant breakthrough in Pan-Turkism. These articles (Üç Tarz-ı
Siyaset/Three Types of Politics) were published in the newspaper, “Turk”, issued in
Cairo in 1904. According to Akçura, bringing Islamic societies together would be
very difficult. The reason for the decline of the Ottoman Empire was the ignorance
of Turkish history. He considered the Tsardom of Russia as the most important obstacle for Pan-Turkism. He hoped to have the support of Western countries in order
to realize his ideas, because, at that time, there was a state of hostility between Russia
and Western countries (Jäschke, 1941/1: 4; Copeaux, 1998: 26; Güvenç, 1994: 32;
Steinbach, 1992/2: 821). Akçura believed that the societies would reach the desired
level of development with natural progress. He placed a lot of importance on this
point. According to him, a nation in its modern sense may only be created by the
State. He believed that Islamism and Ottomanism could have not provided the existence and development of the Turkish nation. He proposed that this could have been
realized only with political Turkism (Karpat, 1995: 37).
Therefore, naturally, Akçura and other nationalists were criticized for their
projects to unite all Turkish people. The most crucial point of the criticisms was that
it was impossible to realize the plans of the nationalists under the circumstances of
that time.
2.2. Migrations: In Islam, the state prioritizes the land. According to the theory of Hijra, when land is seized by a non-Muslim ruler, Muslims are required leave
those lands and immigrate to land under the control of Muslims. As the borders of
most of the Ottoman Empire lands were well-classified, it was not possible for citizens of the Ottoman Empire to be identified with a certain piece of land until the
second half of the 19th century. This feeling throughout the country appeared as a
defense of Ottoman sovereignty on a specific land. The biggest problem faced by the
Ottomans in the 19th century was to make his citizens belong to the territories of the
country (Karpat, 2009: 19-20).
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As a result of the occupation of different regions of Turkestan by Russia, many
Muslims (a large number of whom are Turkish) immigrated to Anatolia. In particular,
hundreds of thousands of Circassian, Dagestani, Georgian, and Crimean Tatars took
refuge in Anatolia following the Crimean War. According to Vámbéry, the number
of emigrants was nearly half of a million (Kohn, 1928: 189).
After the Congress of Berlin, a second wave of refugees headed to Anatolia.
This time, the arrivals were from Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, and Cyprus. A large majority of the emigrants were not ethnically Turkish; they spoke
Slavic, Greek, or Caucasian languages. The Muslim population of Anatolia increased
because of this new wave of immigrants. The national sensitivity of the exiled people
was much higher. Accordingly, national discourse had a greater impact. However,
this would be a disadvantage in the following years (Adanır, 1989: 85).
The population in the rural areas of the Ottoman Empire started to decline following the 17th century due to the reasons of disease, famine, war, and maladministration. However, there was a need to increase the population in the rural areas for
more intense agricultural production. Soil was granted to the refugees with low capital as per the “Refugee Code”, which was issued in 1857. These persons were exempted from taxes and military service for 12 years, provided that they moved to
Anatolia, or for 6 years, provided that they moved to Rumelia. They were required
to cultivate the soil and could not sell it for 20 years, and furthermore, they must not
emigrate. Additionally, as the people of the sultan, they were forced to obey the rules.
This was welcomed by the people who were informed of this regulation and restless
in the places they were living. An independent “Refugee Commission” was founded
in 1861 under the Ministry of Trade in order to place the refugees (Sha-/Shaw, 2000:
151-152).
The forced Muslim migrations to Anatolia after the 1877-1878 Russo-Turkish
War (93 War) gave Abdulhamid II an opportunity to balance the Christians living in
the Asian territories of the Ottoman Empire. In this manner, the density of the Christian population decreased (Aydın, 2005: 151).
The migrations that began in the Caucasus in 1827, in Crimea in 1827, in Rumelia in 1878, and continued to the present day, meant the settlement of the Ottoman
people living in different regions in Anatolia. The population of Anatolia increased
by 42% between 1850 and 1882. Migrations had a great impact on this increase.
Major changes were experienced in the identities and social lives of refugees and
residents of the place they immigrated as a result of the migrations. In this period,
both refugees and immigrants who did not have a settled life were subjected to the
settlement policy. Thus, an increase was observed in agricultural production and an
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increase in the control and efficiency of the central government was ensured. As a
consequence of all of these developments, a nation that may be called a new, premodern political entity began to emerge in Anatolia (Karpat, 1995: 31).
Tax revenues of the state were increased parallel to the increase in production.
This development sped up the strengthening and the establishment of the central state
administration (Karpat, 2009: 69-70). As the Ottoman Empire was at the period of
dissolution in the 19th and 20th centuries, contrary to the many other nations, the Ottomans did not possess any homeland, which makes them one of the exceptional nations. While the Spanish returned to Spain, and the French returned to France, the
Ottomans did not have a homeland to return to (Ahmad, 2008: xi).
2.3. Turcology Studies in Europe: Turcology studies made great contributions to the building of the Ottoman-Turkish national identity. Joseph de Guignes
(1721-1800) wrote the book called “Histoire Général des Huns, Turcs, Mongols et
autres Tartares Occidentaux” in the 18th century (Ersanlı, 2006: 74). As of the 19th
century, Turcology institutes in Hungary, Finland, and Russia carried out many studies on the language, culture, and race of the Turks (Işın-İşyar, 2005: 79).
In the 1830s, the English were leading studies in Turcology. A grammar book
(Grammar of the Turkish Language) dedicated to the Ottoman Sultan was published
in London in 1832. A. L. Davids mentions old Turkish civilizations, old Turkish history, and Turkish languages in the preface of this book. The Çağatay Dictionary was
issued by Şeyh Süleyman and then delivered to Central Asia by the government. In
this period, the idea that the Ottomans descended from the Kayı Tribe was adopted
and the Ertuğrul Gazi Mausoleum was constructed in Söğüt (İnalcık, 2002: 28).
The coincidence of the emergence of the Turkish national feeling, especially
at the end of the 19th century with the archaeological findings in Siberia, had a great
impact on the Turks' rediscovery of their own past. In addition to these, the studies
published in Western Europe in the 1870s and influenced Ottoman intellectuals had
great impact, as well. Many opposing voices were raised against the general opinion
considering and humiliating Turks as barbarians in Europe.
Some Hungarian- and Polish-born nationalists found asylum in the Ottoman
Empire and worked in the top positions. The most famous of them are Celaleddin
Pasha and Ömer Pasha. These individuals endeavored to create the awareness of
Turkism (İnalcık, 2002: 27).
The first study on this subject in the Ottoman Empire was carried out by Polish
immigrant Constantin Borzecki who converted to Islam and took the name of Mustafa Celaleddin. He wrote a book with the title “Les Turcs Ancien et Modernes” (Old
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and Modern Turks-1870), which was first published in Istanbul and Paris, and had
wide repercussions. The fundamental theses in this book had the characteristics of a
defense for the following periods. Mustafa Celaleddin advocates that Latin and the
Latin civilization had Turkish roots by demonstrating many linguistic similarities.
He benefits from not only word similarities but also location names as his proof. He
attempts to reveal the accurateness of his thesis using scientifically unexplained areas. The fact that the origin of the Etruscan civilization is not known, and that their
language has not been decoded, paved the way for the claims stating that Italy was
civilized by Turkish people.
The impossibility to refute something was considered proof. The method
claiming that every nation that could not be classified as Turks was used in the following years (Copeaux, 1998: 17-18). The reason that Mustafa Celaleddin wrote this
book was that Europeans considered Turks as an inferior race. Thus, an attempt was
made to prove that Turks descended from a pure race, which meant that they were a
superior race (Türköne, 2008: 651).
Mustafa Celaleddin proposed the thesis of “Turco-Aryan” to make the Constitutional Period’s intellectuals acquire a new national identity. “According to this
thesis, Turks and Europeans descended from the same race, and in such a case, the
European civilization is actually the property of Turks” (Güngör, 1975: 71). This
thesis attracted many supporters from the Turkish Historical Observation Society
(Türk Tarih Tetkik Cemiyeti).
Orientalists founded Turcology. Archaeology studies conducted by Russians
on the territories that they invaded influenced the development of Turkish awareness.
One of the most definitive elements in the formation of this effect was that the first
written documents on the history of Turks (Göktürks) were attained and one of the
oldest samples of the alphabet, which is in compliance with the traditions of the language, was found. These texts were from the 18th century and had a developed typeface. These texts were deciphered through studies carried out in 1887-88. Wilhelm
Thomsen conducted an influential study in 1896. Leon Cahun collected a type of
romantic Turcology with his study “Introduktion a’ I’Histoire de I’Asie” and the
Orkhon inscriptions. Cahun drew some conclusions from these inscriptions. His inferences and interpretations had a great impact on the subsequent periods. The expressions related to these inscriptions and the approaches used for sublimating the
history of Turks show great similarity with the approaches of Cahun. Some of the
points presented as the common characteristics of Turks are: equality of men and
women, sense of justice, sense of discipline, organization, and hierarchy. He also
speaks of national feelings based on the inscriptions (Copeaux, 1998: 21).
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W. Radloff wrote a Turkish dialects dictionary. V. Barthold issued important
works on the Central Asian Turkish tribes. All of these individuals were orientalists.
The discovery of the Orkhon inscriptions was incredibly influential in the development of Turkism in the 1900s. These inscriptions depict, in Turkish, the epic of the
Gokturks, in which they gained control of Eurasia between the 6th – 8th centuries.
This was very effective in the development of Turkish consciousness. This work that
brilliantly presented the history of the Turkish people was a source of pride. The
“Orkhon inscriptions” was first introduced to Turkish readers with a letter from
Necip Asım, a supporter of Turkism, in 1900 (İnalcık, 2002: 28-29).
Hermann Vámbéry travelled in Central Asia between the years 1863 and 1864.
He served as the consultant to Sultan Abdülhamid II for many years in Budapest.
Abdulhamid II addressed Vámbéry as Reşid Efendi (Grobe-Hagel, 1998: 39).
When he was in Istanbul, Vámbéry attempted to make a connection between
the race and culture of educated Turkish people and of Central Asian Turks. This
attempt was perceived as an insult, as it aimed to establish a connection between
themselves and a nomadic society, since Turkish people were not only an inferior
society, but especially farmers in their eyes (Jäschke, 1941a: 85).
Vámbéry is considered the father of the Pan-Turkism. His work “Reise in Mittelasien” (Travels in Central Asia) highlights that the Ottoman Empire was able to
establish a broad and strong state that has common Turkish elements, such as language and religion, with boundaries extending from the Adriatic to China (Vámbéry,
1873: 378; Jäschke, 1941/1: 2).
Hermann Vámbéry states in the preface of “Das Türkenvolk” that Turkish people still have a reputation for spanning an extensive geographical area among all nations, and they are the reason for important changes in Asian and European history
due to their unlimited desire for migration and warrior characteristics. He continues
that the required studies have not been performed, but this would take time; however,
many dark pages of history may be enlightened with new findings. Vámbéry analyzes
Turkish tribes in different regions in the same book (Vámbéry, 1885). This work
must be the most extensive research on Turkish people until that period. Vämbery
also examines the Ottoman Turks in this book. According to him (Vámbéry, 1885:
594; Vámbéry, 1875: 19):
“One fraction of Turkish people who were forced to head for the West, and
with whom the Western countries recognized the Turkish society for the first time,
can be regarded to be included in Ural-Altaic people only by name, not by their
origin. According to ethnologists, today only little Turkish blood runs in the veins of
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Ottoman people. No trace of typical Turkish physical appearance is observed, not
even just a pinch, and hence their Turkish nationalism should be understood in the
point view of political understanding.”
For Vámbéry, what characterized the Turkish identity of the Ottomans of that
time was their general moral characteristics and the life wisdom of the Turk Tatars,
even if they were highly affected by the Islamic world view (Vámbéry, 1885: 613).
Vámbéry states in “Der İslam im Neunzehnten Jahrhundert” (Islam in the
Nineteenth Century) that Arabs have always considered being under the dominance
of Turks as a disgusting state, and they have taken the notice of the Prophet Muhammad’s saying (Hadith), which is, “You do not interfere with Turks as long as they do
not interfere with you. Because if they do like you, they would rob you. If they do
not like you, they would kill you” (Vámbéry, 1875: 310).
Another contribution of Vámbéry to Turkish history, and accordingly, to Turkish nationalism, is his work, “Uigurische Sprachmonumente und das Kudatgu
Bilik“(Uyghur language Monuments and Kutadgu Bilig). In this work, Vámbéry
briefly mentions the history of the Uyghurs and analyzes the Uyghur language. He
proposes that the claim considering Uyghurs as a separate nation with Turkish origin,
dominating in Europe, and that they are also like the other Turkish tribes and their
language is Turkish. He states that Uyghur is a dialect of Turkish (Vámbéry, 1870:
9-18).
Vámbéry produced another written work, “Gesichte Bochara´s oder
Transoxaniens” (The History of Bukhara or Transoxiana). He had a great impact on
the enlightenment of the dark sides of the Turkish world and he paved the way for
the emergence of Turkish nationalism. Those Turks, apart from the Ottomans revealed by him during those days, were then welcomed with enthusiasm with many
nationalists.
Since the middle of the 19th century, using anthropological and linguistic proof
had been very popular. They also started to gain importance in Turkey. The influence
of the authors defending that race had such an impact on the formation of history
increased. Some of them include Eugene Pittard, Deniker, Topinard, and Villenoisy.
In this period, the most important work that attracted the attention of the supporters of Turkism in the Tanzimat era was the great history of Turks, Huns, and
Mongols, written by French historian of the 18th century, Deguines (Taneri, 1993:
175).
Without any connection to the social and historical scope, Turkism first developed within the framework of a culturally based Turkism understanding, due to the
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effect of data that was revealed through Turcology studies. Especially upon unearthing pre-Islamic Turkish history and the role of Turkish people, it was ensured that
Islam would no longer be a part of Turkism, which had been identified with Islam
until then. The history of Ottoman Turkism that had been identified with Islam was
dismissed in this period, and attempt was made to establish a Turkish consciousness,
with its exclusive characteristics such as language, folklore, and culture. Hence, it
can be concluded that Turkism remained at a cultural level during the initial periods
(Karakaş, 2006: 62-63).
The ideology of Turkism was a marginal ideology in the 19th century and was
limited to only a small intellectual group informed of European Turcologists, such as
Leon Cahun and Vámbéry (Ahmad, 2008: 53).
CONCLUSION
Several factors can be said to have a role in building national identities. The
Ottoman Empire, where different ethnic and religious societies lived together, did
not have the opportunity not to be affected by the changes in Europe. With bitter
experiences, time testified that no power was strong enough to extinguish the blaze
of nationalism once it began. Upon its first emergence among non-Muslims, nationalism rapidly spread among Albanians and Arabs. Even though the Ottoman-Turkish
intellectuals remained distant from nationalism as a defense reflex as the owners of
the Empire, circumstances prompted them to give their Turkish identities prominence.
Russian Turks can be said to have a great effect on the appearance of and finding a basis for Ottoman-Turkish identity. Those Turkish intellectuals that escaped to
the Ottoman Empire made great efforts to spread their understanding of Turkism, and
attracted more and more supporters with each passing day. These intellectuals, acting
in accordance with the idea of uniting all the Turkish people, began to have a greater
impact on the policies developed, especially after the Union and Progress Party (Ittihak ve Terakki Partisi) took control of the government.
In the defeats with which the Ottoman Empire was confronted, an intense Muslim-Turkish immigration from the Balkans and the Caucasus gravitated towards Anatolia, and hence the Muslim-Turkish population of the Ottoman Empire constituted
a considerable part of the total population. The national consciousness of those people, who had to leave their motherlands, was far more advanced, and those immigrants began to act as important transmitters of social transformation.
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Ottoman intellectuals did not define themselves as Turkish. The national sense
of the intellectuals educated in Western countries began to grow. Turcology studies
carried out in Western countries, and the archaeological excavations carried out
within this scope, had a great effect on their self-identification with Turkism. As a
result of the studies carried out, it was concluded that the Turkish society was one of
the most important societies in the world, and this case was given voice by the Western people themselves. These data bore great significance, and they emphasized
Turkism using these data.
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Türk ve Rus Edebiyatında Dede ile Torun İlişkisi
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Özet: Bu çalışmada; Kemalettin Tuğcu’nun yazmış olduğu ‘’Dede ile
Torun’’ adlı kitabı ile arasında isim benzerliği bulunan Maksim Gorki’nin
‘’Dede ile Torunu’’ adlı bu iki kitap çeşitli yönleriyle (Torunların Eğitimi, Din
Eğitimi, Toplumun Dede ile Toruna Yaklaşımı…) incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma doküman analizi yöntemiyle yapılmıştır. iki farklı ülke edebiyatı karşılaştırıldığında konu ve muhteva unsurlarına ayrıca dikkat edilmelidir.
Burada incelenen konular ülkeden ülkeye kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. İşte bu değişiklikler göz önüne alınarak Türk ve Rus çocuk edebiyat eserleri incelenmeli; farklılıklar ve benzerlikler belli ölçütlere uygun olarak sınıflandırılmalıdır. Bu çalışma belirli ölçütlere uygun olarak ve farklı kültüre ait
kitapların farklılıklarının da bulunacağını göz önüne alarak yapılmıştır. Çalışmanın asıl önemli noktası ise iki farklı kültür olan Türk ve Rus kültüründe toplumun belirli bir kesime olan bakış açısını benzerlik ve farklılık açısından yakalamaktır. Buradan hareketle Türk ve Rus edebiyatının iki önemli yazarı olan
Kemalettin Tuğcu ve Maksim Gorki’nin aynı adlı hikâye kitaplarının çocuk
edebiyatı ilkeleri ışığında incelenmiştir. Sonuç olarak karşılaştırılan bu iki kitapta konu olarak bazı yönlerden farklılıklar göstermekle beraber genel anlamda benzerliklerin ve farklılıkların bir arada bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kemalettin Tuğcu, Maksim Gorki, Dede, Torun

1. GİRİŞ
Edebiyat denilince akla sadece yetişkinler gelmemelidir. Edebiyat denilen mucize aslında herkese yönelik olmalıdır. Yetişkinler kadar yetişkin adayı olan çocuklar
da edebiyatın odağında yer almalıdır. Çünkü çocuk edebiyat ile büyürse edebiyat ile
gelişir ve edebiyat ile yaşar. Bu yüzden edebiyat çocuklar için olmazsa olmazlardandır. Edebiyat anne ve babanın en büyük yardımcısıdır. Edebiyat hayatın kendisidir
ve çocuk için yeri geldiğinde çocuk olmalıdır. Peki kimdir çocuk?
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Çocuk: “İki yaşından, ergenlik çağına kadar süren büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu; henüz ergenlik dönemine ermemiş kız ve erkek” olarak tarif
edilmektedir (Yegen, 2013, 241). Bu tanımdan yola çıkıldığında çocuğa yönelik eserlerin de diğer yaş gruplarına göre farklı kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterler belirlenirken hitap edilen yaş grubu ve diğer unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk
edebiyatı ise edebi eserlerin çocuğa uygun şekilde elekten geçirilmesiyle ortaya çıkan
ürünlerdir. Çocuk edebiyatı, çocukların ruh ve beden gelişmelerine uygun, onların
hayal dünyalarına hitap eden, bayağılıktan ve çirkinlikten uzak, çocuğun anlama,
kavrama ve yorumlamasına imkan tanıyan; çocuğu eğitirken eğlendiren sözlü ve yazılı ürünlerdir (Yegen, 2013, 242). Çocuğun gelişimsel özelliklerini gözden yitirmeden ve edebiyat niteliklerinden ödün vermeden çocuğa görelik ve çocuğa yönelik
gerçeklik ilkelerinden hareket ederek konularını, onun doğal ve güncel çevresinden
seçen ve çocuk okurun kendi dünyasına çok açılı bir anlayışla bakabilmesini sağlayan, ona bilinçli bir okuma alışkanlığı kazandırmayı ön gören edebiyat ürünleri çocuk edebiyatının konu alanına girer (Kitiş Çınar, Uslu Yardımcı, 2015:2).
Çocuk kitapları, okulöncesi dönemde somut bir nesne olarak çocukların eline
alıp incelediği ve kavramsal gelişimini görsel öğelerle somutladığı, görsel ve işitsel
algılarını geliştirdiği bir araçtır. Okul döneminde, kitap, çocuğun birebir etkileşime
girerek öğrenmelerini duygu ve düşünce, eğitimini bireyselleştirmesine olanak sağlayan bir araç işlevini görür (Kitiş Çınar, Uslu Yardımcı, 2015:2).
Çocuğa görelik ilkesi ışığında bir konu üzerinden çocuklara nasihat verme ve
onlara yol gösterme açısından yazılan çocuk kitapları hem Türk edebiyatında hem de
Rus edebiyatında üzerinde çalışmalar yapılan bir konudur .Karşılaştırmalı edebiyat
çalışmalarında çeşitli ölçütler vardır. Aytaç, karşılaştırmanın rastgele iki eser üzerinde yapılamayacağını; söz konusu eserlerin “karşılaştırılabilir” özellik göstermesi
gerektiğini belirtir. Bu özellik ise konuda, motifte, anlatım tekniğinde benzerlik, etkilenme varsa ya da var gibi geliyorsa mevcuttur (Kitiş Çınar, Uslu Yardımcı,
2015:3). Buna göre iki farklı ülke edebiyatı karşılaştırıldığında konu ve muhteva unsurlarına ayrıca dikkat edilmelidir. Burada incelenen konular ülkeden ülkeye kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. İşte bu değişiklikler göz önüne alınarak Türk ve
Rus çocuk edebiyat eserleri incelenmeli; farklılıklar ve benzerlikler belli ölçütlere
uygun olarak sınıflandırılmalıdır. Bu çalışma belirli ölçütlere uygun olarak ve farklı
kültüre ait kitapların farklılıklarının da bulunacağını göz önüne alarak yapılmıştır.
Çalışmanın asıl önemli noktası ise iki farklı kültür olan Türk ve Rus kültüründe toplumun belirli bir kesime olan bakış açısını benzerlik ve farklılık açısından yakalamaktır. Buradan hareketle Türk ve Rus edebiyatının iki önemli yazarı olan
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Kemalettin Tuğcu ve Maksim Gorki’nin aynı adlı hikâye kitaplarının çocuk edebiyatı
ilkeleri ışığında incelenmiştir.
1. 1. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve sıkça kullanılan
doküman incelemesi tekniği ile yürütülmüştür. Bu teknikle araştırmanın hedefi
dikkate alınarak olaylar, olgular, ilgili bilgilerin yer aldığı hem yazılı materyallerin
hem de işitsel veya görsel elektronik kaynakların incelenip değerlendirilmektedir. Bu
teknik dil bilimcilerin, sosyologların, tarihçilerin ve diğer birçok alanda araştırma
yapanların sıkça kullandıkları bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2013; Kara ve
Şıhlaroğlu Yıldırım, 2017). Bu yolla Türk ve Rus edebiyatının iki önemli yazarı olan
Kemalettin Tuğcu ve Maksim Gorki’nin aynı adlı hikâye kitaplarının çocuk edebiyatı
ilkeleri ışığında incelenmiştir.
1. 2. Çalışma Grubu
Kitabın Yazarı

Kitabın Adı

Yayın Evi

1

Kemalettin Tuğcu

Dede ile Torun

Erden Çocuk Yayınları

2

Maksim Gorki

Dede ile Torunu

Oda Yayınları

1.3. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmada Kemalettin Tuğcu ve Maksim Gorki’nin aynı adlı hikâye kitapları
içerik analizi yoluyla incelenmiştir. “sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği
mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma,
sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel
bir yaklaşımdır” (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). Kitaplar incelenirken uzman görüşü
ve alan taraması sonrasında içerik değerlendirme formu oluşturulmuştur. İki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak kitapları incelmiş ve elde edilenler içerik değerlendirme formuna bağlı kalarak raporlaştırılmıştır. Veriler toplanırken araştırmacılar
bilgi alış verişinde bulunmamıştır.Verilerin analizinde elde edilenler birleştirilmiştir.
Bu süreç kategorisel içerik analizle yürütülmüştür. Verileri tasnif etmek, açıklamak
ve bunlarla ilgili açıklamalara, ilişkilere ulaşmak için kategorisel içerik analizi yöntemi araştırmacılar tarafından kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
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Bu yöntemle analizde ulaşılması muhtemel veriler önceden belirlenmiş çeşitli ana ve
alt başlıklar halinde tasnif edilerek sunulabilir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 90). Çalışmada Kemalettin Tuğcu ve Maksim Gorki’nin aynı adlı hikâye kitaplarına dede ve
torunilişkisi ana başlığından hareketle tasnif çalışması yapılmıştır. Daha sonra bu
tasnif işlemi Torunların Eğitimi, Din Eğitimi, Toplumun Dede ile Toruna Yaklaşımı
gibi alt başlıklar halinde sunulmuştur. Başlıklar altında ilgili örnekler verilirken çalışmanın güvenirliğini arttırmak için örnekler sayfa numarası ile birlikte verilmiştir.
3. Bulgular ve Yorum
3.1. Görsellik
Kemalettin Tuğcu’nun kitabı 12 x 19 cm iken Gorki’nin kitabı 12.5 x 19.5 cm
dir. Buradan anlaşılacağı gibi her iki kitap da boyut olarak 9-14 yaş aralığındaki
öğrencilerin taşıyabileceği niteliktedir.

162

Türk ve Rus Edebiyatında Dede İle Torun İlişkisi

Şekil 1. İncelenen Kitapların Ön ve Arka Kapakları
Her iki kitabın ön kapağında da dede ile torun görseli karşımıza çıkmaktadır.
Farklı olarak Kemalettin Tuğcu’nun kitabının ön kapağında sağ alt köşede tek başına
oturan ve koyunlara sahip çıkan torun görseli vardır. Karşımıza çıkan ilk görseller
olarak kapak resimlerine bakarak her iki kitabın da içeriği hakkında tahminde bulunabiliriz.

(Tuğcu, 2015:5)

(Tuğcu, 2015: 13)

(Gorki, 1996: 5)

(Gorki, 1996: 7)
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Şekil 2. İncelenen kitapların resimlerinden örnekler
Gorki’nin eserinde hemen hemen her sayfada görsel karşımıza çıkmaktadır.
Tuğcu’nun aynı adlı eserinde ise görsellerde görüldüğü gibi sadece yeni bölüm başlarında görsel bulunmaktadır. Görsellere nicelik açısından bakacak olursak Gorki’nin
eserinin görsellik açısından daha zengin olduğu görülmektedir.
Görsellere nitelik olarak bakacak olursak Gorki’nin kitabında yer olan görseller daha basite indirgenmiştir. Kemalettin Tuğcu’nun kitabındaki görseller ise betimleyici yönü daha kuvvetlidir. Ayrıca Tuğcu’nun kitabında bulunan görseller daha detaylı resmedilmiştir.
Sonuç olarak baktığımızda Gorki’nin kitabındaki görsellerin nicelik yönünden
daha zengin; Tuğcu’nun kitabında bulunan görsellerin ise nitelik bakımından daha
zengin olduğu görülmektedir.
3.2 Konu ve Kurgu
Kemalettin Tuğcu’nun yazmış olduğu ‘’Dede ile Torun’’ kitabında, annesini
ve babasını kaybeden Mehmet’in hayatta kalan ve tek bildiği akrabası olan dedesinin
köyüne giderek onu bulması ve ona yardımını anlatmaktadır. Kitap konusu itibariyle
9-14 yaş aralığındaki çocuklar için uygun bir kitaptır. Kitabın hemen hemen her bölümünde çalışmayı öğütlemesi çocuklar için etkili bir mesajdır. Bu çalışma sadece
sosyal hayatta değil okul yaşamındaki çalışmayı da kapsar. Eğitim açısından düşünüldüğünde Mehmet’in dedesinin yanında hemen ders çalışmaya başlaması ve dedesinin yardımlarıyla okula gitmesi bu mesajı güçlendiren ögedir. Kitapta geçen ‘’Bu
kış sonunda Mehmet alfabeyi okudu, çıkaramadığı yerleri dedesi ona okuyuverdi
(Tuğcu, 2015:19) kısmından anlaşılacağı gibi kitap çocuklara eğitim açısından yararlı öğütler vermektedir.
Gorki’nin kaleme aldığı ‘’Dede ile Torunu’’ adlı eserinde ise geçimini dilencilikle sağlayan, ama bunu yapmasının tek nedeni torununa rahat bir gelecek sunmak
isteyen Arhip Dede’nin torunu Lenka ile beraber başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Dilencilik konusu tembellikle ilişkilendirilebilir bir konu olsa da eserde geçen:
‘’Seni tek başına bırakır da nasıl ölürüm? Seni kimlere bırakırım? Yaşamaya can
atıyor değilim gerçi ama yine de gönül rahatlığıyla ölemiyorum. Sen yardım et bana
Tanrım…(Gorki, 1996;18) kısmından anlaşılacağı gibi dedenin asıl amacı torununun
ileriki yaşamında ne yapacağı korkusudur.
İki kitap incelendiğinde kurgunun zayıf olmadığı, hitap ettiği yaş seviyesine
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uygun olduğu görülmüştür. Hızlı ve basit olarak aktarılan olaylar yaş seviyesi düşünüldüğünde çocuklar için güzel bir anlatım örneği olmuştur. Her iki kitapta da günlük
hayatta çocukların karşısına çıkabilecek olaylar sade ve çocuğa görelik ilkesi ışığında
anlatılmıştır. Dede ve torun ilişkisi çocuk edebiyatı ilkeleri ışığında yazıya geçirilmiştir.
3.3 İzlek
Sanatçı, ele aldığı ve işlediği konuyla okurda bir etki uyandırmak ister. Okuma
süresinde, okurun duyarlılığını besleyen, duygu ve düşünce eğitimine katkı sağlayan
bu etki, yazınsal nitelikli metnin izleğidir. (Kitiş Çınar, Uslu Yardımcı, 2015:9)
Kemalettin Tuğcu’nun kitabını izleksel açıdan incelediğimizde karşımıza zengin bir içerik çıkar. Saflık, çalışkanlık, ölüm, yaşlılık, doğa, hayvan sevgisi… gibi
izlekler eserde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu izleklerin eserdeki işleniş biçimi ise
çocuğa görelik ilkeleri ışığında olmuştur.
Gorki’nin eserinde ise karşımıza ölüm, saflık, yaşlılık, insan sevgisi, geçim
sıkıntısı… gibi diğer eserle benzer izlekler çıkmaktadır. Bu konuların işleniş biçimi
farklı görünse de vermek istediği mesaj bakımından Tuğcu’nun eseriyle benzerdir.
Köy yaşantısı konusu her iki kitapta da karşımıza çıkmaktadır. Bu konu kitaplarda yokluk olarak görülmektedir. Tuğcu’nun kitabında ‘’Bak oğul diyordu. Okul
hükümet işi, devlet işi. Bu bizim evler köylü işi. Bizler toprak adamıyız. Toprak ne
verirse onunla yetiniriz. Köylü kısmı fakir olur.’’ olarak karşımıza çıkan bu kısım
Gorki’nin kitabında ‘’Senin mutluluğunu arıyorum belki de kim bilir? Belki de seni
köy yaşamının zorluğuna alıştırıyorum.’’ şeklinde karşımıza çıkar. Örneklere baktığımızda hem Türk toplumunda hem de Rus sosyal hayatında köy yaşamının yokluk
içinde ve zor geçtiğinin çocuk edebiyatı eserlerine de yansıdığı görülmektedir.
3.4. İleti
İleti, bir edebiyat yapıtında anlatılmak istenilen temel düşüncedir (Kitiş Çınar,
Uslu Yardımcı, 2015:15). Çocuklara yönelik hazırlanan eserlerde iletiler net ve basit
olmalıdır. Her iki kitap da incelendiğinde iletiler net ve basit olarak verilmiş, belirli
kriterlere uyulmuştur. Farklı bir benzerliği ele alacak olursak her iki eserde de iletilerin önce dede tarafından toruna verildiği ve bu yolla okuyucuya aktarıldığı, sonrasında ise direk torun tarafından alındığı görülmüştür.
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3.5. Çevre
Tuğcu’nun kitabında geçen çevre, olayların geçtiği Uludere isimli köydür. Köyün özellikleri ve konumu bazı bölümlerde betimlenmiştir. Kitapta geçen: ‘’ Köy,
Uludere dedikleri akarsuyun kenarına kurulmuştu. Mayıs sonlarına kadar yakın dağlarda eriyen karlar dereyi beslediği için iki yanına yayılır, köyün kıyıdaki evlerini su
basardı. (Tuğcu, 2015;13) bölümü köyün betimlendiği bölümlerden biridir.
Gorki’nin kitabında ise çevre betimlemeleri daha az yer kaplar. Kitapta çevre
örneğini başında geçen bir ırmak kenarı ve sonda yer alan kilisenin bulunduğu köyde
görmekteyiz. Kitabın başında geçen ‘’Arhip Dede ile Torunu Lenka, ırmak boyundaki bir gölgeye uzanmışlar, salın gelmesini bekliyorlardı. Kuban Irmağı dede ile
torunun ayakları altında çağıldayarak akıyordu (Gorki, 1996:5). bölümü kitaptaki nadir betimlemelerden biridir. İlginç olarak göze çarpan kısım ise her iki kitap da ırmak
kenarında başlar ve betimlemeler bu ırmağa göre şekillenir.
3.6. Karakterler
Gorki’nin kitabında karakterler sınırlıdır. Dede ile torunu dışında karakterle
fazla karşılaşılmamaktadır. Olaylar genelde dede ile torunu üzerinden okuyucuya aktarılmaktadır. Tuğcu’nun eserinde ise dede ile torunu dışında yan karakterler de göze
çarpmaktadır.
Gorki’nin kitabında geçen karakterler:
Arhip Dede: geçimini dilencilikle sağlayan, yaşlanmasına ve hasta olmasına
rağmen hayattaki tek amacı torununa iyi bir gelecek sağlamak olan karakterdir. ‘’Arhip dede uzun boyluydu. Bir deri bir kemik denilecek kadar zayıftı (…) (…) Ama
torununun varlığı kara kara düşündürüyordu onu. Öyle ya, kendisi ölüp gittikten
sonra torunu Lenka ne olacaktı?’’(Gorki, 1996:6)
Lenka: Arhip dedesinin yanında yaşayan ve ona yardım eden karakterdir. Yaşından dolayı olanlardan pek haberi yoktur. Dedesine acımakta fakat onun kendi için
çalıştığını pek anlamamaktadır. Kitapta Lenka’dan ‘’Lenka yüzünü dedesine doğru
kaldırdı. Burnu sivri, dudakları ince ve kansızdı’’(Gorki, 1996;8) şeklinde bahsedilmektedir.
Diğer Karakterler: Arabacı, Küçük kız, Andre Çerni
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Tuğcu’nun eserinde geçen karakterler:
Hızır Ağa: Eşi öldükten sonra köyde tek başına yaşayan, torununun gelmesiyle rahata kavuşan ancak yaşlı olan karakterdir. Oğlu ve geliniyle görüşmemesine
rağmen onların öldüğünü duyunca pişmanlık yaşamış, torununa ise kolay ısınmıştır.
‘’Hızır Ağa bulduğu kızı almadığı için oğluna darılmış, kapısını ona ve gelinine kapatmıştı. Ama şimdi hem gelininin hem de oğlunun öldüğünü işitiyordu. İhtiyarlıkta
bu haber onu hayli sarsmıştı’’(Tuğcu, 2015:13).
Mehmet: kitabın başlarında tahminen 10 yaşlarında olan, annesi ve babası
ölünce hayatta kalan tek akrabası olan dedesinin yanına giden karakterdir. Zeki, çalışkan ve yardımsever olma özellikleriyle kendisini dedesine kısa zamanda sevdirmiştir. ‘’Ama Mehmet çalışmıyor mu? Allahı var oğlanın. Dedesine bakmak için
canla başla çalışıyor, ineğine, evin temizliğine, aşına, işine bakıyor, hatta ocakta su
ısıtıp ihtiyar dedesini yıkıyor ve yıkadığı çamaşırları giydiriyordu (Tuğcu, 2015:14).
Diğer karakterler: Zeynep, Küçük Hüseyin, Fatma, Esma, Muhtar
3.6.1. Torunların eğitimi
Gorki’nin kitabında dede torunun eğitimiyle pek ilgilenememektedir. Ancak
dedenin en büyük isteklerinden birisi torununun okuma-yazma öğrenmesidir. Kendi
elinden bir şey gelmediği için bu durumla fazla ilgilenemez. ‘’ Akıllı çocuksun
Lenka. Dedi. Söylediğin çok doğru… Sonuna kadar her şey tozdur… Kentler, insanlar… hatta seninle ben bile bir parça tozdan başka bir şey değiliz. Evet Lenka’m,
benim sevgili Lenka’m. Ah n’olurdu bir de okuma yazma bilseydin!’’ (Gorki, 1996:
11).
Tuğcu’nun eserinde ise Mehmet dedesinin yanına gelir gelmez ilk işinden biri
okuma-yazma öğrenmek olmuştur. Okula yazıldığı tam olarak söylenmese de bunu
kitapta geçen kısımlardan anlayabiliyoruz. ‘’Bu kış süresince Mehmet alfabeyi
okudu. Çıkaramadığı yerleri dedesi ona okuyuverdi. Hızır Ağa bu, bilmediği yoktur.
Mehmet böylece küçük yazıları okumaya başladı ve artık okuduğunu, düşündüğünü
yazacak duruma geldi. O da akıllı oğlandı, ne de olsa, dedesinin torunu (Tuğcu,
2015:19).
Böyle zamanlarda cebinden kitabını çıkartır, hayvanları gözden ayırmadan
onu okur ya da okumaya çalışırdı. Önce her şeyi sesli okurdu. Sonradan dedesinden
içinden okumasını öğrenmişti (Tuğcu, 2015:29).
3.6.2. Dedeye Yardım
Tuğcu’nun kitabında en belirgin olan özelliklerden biri Mehmet’in çalışkanlığıdır. Kitabın birçok bölümünde Mehmet’in dedesine yardımına değinilmiş ve
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çalışkanlık vurgusu yapılmıştır. ‘’Dam temizleyen o, ineği tımarlayan o, sağa sola
koşan ve şimdi hayli geniş olan avluyu bahçe durumuna getiren o. Yavaştan yavaştan
bahçenin duvarına daha iyi bir çit örmeye başlamıştı. Elinden her iş geliyordu oğlanın’’(Tuğcu, 2015:15).
Dedesi de bu durumdan çok memnundu. ‘’Fakat Hızır Ağa torunundan hoşnuttu. Evde bir kadın olsa ona bu kadar iyi bakamazdı. Yemesi, içmesi, rahatı, giyinmesi yolundaydı’’ (Tuğcu, 2015:39).
Gorki’nin eserinde ise Lenka’nın en büyük amaçlarından biri zor da olsa dedesine yardımcı olmaktı. ‘’Böyle zamanlarda büyükbabasının hemen ağlayıp sızlamaya başlayacağını bildiği için kendisin de boğazı düğümlenir, gözleri dolu dolu
olurdu’’(Gorki, 1996:32).
3.6.3 Torunların Dedeye Yaklaşımı
Her iki kitapta da torun dedeyi sığınacak bir liman olarak görmektedir. Özellikle Tuğcu’nun kitabında Mehmet’in ailesini kaybedince ilk işinin dedesini bulmak
olması da bu durumun göstergesidir. Buradan anlıyoruz ki Mehmet dedesini hayattaki yaslanacak tek duvarı olarak görmektedir. ‘’Hızır Ağa’nın başka yakını yoktu.
Ne malı varsa Mehmet’e kalacaktı. Ama Mehmet bunun için çalışmıyordu. Dedesi
Mehmet’e ana, baba, akraba, arkadaş ve her şey olmuştu’’(Tuğcu, 2015:29).
Gorki’nin kitabında Lenka, dedesinin durumuna çok acımaktadır. Her ne kadar dedesi onun için çalıştığını söylese de o bu duruma üzülmektedir. ‘’Lenka derinden derine ürperdi bu sesi işitince. Hemen adımlarını sıklaştırdı. Büyükbabasının yalvarıp yakardığını ne zaman işitse tatsız duygulara kapılıyor, üzüm üzüm üzülüyordu’’(Gorki, 1996:31).
‘’Büyükbabasını üzdüğü için derin bir üzüntü duyuyordu Lenka. (Gorki,
1996:60)
3.6.4. Dedelerin Torunlarına Yaklaşımı
Her iki kitapta da dedelerin asıl amacı torunların iyi bir gelecek sunmaktır.
Hızır Ağa başka tanıdığı olmadığı için ölümünden sonra bütün malını torununa bırakmak istemektedir. ‘’’Hızır Ağa’nın başka yakını yoktu. Ne malı varsa Mehmet’e
kalacaktı.’’(Tuğcu, 2015:29) ayrıca Hızır Ağa torununun gelmesiyle hayata tutunmuştur. ‘’Hızır Ağa torununa bakıyor ve ondan güç alıyor, neşelenmeye çalışıyordu.
(Tuğcu, 2015:29)
Aynı şekilde Gorki’nin kitabında da Arhip Dede’nin tek amacı ve dilencilik
yapmasının tek nedeni torununa gelecekte iyi bir yaşam sunmaktır. ‘’Para çok iyi bir
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şeydir. Ben öldüğüm zaman sen kendini para ile koruyabilirsin…’’(Gorki, 1996:30).
Hatta Arhip Dede yanlış yaptığını bildiği şeyleri bile torunu için yaptığını belirtmektedir. ‘’Yemedim, yedirdim; içmedim, içirdim… Kendim için bir şey istiyor muyum?
Az kalsın geberiyordum… Evet, geberiyordum. Ama sen kalkıp hırsız diyorsun
bana! Niçin çaldım? Senin için çaldım…’’(Gorki, 1996:60).
3.6.5 Toplumun Dede ile Toruna Bakışı
İncelenen kitaplarda toplumun dede ile torununa bakışını sosyal statü belirlemektedir. Tuğcu’nun kitabında toplum köyde yaşayan ve Hızır Ağa’nın komşuları
olan insanlar olarak karşımıza çıkar. Eserde köydekiler Hızır Ağa ve torunu Mehmet’e iyi gözle bakmaktadır. Ancak bazı komşuları Hızır Ağa’ya bir eş lazım olduğunu çünkü torununun bakmasının yeterli olmayacağını düşünmektedir. ‘’ Hızır Ağa
diyorlardı. Kadınsız ev, susuz değirmene benzer. Orada iş olmaz. Karşı komşunda
dul genç bir kadın var. Hem onu ablasıgilin eziyetlerinden kurtarırsın hem sen yaşadığın kadar rahat yaşarsın. Torunun senin işini ne kadar görür ki?’’(Tuğcu, 2015:14).
Komşuları olan Küçük Hüseyin, Hızır Ağa’nın mallarını ele geçirmek için ikisine de öfkeyle bakmaktadır. ‘’Küçük Hüseyin, Zeynep’i de yanında barındırmazdı
ya ama karısı Nuriye sık sık hastalanıp yatıyordu. Sonra Zeynep’te hem gözü vardı
hem de o Hızır Ağa ile evlenirse bütün mallar baldızına kalacaktı. Bu nedenle Mehmet’in gelmesini de iyi karşılamamıştı’’(Tuğcu, 2015:39).
Gorki’nin eserinde ise dilenci olmalarından dolayı toplumdaki kişiler Arhip
Dede ve Lenka’ya olumlu gözle bakmazlar. ‘’Yine acımasızca alay edecekti çocuklar. Kadınlar -geldiğiniz yerlerde ne var ne yok?- diye bitmez tükenmez sorularla
canlarını sıkacaklardı’’(Gorki, 1996:26).
Tanıştıkları bazı insanlar da onlara yardımcı olmak için uğraşmaktadırlar.
‘’Gecelemek için başınızı sokacak bir yer aradığınız zaman gelin beni bulun’’(Gorki,
1996:28). Arhip Dede ve Lenka sonu karakolda biten bir olay yaşadıklarında ise bir
kısım onların iftiraya uğradığını düşünürken: ‘’Danilovna!Ah cadı ah!mutlaka iftira
etti bu zavallılara…’’(Gorki, 1996:50); Bir kısım ise suçlu olduklarını düşünmektedir. ‘’Belki de bir yere saklamışlardır!..’’(Gorki, 1996:50)
3.6.6 Dede ve Torunun Topluma Yaklaşımı
Tuğcu’nun kitabında dede ve torun köydeki insanlara pek karışmaz; kendi
yağlarında kavrulurlar. Aralarında geçen bazı konuşmalarda ise köylü ve şehirli insanların farklılıklarına değinilmektedir. ‘’Bak oğul, diyordu. Okul hükümet işi,
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devlet işi. Bizler toprak adamıyız. Toprak ne verirse onunla yetiniriz. Ne yaparsın,
köylü kısmı fakir olur’’(Tuğcu, 2015:37).
Gorki’nin kitabında ise Arhip Dede maddi durumlardan dolayı gittikleri yerdeki insanlarla kendi yaşadıkları yerdeki insanları kıyaslamaktadır. Bu kıyaslamayı
da sürekli Lenka’ya anlatarak ona gerçekleri göstermeye çalışmaktadır. ‘’Kimisinin
kafası atar kötü davranır, kimi zaman da döverler, söverler, kovarlar… bir dilenciyi
adam yerine koyarlar mı sanıyorsun! Aklına şaşayım! Çok iyi bilirim bunu, on yıldır
ora senin bura benim sürtüp duruyorum, gezip tozmadığım yer mi kaldı? Tutar sana
bir dilim ekmek verirler, dünyaları bağışladım sanırlar adama; alt tarafı bir sadakadır,
ama gel gör ki bu sadakayı vermekle cennete gitmeye hak kazandıklarını sanırlar.
İnsanlar neden sadaka verir? Hiç düşündün mü bunu? Acıdıkları için değil sevgili
yavrum, vicdanlarının sesini susturmak için verirler! O bir lokmayı kendi yiyip içtikleri şeylerden utandıkları için verirler. Karnıtok sırtıpek insan katı yürekli biridir, aç
insanlara hiç acımaz…’’(Gorki, 1996:16).
3.7. Sonuç
Bu çalışmada; Kemalettin Tuğcu’nun ‘’Dede ile Torun’’ ile Maksim Gorki’nin
‘’Dede ile Torunu’’ adlı kitabı, isim benzerliğinden yola çıkılarak, farklı kültürlerde
dede ile torun ilişkisinin incelenmesi açısından karşılaştırılmıştır.
Zaman bakımından farklı dönemlerde kaleme alınan bu eserler incelendiğinde,
farklılıklar olduğu gibi birçok açıdan benzer unsurların da olduğu görülmüştür.
İncelenen kitaplarda en belirgin özellikler: Torunların eğitimi, Torunların Dedeye Yaklaşımı, Dedelerin Torunlarına Yaklaşımı, Dede ve Torunun Topluma Yaklaşımı başlıklarında fark edilmiştir.
Her iki kitabın da farklı dönemlerde ele alınışı, tarihsel süreç açısından bakıldığında, zaman etkisini gündeme getirmiştir. Gorki’nin kitabının öncül olduğu ve
daha önce yazıldığını düşünecek olursak ortaya çıkan benzerliklerde ve farklılıklarda
zaman ve kültür farkı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Karşılaştırılan kitaplarda kültür veya sosyokültürel durum farklı olsa bile, dede
ile torunu arasındaki ilişkinin benzer olduğu ve amaçların birbiriyle uyuştuğu görülmüştür.
Ayrıca incelenen kitaplara çocuğa görelik ilkesi açısından bakıldığında yaş seviyesine uygun şekilde yazıldığı ve hitap ettiği kitleye uygun şekilde
aktarıldığı fark edilmiştir.
Karşılaştırmalı edebiyat gelişmesi gereken bir konudur. Araştırma sonucunda,
farklı kültürlere ait benzerlikleri bulunan çocuk kitaplarının incelenmesi ve karşılaştırılması bu duruma katkıda bulunacaktır. Tuğcu ve Gorki ile sınırlandırılan bu
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çalışmanın farklı yazarlar veya aynı yazarlara ait farklı eserler üzerinden de incelemeler ve karşılaştırmalar yapılması önerilmektedir.
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Özet: Plastik sanatların bir alanı konumunda olan baskıresim, M.Ö. 868
yılında Diamond Sutra adlıöğretinin ilk sayfasında yer alan ağaç baskı çalışmasından günümüze gelinceye kadar, farklıkültürlerden pek çok sanatçıyıetkilemiştir. Baskıresim bünyesinde barındırdığıteknik yelpazesinin genişliği nedeniyle, sanatçıların kendilerini ifade etmelerinde sayısız olanaklar sağlamıştır.
Albrecht Dürer, Henri de Toulouse Lautrec, Kathe Kolwitz, Andy Warhol gibi
bu alanısanat anlayışlarına rehber edinmişisimlerin yanısıra, Rembrandt van
Rijn , Francesco Goya, Henri Daumier, Pablo Picasso, Salvador Dali gibi sanat
tarihine damgasınıvurmuşidol isimlerin de ifadesel uygulama alanlarından biri
haline gelmiştir. Özellikle son dönem dünya sanat ortamlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de baskıresim sanatına karşıduyarlılık oluşmuş, Mürşide İçmeli, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Aslıer, Muammer
Bakır, Atilla Atar, Hayati Misman, Güler Akalan gibi isimlerin yanı sıra, adını
sayamadığımız pek çok sanatçıbu alanda son derece başarılıçalışmalara imza
atmışlardır. Bu evrensel etkileşime rağmen baskıresim alanıülkemizde hala tam
olarak anlaşılamamış, ve maalesef kimlik arayışlarınısonlandıramamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Grafik, Baskıresim, Kültür

Printmaking Art Seeking Identity in Turkey
Abstract: Printmaking, an area of the plastic arts, BC. In the year 868,
he influenced many artists from different cultures until the present day from
the tree print work on the first page of Diamond Sutra. Printmaking provides
numerous possibilities for artists to express themselves because of the wide
range of technical facilities they contain. Albrecht Dürer, Henri de Toulouse
Lautrec, Kathe Kolwitz, Andy Warhol as well as names in the field of art understanding of the names, as well as Rembrandt van Rijn, Francesco Goya,
Henri Daumier, Pablo Picasso, Salvador Dali, such as the idol of the idol names
in the history of the art of expression in the application areas has become one.
Parallel to the developments in the world art scene especially in the last period,
there has been a sensitivity towards the art of printmaking in our country, such
as Mürşide İçmeli, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Aslıer, Muammer Bakır,
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Atilla Atar, Hayati Misman and Güler Akalan. they have achieved very successful works in the field. Despite this universal interaction, the area of printmaking is still not fully understood in our country, and unfortunately it has not
been able to end its search for identity.
Keywords: Art, Graphics, Printmaking, Culture

GİRİŞ
Arjantin’in Santa Cruz eyaleti sınırları içerisinde yer alan Las Manos mağarasının duvarlarına M.Ö 11000 ila 7000 yılları arasında yapıldığı düşünülen ilk uygulamalar Baskıresim sanatının tarihsel serüveninin başlangıç noktasını oluşturmuştur.
M.S. 105 yılında Çin’de bir saray memurunun kağıdı bulmasıyla birlikte Baskıresim
önemli bir ivme kazanmış ve bu sayede tahta mühürler su bazlı boya ile kâğıt ve ipek
üzerine basılmaya başlanmıştır. Bu noktadan hareketle sanatın genel kronolojik
açılımına paralel bir gelişim ve değişim süreci yaşayan baskıresim, Uzak Doğu’dan,
Amerika’ya kadar pek çok kültürel yapıyı etkisi altına almıştır. Yeni bir sanatsal
anlatım aracı olarak ortaya çıkan baskıresim sanatı, özellikle 20. yy’ın ortalarına
doğru ülkemiz sanat ortamlarını da etkilemeye başlamıştır.
Grafik sanatların bir kolu olan ve yüksek baskı, çukur baskı, düz baskı, elek
baskı gibi farklı bir takım uygulama alanları olan baskıresim ilk çalışmalarının, tarihsel süreç içerisindeki başlangıç noktası tam olarak bilinmemekle birlikte, mağara
duvarlarına yapılan Prehistorik döneme ait resimlerle başladığı varsayılmaktadır.
İnsanlık en ilkel hayat şartları içerisinde, sınırlı tecrübe ve araçlarla hayatlarını
sürdürmeye çalıştıkları çağlarda dahi, ruhsal açıdan uyanık ve olgun bir hayatı,
maddi ihtiyaçları kadar zaruri saymışlardır. Ruhen tatmin olma ihtiyacını yerine getirirken, mistik telkinlerin hükmü altında estetik değerleri sezerek, düşünce ve toplum heyecanı olan faaliyetleri sanat ve inançta yaşamak, insanoğlunun gerçekleri
yansıtmasını sağlayan en önemli faktörlerdir (Bigalı, 1999:385).
İşte bu maddi ihtiyaçlar kadar önemli sayılan inanışların sanatsal bir yansıması
olarak ortaya çıkan baskıresim, kimi zaman silindir bir mühürde, kimi zaman geleneksel bir bezemede veya dini bir anlatımın görselleştirilmesinde, kimi zaman Dürer’in ellerinde, Rembrandt’ın gözlerinde veyahut Warhol’un ruhunda şekillenir vücuda gelir, hayat bulur.
Baskıresmin ülkemiz sanatında yaşadığı kimlik arayışlarından söz etmeden
önce eleştirmen ve sanatçılarımızın alanı tanımlama kaygılarından ve farklı bakış
açılarından bahsetmek yerinde olacaktır.
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Baskıresim; ipek, metal, linol, ağaç veya taş gibi çeşitli araç ve malzeme kullanarak, doğrudan veya yaratma süreci esnasında sanatçısı tarafından oluşturulmuş
kalıpların, uygun bir yüzeye basılması ile elde edilen resimlerdir. Baskı işlemi, baskı
sanatçısı veya onun denetimindeki bir yardımcı tarafından, sanatçının belirlediği sayıya göre yapılır (Özsezgin ve Aslıer 1989:130).
Pekmezci (1993)’ye göre özgün baskıresim, “Sanatçının tasarladığı bir resmin
15. yüzyıldan beri uygulana gelen klasik baskı tekniklerinin yanında, çağdaş baskı
teknik olanakları ile sınırlı sayıda çoğaltılması, sanatçı tarafından imzalanarak numaralanması ile ortaya konulan resimdir” (s.10).
Baskıresim sanatını grafik sanatların içerisinde bir alan olarak gören Aslıer
(1989) “Çeşitli araç ve malzeme kullanarak doğrudan veya kalıplar vasıtasıyla kâğıda
ya da benzer malzemeler üzerine sanatçı tarafından yapılıp basılan resimlere özgün
baskıresim denir. Bunlar kalıbın yapılması ve yaratılması sürecinde yaratılmış grafik
resimlerdir” (s.7) tanımlamasını yapmıştır.
İşler (1985) ise özgün baskıresim için, “Özgün baskıresim orjinal gravür sanatının (ESTAMP) dilimizdeki adıdır. Sanatsal amaçla gravür yöntemlerini kullanılarak oluşturulan kalıplar (ağaç,metal,taş,ipek) sanatçısı tarafından belirli sayıda basılarak elde edilen ve sanatçısının imzasını taşıyan resimlerdir” (s.12).tanımlamasını
yapmaktadır.
İşler’in gravür sanatını, özgün baskıresim sanatının diğer bütün alanlarını kapsayan tanımlamasına karşın, Aslıer (1981) “Bütün özgün baskı sanatı kalıpları oyularak yapılmadığından gravür sanatı deyimi tüm Özgün Baskı Sanatı çalışmalarını
kapsamaz” (s.24) görüşünü savunmuştur.
Uluslararası literatürde “Baskıresim” olarak adlandırılan sanat alanı için, ülkemizde “Özgün Baskıresim” tanımlaması dönemin sanatçı ve sanat eleştirmenlerinin dikkatini çekmek ve sanat alanı hakkındaki olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak için ilk defa Mustafa Aslıer tarafından kullanılmıştır.
Aslıer’i bu ifade ediş biçimine götüren kaygı, baskıresim alanındaki ürünlerin
çoğaltma işlemine uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Baskıresim sanat alanında
üretilmiş bir eseri, özgün bir tablo resimden veya bir yontudan ayıran temel farklılık,
aynı kalıptan yapılan baskıresimlerin sayısı çoğaldıkça, resmin ekonomik değerinin
düşeceğidir. Aslında ürünün satış değerini belirleyen arz-talep arasındaki ilişkidir.
Yani sanatçının herhangi bir baskıresim eseri, başka bir sanatçının orijinal tablosundan daha yüksek bedellere alıcı bulabilir (Özsezgin ve Aslıer:130).
Baskıresmin çoğaltım işlevi nedeniyle, eseri oluşturan sanatçıyı temsil anlamında yadsınamaz katkılar sağladığı bir gerçekliktir. Baskı teknikleri ile oluşturulan
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eserler, diğer görsel sanat ürünlerine göre daha geniş kitlelere ulaşma imkânına sahiptir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, toplumların sanat ürünleriyle görsel ve duyuşsal bağ kurmasında etkin rol oynamaktadır. Baskıresim için sanatçısı tarafından oluşturulan kalıbın, birden fazla sayıda baskısının alınması neticesinde oluşturulan eserler, diğer sanat ürünlerine göre daha ekonomiktir. Baskıresim çalışmaları genellikle
kâğıt yüzeyine basıldığı için taşınması ve sergilenmesi daha kolaydır.
Baskıresmin, gravür, taşbaskı, ağaç baskı, serigrafi tekniği gibi geniş bir uygulama zenginliğine sahip olması, eseri oluşturan sanatçıya, sanatsal birikimini farklı
şekillerde ifade edebilme olanağı da sağlamaktadır.
Sanat içerikli yazılarda ve sanat piyasasında baskı eserlerin özgün mü yoksa
röprodüksiyon mu olduğuna dair tartışmalar yüzyıllardan beri süregelmektedir. Ancak baskı tekniği ile gerçekleştirilmiş bir eserin ne zaman özgün bir eser sayılacağı
konusunda daha açık belgelenme kuralları saptanmıştır (Özsezgin ve Aslıer:130).
Bir baskıresmin özgünlüğü, eseri oluşturan sanatçının kendi özgün baskı eseri
olduğunu belgelemesi ile saptanır. 1960 yılında Viyana’da gerçekleştirilen Üçüncü
Uluslararası Güzel Sanatlar Kongresi’nde eserin özgünlüğüyle ilgili olarak şu kararlar alınmıştır:
1- Baskıresim yapan sanatçının, bakır kazıma (gravür), taş baskı (litografi) ve
diğer baskıresim alanlarında çeşitli tekniklerle yaptığı eserlerinin her birini ve toplam
baskı sayısını saptamak hakkı ve görevidir.
2- Bir baskıresmin özgün sayılabilmesi için eserin altında sanatçının imzasından başka toplam baskı sayısı ve baskı işlemi yapılan her yaprağın kaçıncı baskı olduğunu gösteren sayının yazılmış olması gerekir.
Yukarıda belirtilen ilkeler, tahta, taş, çinko gibi uygulaması yapılacak baskının tekniğine uygun malzemenin, sanatçısı tarafından işlenmesi neticesinde oluşturulmuş özgün kalıpların baskıları için gereklidir. Burada adı geçen ilkelere uymadan
yapılan baskı resimler reprodüksiyon sayılır. Sanatçısı tarafından oluşturulan kalıbın,
kâğıt, kumaş, tual gibi bir yüzeye aktarılması esasına dayalı olan baskıresim eserlerinin, birden fazla sayıda basılması ve sonrasında kalıbın bozulması veya yok edilmesi gereklidir. Sanatçısı tarafından seçtiği tekniğe uygun olarak hazırlanan kalıbın,
baskı işlemini kendisinin yapma zorunluluğu yoktur. Kalıbı hazırlayan sanatçının gözetimi ve denetimi altında bu işi bilen bir ustaya toplam baskı sayısını saptamak,
resimleri imzalamak ve numaralandırmak suretiyle yaptırabilir (Özsezgin ve Aslıer
1989:137).
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BASKIRESİM SANATI VE TÜRKİYEDEKİ KİMLİK ARAYIŞLARI
Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve batının doğuya, doğunun ise batıya bilim, ticaret ve sanatsal yenilikleri taşıdığı güzergah olan
İpekyolu üzerinde bulunan uygarlıklar beşiği Anadolu’da yaşayan insanların, kil ve
taş üzerine oydukları kalıpları baskı amaçlı kullandıkları bilinmektedir.Düz veya silindir mühür biçiminde olan bu kalıplar yüksek baskı tekniğine uygun olarak hazırlanmışlardır (Aslıer, 1987:1).
Avrupa’nın İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerinde kâğıt üretiminin büyük
miktarlara ulaştığı 14.y.y. ve sonrasında baskı sanatında yaşanan gelişmelerin etkisi,
ülkemiz topraklarında ancak 18.y.y.’da kendini göstermeye başlamıştır. Osmanlıda
baskı resim çalışmalarının başladığı tarih olarak ilk matbaanın kurulması gösterilebilir.
İbrahim Müteferrika, Osmanlı basımcılık tarihinde batı anlayışında bir sanat
dalı olan “baskı ve grafik sanatı”nın kurucusu ve ilk uygulayıcısıdır (Akalan:92). Bilinen ilk Türkçe kitap İbrahim Müteferrika tarafından 1729 yılında o zaman ki yazımız olan Arap yazısı ile basılmıştır. Yine Müteferrika’nın 1730 yılında bastığı “Tarihi Hindi Garbi” adlı eseri, resim basma tekniğinin İstanbul’da uygulandığının belgesi niteliğindedir.Türk basımcılık tarihinin ilk resimli kitabı olan bu eserde Batlamyus’a göre çizilmiş bir gök haritası ve Batı Gravürü beğenisine yakın bir dille ifadesini bulan 13 adet baskıresim bulunmaktadır (Akalan: 92). Bu kitapta basılan 13 resim; şimşire oyulmuş kalıptan, yüksek baskı ile, harita ise bakır levhaya oyulmuş
kalıptan, çukur baskı tekniği uygulanarak basılmıştır (Özsezgin ve Aslıer:152). Ancak İstanbul’da başlatılan bu resim kalıbı yapabilme işi, sonraki yıllarda istenilen
düzeylere gelememiş ve özgün baskı sanatını kitap resimleme alanının dışına taşıyacakbir gelişme gösterememiştir (Özsezgin ve Aslıer:153 ).
1798 yılında Alois Senefelder tarafından bulunan, taş kalıptan resim basma
“Litografi” tekniği, 19.y.y.’ın başlarında İstanbul’a gelmiş ve bu teknikle bir takım
haritalar, bazı halk resimleri ve kitapları basılabilmiştir. Nakkaşlar tarafından el yazması kitaplar içerisine nakşedilen “minyatürler” dönemi bu sayede kapanmış, “Köroğlu”, “Ferhat ile Şirin”, “Dünya Güzeli” gibi renkli taşbaskılar sayesinde “sanat”
farklı bir dille anlatılmaya başlanmıştır. Halk kahvelerinin duvarlarını süsleyen bu
resimler sayesinde, baskıresim sanatının Türkiye’deki temelleri de atılmıştır.Bu dönemde askeri okullarda öğretmenlik yapan Hoca Ali Rıza (1864-1930) taşbaskı tekniğinden ilk yararlanan ressamdır(Akalan:97).
Osmanlı’da ilk Taş Basmacılığı (Litografi) atölyesi, Mehmet Hüsrev Paşa’nın
emri ile Fransa’dan gelen Henri Cailloil’un kardeşi Jacques ile birlikte yanında
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getirdikleri donanım ve malzemelerle 1831 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ordu
emrinde faaliyet gösteren bu basımevinde, çeşitli resim şemalarını da kapsayan, eğitim ve yönetim kitapları basılmıştır. Basımevi 1836 yılında kapatılınca Cailloil
(Cayol) kardeşler Beyoğlu’nda kendi adlarında bir taş basmacılığı atölyesi açmışlardır. Sonraki yıllarda kurulan özel ve ordu emrindeki basımevlerinde taş basma tekniği, resim çizip basmada sağladığı kolaylık nedeniyle fazlasıyla kullanılmıştır (Özsezgin ve Aslıer:154).
Gravür sanatının okullarda ders olarak okutulmaya başlanmasında 1882 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Güzel Sanatlar Akademisi) önemi büyüktür. 2 Mart 1883 tarihinde öğretime başlayan Sanayii Nefise Mektebi bünyesinde resim, heykel ve mimari bölümlerine ek olarak bir de
“Hakkâklık” adı verilen gravür bölümü kurulması uygun görülmüş ve bunun için
gerekli olan kadro verilmiştir. (Osmanlıca da “Hakk” Oyma, “Hakkâk” ise Oymacı
anlamına gelmektedir.) Buna karşın dersi verebilecek nitelikte bir öğretmen bulunamayınca alana yönelik açılan kadro geri alınmış, böylelikle akademinin kuruluşundan yaklaşık on yıl sonrasına kadar, gravür atölyesi faaliyete geçememiştir (Özsezgin, 1985;78).
1887 yılında konu tekrar gündeme getirilmişse de, gravür atölyesinin kurulması ve tam olarak işlerlik kazanması ancak 1892’de gerçekleşebilmiştir. Bu amaç
doğrultusunda uzman öğretici olarak Fransa’dan Stanislas Arthur Napier bölümün
başına getirilmiş ve sanatsal nitelikli gravür çalışmaları başlamıştır. Akademide öğrenim gören öğrenciler, ilk baskı denemelerini sert bir ağaç olan şimşir üzerine yapmışlar ise de, o dönemde hakkâklık gerekli olan ilgiyi maalesef görememiştir. Napier’in 1897’de bölümdeki görevinden ayrılmasından sonra, 1898 yılında göreve başlayan Nesim Efendi, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar bu görevini sürdürmüştür. Sanayi-i Nefise Mektebi Hakkâklık bölümü; açılışından, tamamen kapatıldığı 1924 senesine kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde hiçbir gravür sanatçısı yetiştirememiş, çeşitli atölyelere hakkâk ve kuyumculara usta yetiştiren bir zanaat atölyesinden ileri gidememiştir (Akalan:106).
1924 -1936 tarihleri arasında, Güzel Sanatlar Akademisi’nde baskıresim alanında faaliyet gösteren bir atölye yoktur. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında
başlayan değişim ve yenileşme hareketlerine paralel olarak oldukça fazla sayıda sanatçı öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. (Aslıer, 1987:2)
Orta öğretim kurumlarına resim öğretmeni yetiştirmek üzere 1932 yılında Ankara’da açılan Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde ve İstanbul’da bulunan Güzel Sanatlar Akademisinde 1936 yılında başlatılan yenilenme hareketleri reform niteliğindedir. Cumhuriyetin ilk on yılında Fransa ve Almanya’ya gönderilen sanatçılar
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yurda dönmüşler ve yurt dışında elde ettikleri birikimlerinden yola çıkarak bu iki
kurumdaki yeni atılımları başlatmışlardır. Akademi resim bölümü başına Fransa’dan
Leopold Levy (1882-1966) getirilmiş, Gazi Eğitim Enstitüsünde de Almanya’dan
dönen sanatçılar eğitimi ele almışlardır (Aslıer, 1987:2)
Leopold Levy 1909 yılında gravüre başlamış, Türkiye’de bulunduğu sırada
yalnızca gravürle ilgilenen sanatçı, iki kişisel sergi açmıştır. 1937 yılında akademi
bünyesinde gravür atölyesini resmi olarak kuran Levy; önce Belgrad Güzel Sanatlar
Okulunda ve daha sonra da Floransa Güzel Sanatlar Akademisi“Felice Carena” atölyesinde gravür eğitimi alan Sabri Berkel’i 1939 yılında kendisine asistan olarak almıştır. Berkel; sonuna kadar geliştirme başarısını gösterdiği gravür tekniğindeki çizgi
gücü ve ustalığı ile Litografide de yeni olanaklar sağlamış, doğa ve figürden edindiği
görsel deneyimleriyle soyut resimde de başarı kazanmıştır. Türkiye’de sanatsal kaygılarla oluşturulan ilk özgün baskıresim ürünleri, akademinin diğer sanatçıların çalışmasına da olanak sağlanan metal gravür, linolyum ve litografi atölyelerinde Sabri
Berkel ve Turgut Zaim tarafından gerçekleştirilmiştir (Akalan:108).
Güzel Sanatlar Akademisinde açılan metal gravür ve taş baskı atölyeleri 1948
yılında çıkan büyük yangına kadar işlerliğini sürdürmüştür. Bu yangın neticesinde
baskı presleri zarar görmüş ve atölye 1960 yılına kadar kapalı kalmıştır (Aslıer,
1987:2). 1940 yıllarının başlarında resim bölümünde öğrenim gören Mazhar Olgun,
Nejad Melih, Mümtaz Yener, Fethi Karakaş, Avni Arbaş, Kemal İncesu, Selim Turan, Ferruh Başağa, Nuri İyem ve Neşet Günal genç sanatçılar bu atölyede imzalı,
küçük ebatlı ve az sayıda özgün baskıresim çalışması yapmışlardır. Bu resimler genellikle tek renkli çukur baskı ve birkaç tanede taşbaskı tekniğinde yapılmış olan
çalışmalardır. “Bu özgün baskıların, o sanatçıların gençlik eserleri ve Türkiye’deki
ilk bilinçli özgün baskı sanatı ürünleri olmaları açısından ayrı değerleri vardır” (Özsezgin ve Aslıer:158).
İsmail Hakkı Tonguç’un büyük çabaları neticesinde kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünün, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere seçilen Hayrullah
Örs, Şinasi Barutçu, İsmail Hakkı Uludağ, Malik Aksel ve İsmail Hakkı Bey Avrupa’ya resim öğretimi görmek üzere gönderilmiştir. Yurda döndüklerinde hazırladıkları Resim-İş bölüm programının içerisine Grafik Sanatları Bölüme ders olarak
dâhil etmişlerdir. Dersin öğretimini üstlenen Şinasi Barutçu grafik derslerinde, grafik
tasarımın yanında özgün baskıresim tekniklerine de yer vermiştir. Barutçu linol
baskıresim yanında, gravür tekniklerini de öğretmeye çalışmıştır. Bir takım maddi
olanaksızlıklar nedeniyle 1950 yıllarında özgün baskıresim alanında herhangi bir çalışma yapılamamıştır. (İçmeli, 1985:14).
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1936 yılında başlatılan yenileşme hareketleriyle beraber Gazi Eğitim Enstitüsü
Resim Bölümünde başlatılan yüksek baskı tekniği ile linol oyma-basma çalışmaları
1960’lı yıllara kadar sürmüştür. Grafik öğretmenliğini Şinasi Barutçu’nun üstlendiği
okulda, yetenekli öğrencilerin yapmış olduğu linol baskı resimleri, yüksek baskı tekniği ile basılmış Türk özgün baskı resimlerinin öncüleri sayabiliriz. Bu dönemde öğrenim görmüş öğrencilerden; Ferit Apa, Adnan Turani, Nevide Gökaydın, Nevzat
Akoral, Muammer Bakır, Mustafa Aslıer ve Mürşide İçmeli gibi sanatçılar özgün
baskıresim alanında vermiş oldukları çalışmalarıyla da tanınmışlardır (Aslıer,
1987:2).

Nevzat Akoral “İsimsiz”Linol Baskı,
(http:// http://turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_ artist
DetailID=298 adresinden 22/10/2018.’de alınmıştır.)
Burada ismi geçen sanatçılardan “Ferit Apa, Adnan Turani ve Mustafa Aslıer
Almanya’da resim ve özgün baskı öğrenimi görmüşler, diğer sanatçılar ise burslu
olarak ABD ve İngiltere’de çalışma olanağı bulmuşlardır” (Özsezgin ve Aslıer:161).
Türk Özgün Baskıresim Sanatı’nın çağdaşlaşma sürecinde Mustafa Aslıer’in
katkıları büyüktür. Özgün baskı teknikleri ile sürekli ve yoğun olarak çalışan Aslıer,
ülkemiz özgün baskı sanatının ilk sergilerini 1957 yılında Stutgart’da, 1959 yılında
Viyana’da ve İstanbul’da açmıştır. (Özsezgin ve Aslıer:161).1958 yılında AlmanyaMünih Grafik Sanatlar Akademisinde uzmanlık öğrenimin tamamlayan sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden sonra ülkemizin üçüncü büyük sanat kurumu olarak, İstanbul’da 1957-1958 öğretim yılında
açılan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okuluna atanmıştır (Akalan:125).
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Türkiye’de özgün baskıresim eğitiminin kurumsallaşması; resim alanında eğitim veren kurumların, programlarında özgün baskıresim tekniklerine gerekli yeri vermeleri neticesinde, ancak 1958-1960 ve daha sonraki yıllarda başlamıştır. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu programlarında bu çalışmalara ders olarak yer
verilmesi ve gerekli atölyelerin açılması neticesinde 1960 yılı sonrasında özgün baskıresim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Aynı dönem içerisinde Aslıer’in girişimi ile Grafik Sanatlar Bölümü’nde, günün şartlarına göre oldukça iyi bir donanıma sahip baskıresim atölyesinin açılması sanatçıların ve kurumların dikkatinin bu
alana yönelmesine sebep olmuştur (Aslıer, 1987:4). Akademideki yangında zarar gören baskı atölyesinin onarımı tamamlanamadığı için, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu’nda ki atölye okul dışı sanatçıların da kullanımına sunulmuştur. Kurumun yetiştirdiği ilk sanatçılar olan Erol Deneç, Uğur Üstünkaya ve Mustafa Pilevneli’nin
yanı sıra, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Berger, Cihat Burak gibi isimler bu atölyeden yararlanan sanatçılar arasında ön plana çıkmaktadır(Özsezgin ve Aslıer:161).

Mustafa Aslıer “İsimsiz” Metal Oyma- Basma, 1976.
(http://www.imoga.org adresinden 23.10.2018’de alınmıştır.)
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1953 yılında grafik eğitimi almak için İngiltere’ye gönderilen Nevide Gökaydın başta olmak üzere, mezun olduğu kuruma asistan olarak atanan ve 1960 senesinde özgün baskı alanında uzmanlaşmak için önce İspanya-Madrid’e, sonrasında ise
kazandığı burs ile İngiltere’ye giderek illüstrasyon, grafik tasarım ve baskıresim üzerinde çalışmalar yapan Mürşide İçmeli’nin ve 1962 yılında grafik alanında uzmanlaşmak için kazandıkları burs ile ABD.’ye giden Nevzat Akoral ve Muammer Bakır’ın özgün baskıresim alanın ivme kazanmasına verdikleri katkı tartışma götürmez
niteliktedir. Baskıresim sanatında gerçek anlamda uygulamalar; bu sanatçıların yurda
dönmesi ile birlikte sanat kurumlarında açılan özgün baskıresim atölyeleri sayesinde
başlamıştır (Akalan:125).
Ülkemizde 1955’lerden sonra yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde sanatçıların ilgisini çekmeye başlayan özgün baskıresim, yavaş ama sürekli artan bir biçimde sanat ortamına yerleşmiştir. Özgün baskıresim alanının, kitlelere ulaşmada ne
denli kolaylıklar sağladığının bilincinde olan sanatçılarımız, yaratıcılıklarını dışavurmada genellikle litografi, gravür ve serigrafi tekniklerini benimsemişlerdir (Madra,
1985:5).
1948 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde çıkan büyük yangında zarar
gören gravür atölyesindeki baskı presleri, 1960 sonrasında tamir edilmiştir. Prof.
Sabri Berkel ‘in yönettiği ve Fethi Kayaalp’in ise yardımcı öğretici görevini üstlendiği 1966yılında tekrardan açılan atölye, 1970 yıllarında tam işler duruma gelmiştir
(Özsezgin ve Aslıer, 1989:161). Gündüz Gölönü, Ercan Gülen, Devrim Erbil, Adnan
Çoker, Özer Kabaş, Ali Teoman Germaner, Süleyman Saim Tekcan, Asım İşler,
Fevzi Tüfekçi, Gülseren Südor, Teoman Südor ve Güngör İblikçi bu atölyeden mezun olup baskıresim alanında ismin duyurmuş sanatçılar arasında sayılabilir(Akalan:117).
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Muammer Bakır “Anne ve Çocuğu” Ağaç Baskı, 1974.
(http://
tr.pinterest.com/pin/492018328016745094/?lp=true
adresinden
14.10.2018’de alınmıştır.)
Nevzat Akoral ve Muammer Bakır’ın yurda dönmelerini takiben 1965 senesinde Gazi Eğitim Enstitüsü grafik derslerinde çukur baskı teknikleri ile çalışmalar
başlatılmıştır. Bakıresim teknikleri konusunda yurtdışında iyi bir eğitim almış olarak
yurda dönen Mürşide İçmeli, 1970 yılları başında bölüm başkanlığını Veysel Erüstün’ün yaptığı Resim-İş bölümündeki, özgün baskı öğretimini üstlenir. Bu dönemde
atölyeye çukur baskı için yeni presler alınarak donatım malzemeleri tamamlanır (Özsezgin ve Aslıer, 1989:161).
Hamza İnanç’ın bölüm başkanlığı yaptığı 1974 senesinde dört adet büyük gravür presi bölüme kazandırılmış ve gravür atölyesi için gerekli olan bütün malzemeler
temin edilmiştir. 1968 senesinde Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olan ve 1970-1975 yılları arasında Almanya’ya grafik ihtisası için gönderilen
Hayati Misman yurda döndüğü tarih olan 1975 yılından itibaren özgünbaskı atölyesini yönetmeye başlamıştır. 1979 yılında bölüme atanan Hasan Pekmezci ise serigrafi
alanında çalışmaları üstlenerek atölye kurulmasına ön ayak olmuştur (İçmeli,
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1985:15). Hayati Misman’ın 1986’da kurumdan ayrılmasından sonra, gravür
atölyesinin yönetimini devralan Güler Akalan, halen bu görevi sürdürmektedir.
Kurulduğu 1932 yılından günümüze gelinceye kadar Gazi Eğitim Enstitüsü
Resim Bölümü’ndegrafik tasarımı ve özgün baskıresim, bölümün sanat eğitimi anlayışında önemli yer tutmuştur. Kurum; Veysel Erüstün, Adnan Turani, Nevide Gökaydın, Nevzat Akoral, Muammer Bakır, Mustafa Aslıer, Mürşide İçmeli, Süleyman
Saim Tekcan, Mustafa Ayaz, Hayati Misman, Gören Bulut, Zafer Gençaydın, Güler
Akalan, Zahit Büyükişleyen, Mehmet Güler, Uğurgün Pamir gibi sanat anlayışını
özgün baskıresim alanına yönelik olarak kuran veya yapıtlarında özgün baskıresme
yer veren sanatçılar yetiştirmiştir (İçmeli, 1985:15).

Mürşide İçmeli “Hiroşima” gravür, 1979.
(http://www.sanalmuze.tcmb.gov.tr adresinden 05.11.2018’de alınmıştır.)
Ülkemizde serigrafinin uygulanmaya başlandığı tarih ile ilgili olarak kesin bir
bilgi olmamasına karşın Avrupa’daki gelişmelere paralel çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu ipek baskıyı resim alanında ilk kullanan
sanatçılarımızdandır. Ülkemiz güzel sanatlar eğitimi veren kurumlarında, ipek baskının bir sanat üretimi olarak ele alınması ve ders olarak okutulmaya başlanması ancak 1970’lerden sonra gerçekleşebilmiştir (Pekmezci,1992:25).

184

Türkiye’de Baskıresim Sanatı’nın Kimlik Arayışları

İpek baskıresim alanında bu gelişmelerin yaşanmasında, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde ve sonrasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde ipekbaskı atölyelerini oluşturan, bununla da yetinmeyip, kendisine ait atölyesinde bir çok ressama çalışma imkanı sağlayan Süleyman Saim Tekcan’ın katkısı büyüktür (Pekmezci,1992:26)
1940 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Süleyman Saim Tekcan akademik anlamda baskıresim alanına verdiği katkının yanısıra, 1974 yılında İstanbul-Söğütlüçeşme ve 1984 yılında Çamlıca’dapres makinalarını dahi kendisinin projelendirdiği,
deyim yerindeyse yoktan var ederek açtığı atölyeler ile baskıresim sanatına dikkat
çekmeyi başarmıştır. Süleyman Saim Tekcan, sanatçı kimliğinin ürünü olan birçok
başarılı baskıresim çalışmasının yanı sıra, diğer sanatçı arkadaşlarının da bu alanda
eser vermelerine teşvik ve destek olmuştur.
50 yıllık sanatçı ve sanat eğitimciliği serüveni süresince, baskıresim sanatının
gravür, serigrafi, litografi alanlarında sayısız eser vermiş ve vermekte olan Tekcan,
2006 yılında açılan ve özgün baskıresim sanatının ülkemizdeki tek müzesi olan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA)’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.
Sanatçı çalışmalarını halen bu müzeye ait baskıresim atölyesinde sürdürmektedir.
SONUÇ
Sürekli bir değişim ve gelişim süreci yaşayan sanatta, çağın gerektirdiği çizgiyi yakalayabilmek, çağı yaşamayı, onu iyi tanımayı ve özümsemeyi gerektirir. Bu
kavramları kendisine ilke edinmiş günümüz sanatçısı; geçmişin ifade biçimleri, kural ve kuramları ile yetinmemekte, ileriye dönük yenileşme ve gelişme eğilimi göstermektedir. Sanat adına gerçekleştirilen bu eğilimlerin anlam kazanabilmesi için,
sosyal yapının yegane temsilcileri konumunda olan bireylerin, sanatı ve onun gerekliliklerini anlayabilecek ve kavrayabilecek sosyo-kültürel altyapıya erişmesi gerekmektedir.
Anadolu’da kökeni çok eskilere dayanan silindir mühürlerle başlayan baskı
serüveni, yazmacılıkta kullanılan tahta kalıpların yüzey izdüşümleri ile devam etmiş,
İbrahim Müteferrika’nın matbaayı kurmasıyla birlikte önemli bir ivme kazanmıştır.
Sonrasında Hoca Ali Rıza Bey’in öğrencilerine desen derslerinde kullanmaları için
litografi tekniğinde yapmış olduğu çalışmalar, baskının sanatsal alanda kullanımına
kaynak teşkil etmiştir. 1932 yılında Ankara’da açılan Gazi Eğitim Enstitüsü Resim
Bölümü ve İstanbul’da bulunan Güzel Sanatlar Akademisinde 1936 yılında başlatılan
yenilenme hareketlerine kadar inişli çıkışlı bir çizgi izleyen Türk Baskıresim Sanatı,
ancak bu tarihten sonra ülke sanat gündeminde yer bulmaya başlamıştır. Fakat ne
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yazık ki Dünya Sanatı’nın her evresinde kendisine saygın bir bakış açısı ve kabulleniliş bulan baskıresim sanatı ülkemizde hak ettiği değeri bir türlü bulamamıştır.
Günümüz Türkiye’sinde plastik sanatların bir dalı olan baskıresim alanının,
kimi çevrelerce yeteri kadar kabul görmemesinin ve kimlik arayışlarına devam etmesinin nedeni, röprodüksiyon ile baskıresim arasındaki farkın tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır.
Bunların yanı sıra baskıresim çalışmalarının genellikle kâğıt yüzeyler üzerine
uygulanması ve bu nedenle eserin kalıcılığına dair duyulan endişe, baskıresme yaklaşımı etkileyen olumsuz bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak
Albert Dürer, Rembrandt ve Francesco Goya gibi baskıresim alanında önemli başarılara imza atmış sanatçıların eserlerinin, günümüze kadar sorunsuz bir şekilde gelmiş olması, bu görüşe tarihsel anlamda bir karşı duruş sergilemektedir. Ayrıca baskıresim çalışmalarının sadece kâğıt yüzeyi ile sınırlı olmadığı, tual, kumaş, mukavva
gibi farklı malzemelerin üzerine de baskı yapılabileceği herkes tarafından bilinen bir
gerçekliktir. İnsanlardaki bu gerçeklik düşüncesinden hareketle ortaya çıkan çoğaltım isteği baskı tekniklerinin çok farklı amaçlara hizmet etmesine neden olmuştur.
Ülkemizde bu sanat alanının kitlelere yeteri kadar ulaşamamasının diğer bir
nedeni ise büyük oranda ekonomik kaygılar üzerine yapılanmış olan sanat galerilerinin olumsuz tavrı yüzündendir. Çünkü bir baskıresmin ederi ile bir akrilik veya yağlıboya tual resmin ederi arasında fark vardır. Bu nedenledir ki galeriler kazançlarının
azalacağı endişesi ile baskıresim sanatçılarının eserlerine yeteri kadar ilgi göstermemektedir.
Ayrıca güzel sanatlar eğitimi veren kurumların yeterli altyapıya ve yetişmiş
elemana sahip olmaması da bir başka olumsuz sebep olarak güncelliğini korumaktadır. Şu an için ülkemizde mevcut olan üniversitelere bağlı güzel sanatlar fakültelerinin sadece 3 tanesinde baskıresim anasanat alanı olarak yer almakta, diğer üniversitelerde ise seçmeli dersler statüsünün bir üyesi konumunda olmaktan öteye geçememektedir.
Toplumların çağdaşlaşmasının önünde set olarak duran en önemli öge “cehalet”, cehaleti de ortadan kaldıracak en önemli etmen “eğitim”dir. Eğitim sayesinde
toplumlar sosyo-kültürel anlamda gelişebilir, altyapısını kuvvetlendirebilir, ve bilimde ve sanatta çağdaş medeniyetler seviyesine gelebilirler. Ancak bu sayede baskıresim kimlik arayışlarını
sonlandıracak ve ülkemiz sanat ortamlarında hak
ettiği yeri bulacaktır.
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Özet: İnsanlar yüzyıllardır; Biz nereden geldik? Nasıl yaratıldık?
Dünya nasıl var oldu? gibi pek çok bilinmeyenli soruya cevap aramaktadırlar.
Günümüz teknolojisi ve bilimi ile bu soruların birçoğunu cevaplamak mümkünken tarih öncesi çağlarda bu sorulara makul ve inandırıcı cevaplar vermek
mümkün değildi. Sert iklim şartları, afetler, açıklanamayan doğa olayları karşısında aciz kalan insanoğlu bu olaylara çeşitli anlamlar yüklemeye başlamış
ve böylece ilk mitler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Yunan, Roma, Afrika, Kuzey Avrupa, Amerika, Çin, Japon, Hint, Hitit, Meksika, Mezopotamya, Mısır
ve Türk kültürlerindeki yaradılış mitlerine ve bu mitlerin kahramanlarına değinilmiştir. Ayrıca, tüm insanlığın ortak sorunu olan yaradılış muammasına kültürlerin verdiği cevaplar, benzerlikler, farklılıklar ve günümüze yansımaları aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Mitoloji, Sanat
Abstract: People have been for centuries; Where did we come from?
How were we created? How did the world exist? They are looking for answers
to many unknown questions. While it was possible to answer many of these
questions with today's technology and science, it was not possible to give reasonable and convincing answers to these questions in prehistoric times. Humans who are helpless in the face of harsh climatic conditions, disasters and
unexplained natural phenomena have started to impose various meanings on
these events and thus the first myths have emerged. In this study, the creation
myths and the heroes of these myths are mentioned. In addition, the answers,
similarities, differences, and reflections of the cultures to the present day have
been conveyed to the common problem of all mankind
Key Words: Culture, Mythology, Art
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İngilizce sözlüklerde söylen bilim, söylence bilim, masal bilim olarak karşılık
bulan mitoloji genellikle doğaüstü olayları, eylemleri, kişi ve yaratıkları anlatan tarihsel olgular hakkındaki yaygın kanaatleri somutlaştıran, tamamen kurmaca bir
öykü olarak tanımlanmaktadır (Page,2013).
Erhat, eski Yunan’da söz kavramına karşılık gelen üç kelimenin bulunduğuna
dikkati çekmektedir. Bunlar: mythos, epos, logos’tur. Mythos masal, öykü, hikâye
anlamında kullanılan söylenen veya işitilen söz anlamındadır. Epos, belli bir düzen
ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür. Şiir, destan, ezgi anlamındadır ve günümüzde epik, epope diye batılı dillerde kullanılmaktadır. Erhat’a göre mythos söylenen sözün, anlatılan öykünün içeriği, Epoe da mythosun aldığı ölçülü, süslü ve dengeli biçimidir. Logos ise yasal bir düzeni yansıtır. Logos- Logia bilimsel bir dili ifade
eder(Erhat,2014).
Bayat, kitabının 2. Bölümünde mitleri 2 sınıfa ayırır. 1. Sınıfta genel kategorideki mitler, 2. Sınıfta ise özel kategorideki mitler bulunmaktadır. Genel kategorideki mitler: Dünyanın yaratılması ve evrenin oluşumu ile ilgili Kozmogonik Mitler,
İlk insanın yaratılması mitleri, kabile ve soyların ortaya çıkışını anlatan Türeyiş Mitleri, evrenin yaratılması ile zamanı oluşmasını kodlayan Takvim Mitleridir. Özel Kategorideki Mitler ise: Tanrılar hakkındaki (teogoni)mitler, soyut ve somut kavramlara alegorik izah vermeyi amaçlayan Köken (etolojik) mitler, Dünyanın sonu (eskatoloji) hakkındaki mitleri, kavimlerin, boyların bir eşya, bir bitki ya da cansız bir
nesneye bağlandığı, ecdat tanrı ilişkisinde ataların ecdat olarak bilindiği kavimlerde
yaşanan totem mitleri, Kahramanlık Mitleri’dir (Bayat,2010).
Modern bilim fizik teorilerine göre evren sıfır hacme sahip bir noktasından,
bilinmeyen sebep ya da sebeplerle patlar (big bang), çok yüksek bir ısı meydana gelir,
kısa bir süre sonra sıcaklık düşer, proton ve nötronlar oluşur, proton ve nötronların
birleşmesi ile hidrojen ve helyum çekirdekleri oluşur tüm bunlardan 300.000 yıl
sonra atomların oluşması için elektronlar çekirdeğin etrafında dönmeye başlar ve
yaklaşık 15 milyar yıl sonra bugün hala genişlemesi devam eden evren oluşur. Tüm
bu olayın öncesinde ne olduğu hakkında kimsenin fikri bulunmamaktadır. Hiçbir
hacmi olmayan, yer kalamayan ve yoğunluğu sonsuz olan bir nokta aslında “yok ”
anlamındadır. Yonar’a göre bu evrenin yoktan var edildiğine dair dinsel yaklaşımları
çağrıştırmaktadır (Yonar,2015).
Evrenin var oluşundan bu yana milyarlarca yıl geçmiş olasına karşın insanoğlunun ne zaman? Nasıl? Kim ya da ne tarafından yaratıldığına dair kesin ve bilimsel
verilere dayalı cevap bulmak mümkün değildir. Bu soru geçmişte de soruldu, günümüzde de sorulmaktadır. Bu soru ve karşılığında verilen olası cevaplar yaratılış mitlerinin temelini oluşturmaktadır.
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Çin’liler evrenin oluşumunun Kaosla başladığını düşünmektedirler. Evrenin
oluşumundan önce ne yeryüzü ne gökyüzü vardır. Karanlık, bütün uzayı dolduran bir
Kaos. Kaos’un merkez tanrı olduğuna inanılmaktaydı. Kaos’un göz, burun, kulak
ve ağız delikleri yokur. Kaos’un arkadaşları Güney Denizi Tanrısı Şu ile Kuzey Denizi Tanrısı HU ona yardım etmek istediler ve kafasında bulunan toplam 7 deliği 7
günde delerek açtılar. O anda Kaos ölür ve bu ölüm evrenin doğmasına yol açar. Şu
Çeng, San Vu Li Ji adlı başka anlatıda Kaos’un bir yumurtaya benzediğini, zamanla
Pengu’ya hamile kaldığını, bu hamileliğin 18.000 yıl sürdüğünü yazar. Pengu büyür,
büyür Kaos’un gövdesinde barınamaz ve gövde 2 parçaya ayrılır.
“Bu parçalardan biri Yin biri, biri Yang’dır.Yang, yükselir gökyüzü olur. Yin
aşağı inerek yeryüzü olur. Yin ve Yang arasındaki pengu hergün 3 metreden fazla
büyür. Yıllar sonra Pengu 45.000 km uzunluğunda bir deve dönüşür. Pengu’nun ölümünden sonra sol gözü güneşe, sağ gözü aya, saçı sakalı gökyüzüne ve ışıldayan
yıldızlara, nefesi rüzgara ve bulutlara, sesi gök gürültüsüne, kolları ve bacakları yeryüzünün dört sınırına, gövdesi dağlara, kanı nehirlere, damarları yeryüzünün damarları ve kaslarına, derisi ve ince tüyleri çiçek ve bitkilere, dişleri ve kemikleri metallerle kayalara, spermleri ve kemik iliği incilere, değerli taşlara, teri evreni ıslatan
sulara, bedenindeki asalaklar da insanlara dönüşür”(Lıanshan,2010).
Afrika’da yaratıcı bir tanrı olduğuna inanılmaktadır. Bir başka deyişle bir yaratım gücünün varlığına inanılmaktadır. Bu yaratıcı güç evreni, diğer tanrıları, ruhları
ve insanları yaratmaktadır. Afrika Halklarından Dogon ve Mande’ler yaradılışın
kozmik yumurta miti ile gerçekleştiğini düşünmektedirler. Mbuti halkının yaradılış
mitine göre yaratıcı insanlar için cenneti yaratır. Cennette Tahu ağacının meyvelerinin yenmesini insanlara yasaklar. Fakat insanlar bu yasağı delerler ve meyveden yerler. Yaratıcı insanları acılarla dolu, ölümlü bir hayat yaşamaya mahkûm eder. Zulu
inanışına göre Umvelingangi yaşadığı gökyüzünden yeryüzüne iner ve Unkulunkulu’nun yetiştirdiği sazları yaratır. Unkulunkulu yetişen bu sazlardan kopardıkları
ile dağları, nehirleri, insanları ve hayvanları meydana getirir. Unkulunkulu ayrıca insanlara avlanmayı, ateş yakmayı, bitki yetiştirmeyi öğretir.Masai’lere göre En-Kai
(Masai inancında göre yağmur tanrısıdır ve gökyüzü,dua edilen,kutsal olan anlamındadır) insanlara kızar ve onları yok etmeye karar verir. Dünyayı sular altında bırakmak niyetindedir ancak Tumbairot’a ahşap bir gemi yapmasını, kendi ailesi ile birlikte etrafındaki hayvanları da yanına almasını söyler. Tufan başlar. İnsanlar ölür.
Yalnızca Tumbairot, ailesi ve hayvanlar yaşar. Fon mitlerinde çift cinsiyetli yaratıcı
Nana-Buluku, Mawu ve Lisa adında ikiz tanrı bebekleri dünyaya getirir. Dünyaya
gelişlerinin hemen ardından 1. Gün insanları yaratırlar. Sonrasında dünyayı yaratırlar. Bu esnada iki kardeşi ağzında taşıyan hizmetkârları Aido-Hwedo onlara yardım
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eder. Aido-Hwedo bir yılandır. Dünyanın yüzeyi ve kıvrımları Aido- Hwedo’nun hareketleri sonucunda oluşur. Bu işlemden sonra yılan kıvrılır, yeraltına iner ve orada
durarak dünyayı yerinde tutar(N. Oforiatta,448-446). Batı Afrika ülkesi olan Benin mitolojisinde Nana Buluku insanları, hayvanları, bitkileri yaratır. Nana Buluku
Lisa (Güneş)ve Mawu (ay) adlı tanrıların babasıdır. Mawu 3500 defa gökyüzünü dolaştıktan sonra Yılan Aido-Hwedo ile birlikte evreni yaratır.( http://ozhanozturk.com/2017/08/31/afrika-mitolojisi/ 11.12.2018,18.00)
Hint Mitolojisi’ne göre dünya tekrar eden döngülerle tekrar tekrar yaratılır.
Her bir yok edilişin ardından dünya yeniden yaratılır. Bu döngülere Maha Yuga (Büyük Çağ) denir. Bu çağlar 4.430.000 yıl sürer. Bir Maha Yuga dört Yuga’dan oluşur.
Bu Yuga’lar ilkinden başlayarak kısalır ve ahlaksal olarak daha kötü olan Yuga devrelerini birbirini izler. 1.Çağ: Krita Yuga, 2. Çağ:Treta Yuga, 3. Çağ:Dvapara Yuga,
4. Çağ: Kali Yuga’dır. Krita Yuga, Erdem ve ahlaki yetkinlik çağıdır. Parlak ve altın
çağ olarak nitelendirilir. Vişnu yaşamın yaratıcısı biçimindeki Brahma’dır. Bu dönemde insanlar nerede yaşarsa yaşasınlar barınma gereksinimleri yoktur. Yiyecek,
giysi, aksesuar gibi tüm ihtiyaçları ağaçlar tarafından karşılanır. Herkes mutlu bir
yaşam sürer. İnsanlar kendilerini düşünmeye ve Brahma’ya sadık olmaya adarlar.
Treta Yuga, Erdem ve tinsel mükemmellik devam etmekle birlikte dünyada düzensizlik hâkimdir. İnsanlar ilk başta ihtiyaçlarını ağaçlardan karşılar ve barınırlarken
zamanla ağaçlar yok olur. İnsanlar için hayat giderek zorlaşmaktadır. Yoğun yağmurlar neticesinde nehirler oluşur ve bu nehirlerde yeni ağaçlar yetişir. Ancak bu
ağaçlar sıradan ağaçlardır. İnsanlar çalışmak zorunda kalırlar. Tutkulu ve açgözlüdürler. Zengin fakir sınıfları oluşur. Treta Yuga, Ahlak ve erdem ilk çağın yarısı
seviyesindedir. Dvapara iyi ve kötü arasında kalmıştır. Mükemmellik hala vardır.
Hastalık, acı, ölüm tüm insanların problemidir. İnsanlar arasında savaşlar başlamıştır.
Ahlaki gerileme devam eder. Kali Yuga, kargaşa, savaş ve karanlığın olduğu bir
çağdır. Dharma dört ayağından sadece biri üzerinde kendini sürükleyerek yürür. Erden önemini yitirmiştir. İlk çağın ¼ kısalıktadır. Vişnu yaşamın yıkıcısı tanrı Şiva
Ruda biçimini alır. Artık o baş tanrıdır. Cinsellik ve ahlak çöküntüsü yaygındır, Erdem yok denecek kadar azalmıştır elde tek iyilikseverlik kalmıştır. Fakirler dürüsttür.
İnsanlar en uzun 23 yaşına kadar yaşarlar. Ölüm ve hastalık önlenemez. Bir döngü
Maha Yuga gecesinin ardından Vişnu uyanır. Göbeğindeki Lotus çiçeği içerisinden
Brahma olarak çıkar. Yeniden doğuşu başlatmak için altın yumurtayı kırarak açar.
Yeni bir 1000 Maha Yuga zamanı başlar. Su, ateş, hava, rüzgâr, üzerindeki ağaçlar
ve dağlarla birlikte dünya oluşur. Brahmanın butlarından kötü ruhlar ortaya çıkar.
Brahma vücudundan sıyrılır ve gece meydana gelir. Brahma 2. Vücudu edinir. Yüzünden tanrılar yaratır. 2. Vücudu da terk ederi. Gündüzü, ışığı oluşturur. Peş peşe
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gelen vücutlardan insan, yılan, kuş, ağzından keçiler, göğsünden kuzular, midesinden
inekler, kollarından ayaklarından antiloplar, bufaloları, develeri, eşekleri, filleri ve
diğer hayvanları yaratır. Brahma’nın ayaklarından atları ve vücudundaki kıllardan
bitkileri oluşturur. Böylece yeni bir yaşam başlar. (Moore,1968; Rosenberg, 2006;
Zimmer,2004)
Compell’e göre Japon mitolojisi, Japon İmparatorluğu’nun kendine bir geçmiş yaratma çabasından doğmuştur. Bu amaçla İmparatorluk tarafından yazdırılmış
iki kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar: Kojiki (Eski olayların kayıtları MS 712 ve Nihongi (Japon Kronikleri MS 720) (J.Compell:2003,s.433). Her iki kitap yaratılış ve
evren oluşumunu farklı anlatır. Nihongi’de yaratılış Çin mitolojisine ait Yin Yang’a
kadar uzanır. Kojiki’de İmparatorluğun ilahi kaynağından yola çıkar. Hikaye, göksel
mekanda bulunan Kami (tanrılar), İzanami, ve İzagani tarafından anlatılır. Nihongi,
imparatorluk tarihindeki önemli kişileri tanrısallaştırıp, politik bir zemin yaratır.
Devlet adamlarının tanrısal konumu açıkça ortaya koyar. Tanrı kardeşler İzanagi ve
İzanami gökten iner adaları oluşturur ve yeryüzünü sabitlerler. Bu iki kardeş gökten
inan sekizinci çifttir ve dünya merkezinde ilahi işaretle evlenirler. Çiftin ilk çocukları
sakat doğar. Bu çiftin üremelerindeki amaç çocuk değildir. İkinci üreme ile 8 büyük
ada (Japonya’daki 8 büyük ada bu mite temellendirilir), ırmaklar, bitkiler ve tanrılar
meydana gelir(N.Naumann:2004,s.47-52). İzanami, ateş tanrısını doğururken ölür.
Japon mitolojisinde bir tanrının ölümüne ilk defa rastlanır. Bu esnada vücudundan
akan çeşitli salgılardan tanrılar oluşur. İzanagi buna çok üzülür ve ağlar. Gözyaşlarından yeni tanrılar oluşur. İzanami’nin ölümüne sebep olan ateş tanrısı İzanagi tarafından öldürülür. Bu sırada akan kanlardan yeni tanrılar (yanardağ tanrıları) oluşur.
Bu tam bir ölüm değil, dönüşümdür. İzanagi, İzanami’nin ölüm acısına dayanamaz.
İzanami’nin öldükten sonra gittiği karanlıklar ülkesine girer. Ölüler dünyasına girmek ve bir ölüye bakmak yasaktır. Ancak İzanagi burada bir ateş yakar ve bu kuralı
çiğner. İzonami buna çok kızar. Aralarında kavga başlar ve boşanırlar. Bu boşanma
bu dünya ile öteki dünya arasındaki ayrımı ifade eder. İki tanrının misyonu değişir.
İzanami ölümden sorumlu tanrı iken, İzanagi, ölüme karşılık gelen yaşamdan sorumlu olarak doğumdan sorumludur. İzanagi’nin karanlıklar ülkesinden kaçışı,
ölümden ve kötü ruhtan kaçıştır. Bu kaçış sonrasında dünyasına dönen İzanagi arınır
ve bu arınma esnasında da yeni tanrılar meydana çıkar (Z.Zıraman:2007,s.44).
Mısır’da Amon Ra’nın kendi kendini doğurduğuna inanılır. Dünyanın, evrenin, hayvanların ve insanların yaratıcısı olarak görülmektedir. Mısır yüzölçümü büyük bir ülkedir. Ülkenin yönetimi için güçlerin birleştirilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla Ra Amonla birleştirilmiştir. Evrensel ve tam bir inanç sistemi geliştirmek
amaçlamaktadır. Tanrı Ra ve Amondan önce bulunan tanrı Atum da, Ra ile
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birleşmiştir. Mısır mitolojisine bakıldığında Heliopolis, Hermopolis ve Memphis
adındaki üç eski şehirden kaynak alan birbirine yakın pek çok yaratılış miti bulunmaktadır. Ancak bunların içerisinde en çok bilineni Heliopolis’in yaratılış mitidir.
Bu mitte evrenin oluşmasından önce Nu adında bir gücün varlığından bahseder. Nu,
engin, durgun bir sudur. Bu su, güneşi, ayı, yıldızları, dünyayı, yeryüzü ve yeraltını
sarıp, muhafaza etmektedir. Nu kendi içinden Atum’u oluşturur. Atum, tüm elementlerin, canlıların ve dünyanın oluşum hücrelerini içinde barındırır. Nu’nun yaratım
gücü devam eder. Oluşan bir merdiven ile doğu tepesine çıkar Nu tanrısal bir varlık
olarak kabul edilir. Nu’nun kendi kendine gelişen erkek bir varlık olduğu kabul edilir.
Kendi içinde hem dişi hem de erkek hücreleri barındırır ve kendi kendine döllenerek
dokuzlu tanrılar grubunu yaratmaya başlar. İlk yaratılan çift hava tanrısı Şhu ve rutubet tanrısı Tefnut’tur. Şhu ve Tefnut, yer tanrısı Jeb ve gök tanrıçası Nut’ u adlı
ikizleri yaratmışlardır. Jeb ve Nut iki ikiz yaratırlar. Bunlar; Thot, Anubis, Maat ve
Hathor’tur. Bundan sonra insanlar ve diğer tüm varlıklar yaratılır. Mısır Mitolojisinde tanrılara çok önem verilir. İkinci sırada evren yer alır. Bu sıralamada en son
sırada insanın yaradılışı yer alır. Evrenin, varlıkların, canlıların, insan yaradılışına
ilişkin çok benzer anlatılar mevcuttur. Tanrıların babası Khnoumou’nun insanı çömlek tezgâhında kilden yarattığı söylenir. Shilluklar, yaratıcının insanı gezdiği her yerden topladığı killerden yarattığına inanılır. Killerin renk ve yapılarındaki farklılıkların insan ırklarının oluşmasına sebep olduğu düşünülür. Shilluklar’ın yaşadığı bölgede kilin rengi siyah olduğundan onların da siyahî yaratıldığına inanılır. Bir başka
anlatıda insanın Re’nin gözyaşlarından doğduğuna değinilir. Re insanların yaşayabilmesi için yeryüzü ve gökyüzünü yaratır. İnsanlar Re’ye nankörlük ederler. Re kızar. İnsan neslini yok etmek ister ancak başaramaz. (Aydın , Aslıtürk, 2017; Adam
vd., 2015: 522; Peker ,2009; Erendiz,2009)
Kuzey Amerika’daki Navajo anlatısına göre günümüz dünyası oluşumunu 5
aşamada tamamlamıştır. Bunlar: İlk (Siyah) dünya, ikinci (Mavi) dünya, üçüncü
(sarı) dünya, dördüncü (siyah -beyaz) dünya, beşinci dünya’dır. Birinci dünyanın etrafı reçine ile kaplı küçük bir kara olduğundan her yer karanlıktır. Burada ancak kanatsız böcekler ve sürüngenler (kırmızı karıncalar, hamam böcekleri vb.)yaşayabilirdi. Böcekler yaşam alanlarını genişletmek başka yerler keşfetmek istediler. Pervane böceğinin önerisi ile kanat takıp, dünyanın çatısına uçtular ve ikinci dünyaya
geçtiler. Bu dünya Beyaz Turna, Mavi balıkçıl, Sarı gerdanlı dalgıç ve Siyah gerdanlı
dalgıç kuşlarının yaşadığı nispeten diğerinden büyük ve aydınlık bir yerdir. Kuşlar
yeni gelenlerden hoşlanmadılar ve gitmelerini istediler. Yiyecek bulamayacaklarını
ve onların yiyecek bulmak için uçtukları mesafeye böceklerin gidemeyeceğini söylediler. Böcekler kuşlara aynı şeyleri yemediklerini, yapraklar, tohumlar, çiçek
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tozları ve ballar ile beslendiklerini anlatırlar. Kuşlar da onların kalmalarına müsaade
ederler. Zamanla kuşlar ve böceklerin arası açılır ve savaşırlar. Böcekler yenilir. Sağ
kalan çekirge önderliğinde toplanıp üçüncü dünyaya göç ederler. Bu dünya diğerlerinden daha büyük ve aydınlıktır. Orada başka hayvanlar ve kürklere monte edilmiş
kanatları olan ve uçabilen insanlar yaşamaktadır. Hep birlikte ilk halkı oluştururlar.
Bu halk aynı dili konuşmaktadır. Burada yaşayanların dişleri, pençeleri, ayakları ve
böcek kanatları bulunmaktadır. İnsanlar mağaralarda yaşar ve topladıkları kabuk, yemiş, kök gibi çiğ besinleri tüketmektedirler. Günümüz insanlarına benzememektedirler. Beyaz beden, Mavi beden, Sarı beden ve Siyah beden adlı tanrılar bir sonbahar
günü üst üste dört gün ilk halka görünürler. Dördüncü gün geldiklerinde Siyah Beden
ilk halka onları kendilerine benzer insanlara dönüştüreceklerini, bu işlemi 12 gün
sonra yapacaklarını ve o gün temizlenerek kendilerini beklemelerini söyler. 12. Gün
gelirler. Siyah ve mavi beden yanlarında iki kutsal geyik derisi, beyaz beden ise biri
beyaz biri sarı iki mısır koçanı getirir. Beyaz mısır koçanın altına beyaz, sarı mısır
koçanının altına da sarı kartal tüyü koyar ve üzerlerini kutsal geyik tüyü ile örter.
Doğudan sarı rüzgâr, batıdan Beyaz rüzgâr gelir ve mısır koçanlara nefesleri ile üflerler. Beyaz koçan İlk Erkeğe, sarı koçan da ilk kadına dönüşür. Bu ve bunlardan
üreyen ilk halk uzun süre bu dünyada yaşar ancak, nüfus artışı, yer ve yiyecek kavgaları kargaşa yaratır. Dünyanın dört yanına haber gönderilerek bu kargaşaya son
verecek halkı yönetecek lider aradıklarını duyururlar. Batıdan gelen halk güçlü ve
bilge olan dağ aslanını, doğudan gelen ova ve Mesa halkı güçlü ve akıllı olduğundan
Kurdu, güneyden gelen vadi halkı bilge ve iyi yürekli olduğundan mavi kuşu ve kuzeyden gelen orman halkı hızlı ve adil olduğundan arı kuşu lider olarak önerirler.
Baykuş daha iyi seçim yapabilmek için tüm adayların evlerine gitmelerini ve halkın
işine yarayacak şeyler getirmelerini ister. Kurt, sekiz gün sonra tamamen beyazlara
bürünmüş olarak doğudan döner. Hediyeleri; ilkbahar yağmuru, sabah ışığı ve taze
mısırdır. Aynı anda tamamen mavilere bürünmüş mavi kuş güneyden gelir. Hediyeleri; Yaz yağmuru, mavi gök ve yumuşak mısırdır. Batıdan sarılara bürünmüş olarak
aslan gelir. Hediyeleri; sonbahar yağmuru, akşam ışığı ve olgun mısırdır. Son olarak
kuzeyden arı kuş gelir. Kuzey ışıklarının parlak renklerine bürünmüştür. Hediyeleri:
kış yiyeceği olarak kurutulmuş mısır ve fasulye ve her zaman dolu kalacak abalon
(deniz canlısı) kabuğundan saklama çanağıdır. Halk tüm bunlara ihtiyaçları olduğunu
düşünür ve hepsine sahip olabilmek için tek kişi tarafından değil de bilgeler kurulu
tarafından yönetilmeyi isterler. Kurt beyaz, kuş mavi, aslan sarı ve arı kuş da parlak
birer manto giyerek yaşarlar. Burada amaç Najavo Halkı’nın yaptıkları işleri unutmamalarını sağlamaktır. Zamanla bu düzen bozulur ve yeni yaşam alanları aranır.
Dördüncü dünyaya geçiş yolunu bulamazlar. Aniden dördüncü dünyadan, dört
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yönden, dört ses gelir. İlk Navajo halkı doğuya gitti ilk kadın onları 4. Dünyaya yönlendirir. Kuşlar ilk kız ile güneye, dördüncü dünyasın sıcak bölgelerine yönelirler.
Hayvanlar ilk adam ile 4. Dünyanın dağlık bölgelerine orman içine doğru giderler.
Böcekler ilk oğlanın yönlendirmesi ile kuzeye 4. Dünyanın soğuk bölgelerine yönelip, toprağın altına girer ve havaların ısınmalarını beklerler. İlk İnsanlar, dördüncü
dünyada başka insanların yaşadığını görürler. Bunlar; Pohiler, Zuniler, Acomlara,
Pueblolarda, Apaçi, Komançi ve Utele’lerdir. Bu dünyada gece ve gündüz kavramları ve fasulye ile tanışırlar. Kuzey rüzgârı ilk halka tembel ve oyun oynamayı seven
Koyoto’yu ve güney rüzgârı da çalışkan ve kararlı olan porsuk’u getirir ve aniden
kaybolurlar. Koyot, su canavarı ile iddiaya girer ve kazanır. Koyot su canavarının
kürk mantosunu kazanmıştır. Eve geldiğinde su canavarının çocuklarını kürk mantonun cebinde unuttuğunu fark eder. Su canavarı bu duruma kızar ve insanoğlunu yok
etmeye karar verir. Tüm su kaynaklarını açar. Karalar su ile kaplanır. İlk adam ve ilk
kadının evcil hayvanları hindi felaketi fark eder ve Kızılderili ve yerli diğer halkla
birlikte, ihtiyaç duyacakları şeyleri de yanlarına alarak, yüksek dağlara doğru yol
alırlar. Bu grupta Koyoto da ter alır. Tepeye vardıklarında arkalarındaki toprak kayar
ve oradaki tüm canlılar balıklar gibi suda yaşayan canlılara dönüşürler. 32 Navajo
bilge kişisi dağın tepesinde bir çember oluşturarak, bir bambu tohumu ekerler. Dört
gün boyunca dua ederler. Bambu hızla büyür. Beşinci gün şafak vakti Bambu dev içi
boş bir ağaca dönüşür. İnsanların doğu cephesinde açtıkları kapıdan içeri tüm canlılar
girer. En son kanatlarının altında 4. Dünyanın tohumları ile birlikte hindi girer. Su
yükseldikçe onlar da yukarılara tırmanırlar. Çekirge bambu ağacının zirvesini delerek 5. Dünyaya geçişi sağlayan kapıyı açar. Beraberlerinde getirdikleri 4. Dünya hazineleri ile bu dünyada yaşamaya başlarlar. Porsuk tüneli Koyoto yardımı ile genişletir ve 4. Dünyadaki tüm canlıların geçişini sağlarlar. Bambudan ayrılan son kişi ilk
kadındır. Örümcek merdiveni ve kutsal kartal tüylerini beraberinde getirmiştir. İlk
kadın tüyleri başlarına takacaklarını ve halkı için dokuma yapacaklarını söyler. Ancak, sular yükselmeye devam eder ve bambu etrafında göller oluşmaya başlar. İlk
kadın su canavarının hala öfkeli olduğunu anlar ve sebebini araştırır. Koyoto’nun su
canavarının bebeklerini aldığını fark eder. İlk adam ve ilk kadın kürk mont ile birlikte
bebekleri kayığa koyar ve su canavarına gönderir. Böylece tehdit sona erer. Dünyada
bugünkü yaşam başlamış olur (Rossenberg, 2007).
Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan İsveç’in Kralı Gylfi kılık değiştirir. Doğa ve
evren hakkında merak ettiklerini öğrenmek üzere Asgard’da tanrıları ziyaret eder.
Tanrılar kimliklerini kraldan saklarlar. Tanrılar kendilerini Birinci Yüce (Odin), Birinci Yüceye Denk Olan (Thor) ve Üçüncü Yüce (Frey) olarak tanıştırırlar. Kral tanrıların hikmetini merak ettiğini, bu bilgiye sahip olup-olmadıklarını ve yaratılışın
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nasıl başladığını, insanlardan önce yaşayan başka canlılar olup- olmadığı, tanrıların
nasıl ortaya çıktığını sorar. Tanrılar soruları cevaplar.
İlk başta Ginungagup şekillenmemiştir. Büyük bir boşluk vardır. Bu boşlukta
hiçbir şey yoktur. İlk olarak savaşçıların evi, alevler saçan kılıca sahip bir dev tarafından korunan ve sıcak bir yer olan Muspelheim oluşur. İkinci olarak, zehir çiseleyen bir sisle çevirili, soğuk, acımasız şartlara sahip, yüzeyi korkunç nehirler ve buzdağları ile kaplı olan Niffehim yaratılır. İnsanlardan önce yaratılan dünyada buz devleri yaşar. Muspelheim’in sıcak iklimi, Niffehim’in soğuk buzdağlarını eritir, ilk
damla ile birlikte ilk canlı Ymir oluşur. Niffehim’in etrafını saran zehirli sisler
Ymir’in karakterini etkiler ve onu acımasız biri yapar. Buz dağlarının içinden çıkan
Audhumla Ymir’i besler. Ymir uykusunda terler ve terden bir kadın oluşur. Bu kadın
ve bu erkek Bütün canlıların ana- babası olurlar. Audumla’nın tuzlu bir buzdağımı
yalaması ile ilk tanrı Buri doğar. Dev bir kadın olan Bestla ile evlenen Buri’nin Bor
adında bir oğlu, onun da Odin, Vili, Ve adında üç çocuğu olur. Tanrılar devlerle savaşırlar. Ymir ölür. Devlerin çoğu Ymir’in kanında boğulur. Devlerin cesetleri ile
dünya şekillenir. Devlerin kurtlanan etlerinden cüceler çıkar. Cüceler dağlardaki mağaralara yerleşir, demircilik ve altın işlemeciliği ile uğraşırlar. Tanrılar ilk kez tanıdıkları dişbudak ve karaağacın sağlamlığına hayran kalırlar ve ağaçları süslerler. Bu
ağaçlar ilk insanlara dönüşür. Balder, Odin’in oğludur. Balder rüyasında öleceğini
görür. Tanrılar da bunu bilirler ve ölümü önlemek amacı ile Dünya’da bulunan ökse
otu hariç her şeyden Balder’e zarar vermeyeceklerine dair söz alırlar. Ökse otunu
önemsemeyip, atlamışlardır. Kötülük tanrısı Loki, ökse otunu koparır, ucunu sivriltir.
Balder’in kör kardeşi Höd’ü kandırır. Kardeş, Balder’e otu fırlatır ve Balder ölür.
Balder savaşarak ölmediğinden savaşçılar salonu Valhalla salonuna giremez. Tanrıların habercisi cesur Hermod, ölüler diyarına gider ve ölülerin kraliçesi Hel ile görüşür. Hel’den Balder’i ister. Hel’in tek şartı dünyadaki tüm canlıların Balder için gözyaşı dökmesidir. Sonradan Loki olduğu anlaşılan yaşlı bir dev kadın dışındaki tüm
canlılar ağlar. Dev ağlamaz. Tanrılar Loki’nin oyununu anlarlar ve başında çok zehirli bir engerek yılanı olduğu halde bir dağa zincirler. Yılanın akan zehiri ile canı
yanan Loki’nin her haykırışında depremler olur. Depremler, dünyanın üzerinde durduğu Dişbudak ağacını sallar. Dalları kopmaya başlar. Ejderha Nidhogg dünya ağacının köklerini kemirir, yıldızlar gökten düşer. İnsanlar birbirine düşer. Ateş devi Surt
ve yanındakiler gökyüzünü deler ve dünyaya saldırılar. Tanrılarla savaşırlar. Tanrılar
ve ardından dünya yok olur. Ateş devi Surt, kendi ateşi ile yok olur. Sular çekilir.
Tüm bunlar olurken Odin ve Thor ölürler. Balder ve Höd dünyaya geri gelirler.
Dünya yeniden yaratılır, Altın ve savaş hırsı olmayan bir yaşam başlar. (ROSSENBERG, Donna s.328-338)
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Dünyanın nasıl yaratıldığı, doğa olaylarının nasıl gerçekleştiği, yer, gök, ışık,
su, hava, tabiat olayları eski Yunan’da merak konusu olmuştur. Her şey tanrı, her
olay tanrısal olgulara bağlanır. Hesiodos başlangıçta Kaos’un varlığından bahseder.
Kaos, sonsuz bir boşluktur. Hiçbir şekli yoktur. Karanlıktır(Can,1997; Ulaş,2002;
Cömert,2008).
Sırası ile Kaos’un içinden Toprak Ana Gaia, ölüler ülkesinin en derin yeri Tartaros, Eros, yer altı karanlığı Erebos, yeryüzü karanlığı Nyks (gece) çıkar. Erebos ile
Nkys birleşerek, yeryüzünü sarmalayan havanın en üst, arı, ışıklı, gök katı Aither
(Esir)ve gün Hemera meydana gelir. Işıkla birlikte yaradılış hızla devam eder
(Can,1997). Uranos (Gök),Pontus (Deniz) ve dağları Toprak Ana Gia tek başına
yaratır. Toprak ana Gaia, göğe onu sarsın sarmalasın diye kendi büyüklüğünü verir.
Uranus ve Pontosla birleşen Gaia evreni tanrısal varlıklarla doldurur. Gaia ile Uranos’un altı erkek, altı kız toplam 12 Titan meydana gelir. Bunların dışında üç Kyklop
(Tepegöz), üç Hekatonkheir (Yüz kollu) doğmuştur. Çocuklar korkunç ve çirkindir.
Uranos onlardan iğrenir ve şüphelenir. Tüm çocuklarını toprağın derinliklerine kapatır. Gaia çok üzülür. Çocuklarını babalarına karşı kışkırtır. Onlardan sadece Kronos annesine uyar ve babalarının testislerini keser. Kanlar toprağa ulaşır ve toprak
gebe kalır. Bu olaydan yıllar sonra Erinys’ler (öç tanrıçaları),Giant’lar (Devler),orman perileri doğar. Kesilen testisler denize düşer, ak köpük olur ve bu köpüklerden
Aphrodite doğar. Uranos dönemi biter. Gaia’nın çocukları, , Nyks, Pontos ve Kronos’un kardeşleri olan Titanlar hızla çoğalırlar (Cömert,2008,s.20-21). Thanatos‟u
(Ölüm), Hypnos‟u (Uyku), Düşleri, Hesperidler‟i, kader tanrıçaları olan üç tane Moria‟yı, insanlarda “ölçüsüzlüğü” ve “talihine aşırı güveni” cezalandıran Nemesis‟i,
ihtiyarlığı, kavga tanrıçası Eris‟i Gece Tanrısı Nyks doğurur. Gaia’nın oğlu Kronos
ve kardeşlerinin titanlar ile beraberliklerinden 3000 ırmak tanrısı, 3000 Okeanos
Kızı, Şafak (Eos),Selene (Ay),Güneş (Helios) doğar. Eos (Şafak)ve Astraios, Batı
Rüzgârı / Karayel (Zephyros),Poyraz (Boreas), Lodos (Notos),Doğu Rüzgârı / Keşişleme (Euros)adlı çocuklara sahip olurlar. Üçüncü tanrı kuşağı Olimposlular, Kronos ile kardeşi Rheia’nın evliliğinden doğar. Kronos bir gün çocuklarından birinin
yerine geçeceğinden korkar ve bütün çocuklarını yutar. Rheia son çocuğu Zeus’u
kocasından saklar. Titanlardan Koios ile kardeşi Phoibe Leto ve Asterie (Yıldızlı
Gece) doğar. Leto, Apollon ve Artemis’in annesidir. Kronos’un oğlu Zeus ilk evliliğini Okeanos’un kızı Metis ile yapar. Babası gibi o da çocuğunun onu tahtından
edeceğine dair kehaneti duyunca, karısı Metis’i yutar. İkinci eşi adalet simgesi Themes’dir. Zeus ve Themes’den Horalar doğar. Zeus’un üçüncü eşi Eurynome ile evliliğinden Kharit’ler (Üç Güzeller) doğar. Dördüncü eş Mnemosyne esin perileri
Musa’ları doğurur. Leto ile evliliğinden Artemis ve Apollon doğar. Homeros’ta
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bilinen tek eş Hera’dır. Zeus ve Hera’nın (Savaş Tanrısı) Ares, (Ateş Tanrısı) Hephaistos, (Gençlik Tanrısı ) Hebe, (Ebe Tanrıça) Eileityia adında dört çocuğu olur.
Zeus kendi alnından zekâ, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası Athena oluşur. Böylece evren ve tanrılar kuşağının oluşumu tamamlanmış olur. Bu dönemin ardından
insanlar yaratılmaya başlanır.
Yaratılan ilk insan, Hint ve Yunan mitolojilerinde olduğu gibi birçok farklı
kültürün mitolojilerinde de ilk ölümlü olarak nitelendirilir. Yaratılışı anlatan mitlerde
ilk insanların, mitin bulunduğu bölgede hangi malzeme kolay bulunuyor ise o malzemeden (Kızılderili’lerde mısır, Norveç’te ağaçtan, Yunan’da taştan, Mısır’da kilden ) yaratıldığı görülmektedir.
Farklı farklı kültürlerde toprağa çok farklı anlamlar yüklendiği görülür. Toprak temeli oluşturur, üretir ve her şeye içinde yer bulur. Bazı kültürlerde bu özelliklerinden dolayı toprağa tapılır(Eliade, 2003:244). Üretkenlik, bolluk ve bereketinden
dolayı toprak dişi olarak kimliklendirilir ve “Yeryüzü Ana”, “Yer tanrıçaları”, “Yer
ruhları” gibi isimlerle kutsanır. (Korkmaz, 2004:143).Hint, Yunan gibi kültürlere ait
mitoslarda yaratılış Khaos ile başlar. Yine bu mitlerde ensest ilişkilerin varlığı görülmektedir. Yaratılış mitlerinde iyi- kötü, güzel- çirkin, gece- gündüz gibi zıtlıkların
benzer şekilde işlendiği görülür. Pek çok kültürde birden çok yaradılış miti bulunmaktadır. Farklı kültürlerde aynı rollerin farklı isimlerle adlandırıldığı görülür. Örneğin Nu, Hint yaratılış efsanesinin Maya ve Yunan yaratılış efsanesinin Gaea ismini
alır.
Sonuç olarak; Tek tanrılı dinlerden çok önce başlayan söylencelerde insanoğlunun hala daha cevaplayamadığı sorulara cevap arandığı görülür. Evren, dünya, ilk
insan, ilk canlı, ilk bitki nerede, ne zaman, kim tarafından yaratılmış? Neden yaratmış? Gibi soruları tüm mitlerin ortak bilinmeyenleridir. Tüm mitlerde tanrılar, devler, cüceler, yaratıklar, hayvanlar ve bitkiler rol almaktadırlar. Yaratılan ilk insan,
Hint ve Yunan mitolojilerinde olduğu gibi birçok farklı kültürün mitolojilerinde de
ilk ölümlü olarak nitelendirilir. Yaratılışı anlatan mitlerde ilk insanların, mitin bulunduğu bölgede hangi malzeme kolay bulunuyor ise o malzemeden (Kızılderili’lerde mısır, Norveç’te ağaçtan, Yunan’da taştan, Mısır’da kilden ) yaratıldığı görülmektedir. Farklı farklı kültürlerde toprağa çok farklı anlamlar yüklendiği görülür.
Toprak temeli oluşturur, üretir ve her şeye içinde yer bulur. Bazı kültürlerde bu özelliklerinden dolayı toprağa tapılır. Üretkenlik, bolluk ve bereketinden dolayı toprak
dişi olarak kimliklendirilir ve “Yeryüzü Ana”, “Yer tanrıçaları”, “Yer ruhları” gibi
isimlerle kutsanır. Hint, Yunan gibi kültürlere ait mitoslarda yaratılış Khaos ile başlar. Yine bu mitlerde ensest ilişkilerin varlığı görülmektedir. Yaratılış mitlerinde iyikötü, güzel- çirkin, gece- gündüz gibi zıtlıkların benzer şekilde işlendiği görülür. Pek
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çok kültürde birden çok yaradılış miti bulunmaktadır. Farklı kültürlerde aynı rollerin
farklı isimlerle adlandırıldığı görülür. Örneğin Nu, Hint yaratılış efsanesinde Maya,
Yunan yaratılış efsanesinde ise Gaea ismini alır. Belki de en dikkati çeken bulgu
birbirleri ile karşılaşmaları, haberleşmeleri mümkün olmayan ilkel insan topluluklarının oluşturdukları mitlerde ortak sorular, ortak sorunlar, çözümler ve inanışlara sahip olmaları ve buna ihtiyaç duymalarıdır.
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Özet: Kültür, var olduğu toplum ile karşılıklı olarak etkileşime giren
tecrübelerin ve olayların bir bütünüdür. Aynı zamanda kültür, bünyesinde pek
çok olay, olgu barındırmaktadır. Bunların en dikkat çekenleri iletişim ve etkileşimdir. Günümüz dünyasında kültürel etkileşime hız kazandıran en önemli
gelişmelerin başında teknoloji ve sanal ortamlar gelmektedir. Sanal ortamlarda
gençlerin en çok vakit geçirdiği platformların başında video oyunları ön plana
çıkmaktadır. Bir sanal platform olan Second Life adlı oyunun da bu etkileşimde
rol aldığı düşünülmektedir. Bu oyun farklı kültürlerden birçok insanı, sağlamış
olduğu platform ile bir araya getirmektedir. Oyun sayesinde farklı kültürlerden
insanlar birbirlerinin yaşantı tarzlarını; giyim, müzik zevki, sanata bakış açıları
vb. gibi birçok durumu gözleyebilmekte hatta paylaşabilmektedirler. Second
Life oyunu, oluşturduğu kültür ailesi ile ilgili olarak daha genel durumların
gösterilmesine olanak sağlarken, özelde de o kültüre ait objeler, nesneler sergilenebilmektedir. Oyun bu yönü ile kültür ve kültürel etkileşimlere hem genel
hem de özel olarak çok boyutluluk getirirken; aynı zamanda oyunu oynayan
farklı kültürlerden insanlar birbirlerinin kültürü hakkında fikir alışverişi, paylaşım ve etkileşim yapabilmektedirler. Ait olunan kültür çevresinin dışında diğer kültürlerin tanınmasına, öğrenilmesine olanak sağlayan bu oyun kültürel
farkındalıkları da artırabilir. Bu çalışmanın amacı; bir teknoloji platformu olan
Second Life dijital yazılımının kültüre ve kültürel etkileşime katkısı olup olmadığını incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Etkileşim, iletişim, kültür, kültürel etkileşim, video oyunu

Examinatıion of the Second Life in Terms of Culture
and Cultural Interaction
Abstract: Culture is a whole of experiences and events that interact with
the society in which it exists. At the same time, culture has many events and
phenomena in it, and some of them are communication and interaction.
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Technology and virtual environments are at the forefront of the most important
developments that give speed to cultural interaction in today's world. Video
games takes center stage of the platforms that young people spend most of their
time in virtual environments. A virtual platform, Second Life, is also thought
to have been taking a role in this interaction. This game brings together many
people from different cultures with the platform it has provided. Through the
game, people from different cultures can observe and even share many situations that such as; the styles of each other's life, clothing, music taste, the art
perspectives etc. Second Life game provides an opportunity to show a lot of
general things about the culture family it has, especially the objects of that culture can be exhibited. In this aspect, the game brings multidimensionality both
in general and private to culture and cultural interaction, at the same time the
people who play this game from different culture can exchange ideas, share and
interact with each other about their culture. This game, which allows learning
of other cultures apart from the belonging cultural environment, can also increase cultural awareness. The purpose of this study is to examine whether Second Life, a technology platform, contributes to culture and cultural interaction.
Keywords: Culture, cultural interaction, communication, interaction,
video game

Giriş
İnsanoğlunun dünyada varoluşunun ilk dönemlerinden itibaren sanat, adeta
günlük hayatın her alanında derin izler bırakmıştır. Platon’a göre sanat; ilk zamanlar
taklit etme olarak görülürken daha sonraları yansımalar, gölgeler, hayal kurma ve
ilüzyon olarak tanımlanmıştır.1 Sanat her ne kadar taklit etme gibi görülse de, özünde
onu icra eden sanatçıdan değerler ve yorumlar içerdiği için orijinal bir yaratı sentezi
ürünüdür. Her sanat eseri var olduğu ülkeden, toplumdan, bireyden izler taşır. Ayrıca
sanat, insanın ilişkili olduğu doğa ile bütünleşir. Birbirlerinde saklı iki kavram olarak
sanat ve doğa içiçedir ve ilk insanların doğa ile mücadelelerini, birbirleri ile olan
ilişkilerini, yaşam serüvenlerini ve daha birçok durumu içinde barındıran sanat, ait
olduğu toplumun kültürel ürünüdür.2
Ünlü kültür tarihçisi Jacques Barzun; “Sanat, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. İnsanların içgüdülerine tercüman olur ve bundan dolayı da insana keyif verir”
sözleri ile Amerikan Ulusal Sanat Eğitimi Derneği'ne söylemde bulunmuştur.3 Diğer
1

Arthur C. Danto, What Art is, Yale University Press, London 2013, s.9.
Abdullah Ayaydın, “Sanatın Doğası, Doğanın Sanatı ve Günümüz Sanat Eğitiminde Doğanın Yeri”,
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.5, S.14, s.66.
3 Ralph A. Smith, Culture and the Arts in Education: Critical Essays on Shaping Human Experience,
Teacher College Press, Amsterdam 2006, s.33.
2
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bir deyişle sanat ve kültür kavramları ayrılmaz bir bütün olarak birbirlerini tamamlamaktadır.
Bir toplumun kültürel değerlerine sahip çıkabilmesi de sağlıklı bir sanat eğitimininin gerçekleşmesini gerektirmektedir. Sanat eğitimi, birey ve çevresini, özellikle
de kültürel çevresi arasındaki iletişim ve etkileşimi tam anlamıyla anlaşılabilir, sağlıklı ve güçlü kılmaktadır.4 Bu noktada günümüz dünyasını dijital çağ şeklinde benimser ve bundan yola çıkarsak şuan ulaşılan noktada insanoğlunun sanat eğitimine
hiç olmadığı kadar çok ihtiyacı olduğu gerçeği açığa çıkmaktadır.5 Sanat eğitimi, bir
toplumun kültürünün şekillenmesinde ve devamlılığını sürdürebilmesinde önemli rol
oynamaktadır. Sanat eğitiminin önemli bir parçası olan kültürün tanımlanması gerekmektedir.
“Kültür” kelimesinin anlamı biraz geniştir. Sosyal gelenekleri, dini, edebiyatı,
sanat-form ve bilimleri, hükümet ve imal yöntemlerini, iletişim araçlarını, ev tiplerini
ve tüm pratik endüstrileri ifade etmek için kullanılır.6 Bu sebeple kültür kavramı neredeyse tüm bilim alanlarında farklı bir tanıma sahiptir. Örneğin; Antropolojik anlamda kültür, sanattan çok daha fazlası anlamına gelir; insanların nasıl yaşadıkları,
nasıl ürettikleri, toplumlarını nasıl örgütledikleri, dil ve diğer sembolik biçimleri nasıl kullandıkları gibi öğrenilmiş, paylaşılmış tüm davranışların toplamı olarak düşünülür.7 Bu bağlamda toplumların gelişmesi ve bir takım kültürel değerlerini gelecek
kuşaklara aktarabilmeleri için iletişim en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
İletişim, var olan bir bilginin anlaşılabilir bir ortamda gönderici vasıtası ile
alıcıya aktarılması sürecidir.8 İletişim, tarafsız bir eylem değildir; bir dizi faktörden
etkilenen bireyler arasında meydana gelen karmaşık bir işlemdir.9 Bu karmaşık işlem
doğru şekilde gerçekleştiğinde hem toplumsal hem de bireysel anlamda gelişmeye
ve farklı perspektifler kazanmaya hizmet edebilir. Bireysel ve toplumsal açıdan durum böyleyken kültürlerarası ise bu durum hem benzerlik göstermekte hem de farklılaşmaktadır.

Serap Buyurgan-Ufuk Buyurgan, Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara 2012, s.9.
Raif Kalyoncu, “Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.12, S.45, s.282.
6 Joseph Daniel Unwin, Sex and Culture, Oxford University Press, London 1934, s.4.
7 Evelyn Payne Hatcher-E. Adamson Hoebel, Art as Culture: An Introduction to the Anthropology of
Art, University Press of America, USA 1985, s.2.
8 Çiğdem Çalapkulu, Kişilerarası İletişim Sürecinde Romantik Eşlerde İletişimötesi İletişim Aktörlerinin Kullanımı, (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi), Eskişehir
2015, s.14.
9 Joann Keyton, Communication and Organizational Culture: A Key to Understanding Work Experiences, Sage Publications, London 2004, s.77.
4
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Kültürlerarası iletişim ise iki veya daha fazla farklı kültürel topluluktan bireylerin, yerleşik bir toplumsal sistem içindeki etkileşimli bir durumda paylaşılan anlamlar üzerinde tartışma yapmaya çalıştıkları sembolik değişim süreci olarak tanımlanır.10 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, internet ve uydu alıcılarının
gelişmesi dünyanın küreselleşmesine büyük oranda etki etmektedir.
Küreselleşen dünyada kültürler gelişip büyüdükçe kültürel etkileşim unsuru
daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Kültürel etkileşim ise insanların etkileşimde
bulunma biçimini tanımlar ve hiçbir saf ya da özgün, iç ya da dışsal değişimlerden
izole edilen nüfus grubunu ve kültürel gelenekleri dikkate almaz.11 Ek olarak, küreselleşme ile ortaya çıkan kültürel etkileşimin daha çok ABD ve Batı ülkelerinden
diğer ülkelere doğru yaygınlaştığı düşünülmektedir; fakat toplumların iletişiminin
geliştiği ve arttığı bugüne bakıldığında kültürlerarası etkileşimde büyük devletlerin
dışında başka önemli etkenlerin de olduğu rahatlıkla görülebilmektedir.12 Bu önemli
etkenlerden biri de dijital oyun türleridir. Dijital oyunlar, bazıları 1800'lerin sonlarına
kadar uzanan bir dizi teknolojik, sosyal ve ekonomik icatların yeni bir uygulaması
olarak görülebilir.13
Dijital oyunların pek çok türü vardır. Tek oyunculu, çok oyunculu online şekilde oynanan türleri de bulunmaktadır. Özellikle kültürel etkileşim açısından bakıldığında Second Life oyunun incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Second
Life(SL) bir eğitim aracı olarak da kullanılabilmektedir. SL’nin bir eğitim ortamı
olarak kullanılması, özellikle mobil cihazlara ve anlık iletişime alışmış olan öğrenciler için öğrenme katılımını artırabilir.14 Eğitici ve öğretici dijital bir oyun olan SL,
kültürel etkileşim açısından bir fırsat olarak görülebilir. Bu çalışmada; dijital oyun
türlerinden Second Life isimli bilgisayar yazılımının kültürel etkileşim açısından incelemesi yapılmıştır.

10

Stella Ting-Toomey-Leeva C. Chung, Understanding Intercultural Communication, Oxford University Press, London 2012, s.24.
11 Mohsen Ghadami-Abbasali Ghayumi-Kamran Muhamadkhani-Fateme Tohidy Ardahaey, “The
Importance
of
Cultural
Interactions
in
the
Globalization
Era”,
Erişim:
https://ssrn.com/abstract=2483800 , Erişim tarihi: 24.12.2017
12 Mehmed Said Arbatlı-İhsan Kurar, “Türk Dizilerinin Kazak-Türk Kültürel Etkileşimine ve Türkçenin
Yaygınlaşmasına Etkisi”, Turkish Studies dergisi, C.10, S.2, Kış 2015, s.36.
13 Aphra Kerr, The Business and Culture of Digital Games, Sage Publications, London 2006, s.11.
14 Susan Martin Meggs- Annette Grady Greer-Sharon Collins, “Integrating Second Life as a Pedagogical Tool for Interactive Instruction”, MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, V.7, N.3,
September 2011, s.382.
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1. Kültür
Kültür kelime kökeni bakımından latinceden gelen fransızca bir kelime olarak
ilk kez “Culture” olarak adlandırılmıştır ve bu kelime sonraları ünlü Voltaire tarafından “insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltimesi” olarak anılmıştır.1 Kültür, insanoğlunun doğuşundan ölümüne kadar insanı etkisi altına alarak
gündelik yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Zaman içinde farklı toplumlarda kullanımı yaygınlaşan bu terim Türkçe’de “ekin” olarak anlam kazanmıştır.2
Bunun yanı sıra Ziya Gökalp kültür kavramının Türkçe’deki karşılığını “hars” olarak
önermiştir.3
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre ise kültür, toplumları başka diğer toplumlardan ayrı kılan, geçmişten günümüze değişerek devamlılığını sürdüren, sadece bağlı bulunduğu topluma ait olan, örf-adet, inanç, sanat, davranışlar ile o toplumun benliğini oluşturan yaşama ve düşünme yöntemidir. Bu yöntem topluma bir kimlik verirken o toplumun kendi içinde dayanışma ve birlik duygusu ile birarada yaşamasını sağlayan maddi ve manevi değerler üreten bir bütün
haline getirmektedir.4 Ayrıca kültürün farklı tanımları da mevcuttur. Sosyal bilimlerin kültüre bakış açısına göre; insanlar yaşamış oldukları toplumda biyolojik olarak
varolmazken toplumsal araçlar yardımı ile aktarılabilen ve iletilebilen bütün her şey
kültürü ifade etmektedir.5
Kültür bir toplumun inançlarını ve değerlerini barındıran sosyal bir olgudur.
Bu inanç ve değerler ait olunan toplumun kimliğini oluştururken aynı zamanda o
toplumun birarada uyum içinde yaşamasına olanak sağlamaktadır. Kültür, toplumsal
bütünleşmeye katkıda bulunan, paylaşılan bir gelenek olarak anlaşılmaktadır.6 Bu
bağlamda eski uygarlıklarda var olan kültürel değerlerin şimdiki ve gelecekteki kuşaklara aktarılması bir toplumun kültürel bütünlüğe sahip olması açısından son derece önem taşımaktadır. Toplumları bir arada tutan ve o toplumun üyeleri arasında
birlik oluşturabilen değerler kültürün temel unsurlarıdır.7
Kültür kavramını genel olarak ele aldığımızda maddi ve manevi kültür olarak
iki tip kültürden bahsetmek mümkündür. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu giyecek, içecek, yiyecek v.b. şeylerin toplamı maddi kültüre girerken; örf-adet, inançları, ahlaki
Tuncer Baykara, Türk Kültürü Araştırmaları, Akademi Kitapevi, İzmir 1997, s.5.
Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul 1979, s.95.
3 Mahmut Arslan, Ziya Gökalp’te Kültür ve Uygarlık Anlayışı, Türkiye’de Sosyoloji – Ziya Gökalp
Sempozyumu, İstanbul 2004, s.11.
4 Erişim; http://www.kultur.gov.tr/TR,96254/kultur.html, (01.01.2018).
5 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1999, s.442.
6 Glyn Williams, The Knowledge Economy, Language and Culture, Multilingual Matters, Great Britain
2010, s.65.
7 Arslan, agm, s.11.
1
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yapısı, sanat anlayışı ve felsefik düşünce yapısı da manevi kültürü temsil etmektedir.
Bu iki kavram bir milletin veya uygarlığın kendine has bir kimlik oluşturmasında ve
o milletin kuşaktan kuşağa değerlerinin aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Örneğin, bir toplum genellikle miras arşivlerini bölgenin maddi kültürünün çeşitli yönlerine yerleştirilmiş müzeler, galeriler ve ilgili kurumlar biçiminde bulundurabilir8.
Sonuç olarak kültürün birçok ve farklı tanımı, algılanışı, ifade edilişi mevcuttur. Her ırk, toplum, ulus, devlet kendi kültürel yapısını, benliğini geçmişinde yaşamış olduğu coğrafyalardan ve insanlardan etkilenerek kurmuştur. Bu inşanın ardından o kültür belli bir takım gelişmeler sayesinde büyüyecek, serpilecek belki de yok
olacaktır. Bir kültürün varlığı aidiyet ve düşünce şekillerinin benzeşmesine işaret
ederken, bir kültürün yok olması ise; bir ırkın, toplumun, devletin ortadan kalkmakta
olduğuna işaret edebilir. Özellikle kültür, bir toplumu adeta bir çimento gibi bir araya
getirerek canlı ve diri tutmaktadır.
1.1. Kültürel Etkileşim, İletişim
Kültür, ait olduğu topluma bağlı olan, var olduğu topluma özgü değerlerdir.
Etkileşim kelimesi ise Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre; birbirini karşılıklı olarak
etkileme uğraşıdır.9 Karşılıklı olma durumu, kültür ve kültürel çevrelerde de görülebilmektedir. Kültür, sosyal etkileşimin ürünüdür. Kültürel etkileşimi Mustafa Kemal
Atatürk; “Kültürü kendi öz varlığında gelişen, zenginleşen, başka kültürlerin verilerinden kendi bünyesine uygun olanları almaya açık ama taklitçilikten uzaktır” şeklinde ifade etmiştir.10 Bu noktada kültürel etkileşim, karşılıklı etkileşime giren toplumların kendi değerlerine, yaşayış biçimlerine, inançlarına vb. göre şekillenecektir.
İletişim ise; insanların birbirleri arasında bilgi aktarımına girdiği süreçte, bilgiyi ve düşünülen şeyleri yazı, söz v.b araçlar yardımı ile bir diğer kişiye aktarma
eylemidir.11 Diğer bir deyişle iletişim bir bilgi paylaşım süreci olarak yorumlanabilir.
Fakat iletişim esnasında esas olan bir bilgi alışverişi değil paylaşılan bilginin anlamının özümsenmesidir.12 Çünkü iletişim “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma
süreci”dir.13 Kültürel etkileşim sürecinde kuşkusuz iletişimin gerçekleşmesi gerekmektedir. Çünkü bir kültürden diğerine en basit şekilde ve en az zamanda etki
Williams, age, s.168.
Erişim;
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.
5ac287874ee167.78329032, (11.01.2018).
10 DPT, Milli Kültür, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 1920, s.21.
11 İnal Cem Aşkun, “Kültürel İletişim Politikası”, Kurgu Dergisi, C.7, S.7, Şubat 1990, s. 2.
12 Eşref Nural, “İletişimin Türleri”, İnsan İlişkileri ve İletişim, Ed. Adem Solak, Hegem Yayınları, Ankara 2006, s. 400-412.
13 Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık Kitapevi, İstanbul 1994, s.19.
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edebilecek değerler iletişimi en basit olanlardır.14 Bu noktada kültürel bir etkileşim
olabilmesi için ilk olarak sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır.
Günümüzde kültürel etkileşim; bilim, teknoloji ve ulaşım gibi unsurların gelişmesi ile hem kolaylaşmış hem de hız kazanmıştır. Eğitim sistemimiz içerisinde
Avrupa Birliği Eğitim Programlarından olan Sokrates ve Erasmus, farklı ülkelerden
ve kültürlerden gelen öğrencileri biraraya getirerek karşılıklı iletişim yoluyla sevgi,
saygı, hoşgörü, anlayış ve barışın oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.15 Örneğin
kültürel etkileşim Erasmus ve Sokrates gibi öğrenci değişim programları ile gittikçe
artmaktadır. Bu değişim programına katılan öğrenci gittiği ülkenin yiyeceklerine,
giysilerine, örf ve adetlerine, diline, inançlarına, yaşantı tarzlarına, müzik tarzlarına,
sanat anlayışına, ahlaki yapısına vb. kültürel değerlerine erişme fırsatı yakalamış olmaktadır. Bunun yanı sıra kültürel etkileşime bir diğer örnek olarak spor alanında
gerçekleştirilen olimpiyatlar, futbol, basketbol vb. gibi faaliyetler gösterilebilir. Bu
faaliyetlerden biri de 2011 yılında Trabzon’da gerçekleştirilen EYOF(Europan Youth Olympic Festival) Yaz Olimpiyatları’dır. EYOF, yüzlerce genç gönüllünün büyük bir etkinlik düzenleme, iş becerilerini geliştirme ve diğer Avrupa ülkelerinden
insanlarla tanışma konusunda deneyim kazanmaları için harika bir fırsat yaratmaktadır.16 Bu deneyim sayesinde olimpiyatlara katılan genç gönüllü sporcular farklı kültürden gelen diğer insanlar ile etkileşime girebilmektedirler. Bu sayede çok farklı
kültürlerden insanlar ortak bir paydada birleşerek diğer kültürleri tanırken, kendi kültürlerini de tanıtabilmektedirler.
Ayrıca kültürel etkileşimi artıran ve kolaylaştıran bir diğer etken ise teknolojidir. Teknolojinin, hayatımıza girdiği zamandan bu yana birçok alanda etkisi çok
büyüktür. Örneğin; teknoloji sayesinde basılı materyallerden olan çizgi romanlar
çizgi filmlere, animelere dönüştürülmüştür. Bu açıdan bakıldığında kültürel etkileşim için uzak doğu kültürünü yansıttığı düşünülen çizgi romanlar ve filmler örnek
gösterilebilir. Japon ve Kore animeleri, Amerika’da Walt Disney çizgi film ve animasyonları sayesinde Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde uzak
doğu kültürü ve batı kültürü tanınmış, yayılma imkanı elde etmiştir.
Teknolojinin özellikle etki sahasını genişleten niteliğini ise bilgisayarlar oluşturmaktadır. Bu açıdan kültürel etkileşime ve iletişime kolaylık sağladığı düşünülen
teknolojik bir buluş olan bilgisayar ön plana çıkmaktadır. İletişim insan ırkı için faydalıdır ve sağlıklı bir iletişim için gerekli olan unsurlar bilgisayarlar aracılığıyla da
Erişim; http://yunus.hacettepe.edu.tr/~skucuk/ekitap/kulturdegismesi1.pdf, (14.01.2018).
Aysın Demir- Semra Demir, “Erasmus Programının Kültürler Arası Diyalog ve Etkileşim Açısından
Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.2, S.9, Sonbahar 2009, s.96.
16 Erişim; http://www.eyof.org/vision-mission-and-values, (16.01.2018).
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uygulanabilmektedir.17 Bilgisayar ilk kez icat edildiğinde askeri alanlarda kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı, balistik hesaplamalar için genel amaçlı elektronik dijital
bilgisayarın geliştirilmesini teşvik etmiş ve 1944’te Harvard’da Howard H. Aiken ilk
elektronik dijital bilgisayar olan Mark I adında elektromekanik bilgisayarı kurmuştur.18 Bu önemli icadın ardından bilgisayar, zaman içinde çeşitli evrimlerden geçerek
bugünkü halini almıştır.
Günümüzde ise bilgisayarlar, kullanıcılarına sanal ortamlar, video oyunları,
vb. platformlar sunarak sosyalleşmelerine olanak sağlamaktadırlar. Örneğin insanlar
Facebook, Twitter, İnstagram vb. sosyal platformlarda zaman geçirerek hem kendi
kültüründen hemde başka kültürlerden insanlarla iletişim kurabilmekte ve etkileşim
içine girebilmektedirler. Bu sayede bulundukları sanal ortamlarda hiç gitmediği ve
belki de gidemeyeceği yerleri görme, o yerdeki insanlar ile iletişime geçebilme fırsatına rahatça erişebilmektedirler. Özellikle bu erişimde internet ağlarının da etkisi
bulunmaktadır. Ayrıca bu sanal platformların dışında kültürel etkileşim ve iletişim
de rol oynadığı düşünülen dijital oyunların da önemli olduğu düşünülmektedir.
2. Dijital Oyunlar
Dijital oyunlar, bazıları 1800'lerin sonlarına kadar uzanan bir dizi teknolojik,
sosyal ve ekonomik icatların yeni bir uygulaması olarak görülebilir.19 Teknolojik evrimlerden geçen bilgisayarlar yeni yazılımlar ve güncellemeler sayesinde dijital
oyunlara zemin hazırlamıştır. İlk dijital oyunlar kamu tarafından finanse edilen laboratuvarlarda çalışan bilim adamları tarafından geliştirilmiştir.20 Bir fizikçi ve bir
elektrikçi tarafından icat edilen Pong ve Spacewar adlı oyunlar bu labaratuvarlarda
tasarlanmıştır.21
Dijital oyunlar, oyunun elektronik yaratılması, rekreasyon veya uyarlanması;
katılımcıların, izledikleri ve şans, beceri veya güç tarafından karar verildiği bir dizi
kural üzerinde hemfikir olduğu bir oyun etkinliği türüdür.22 Dijital oyunlar belli bir
kurgu, düzen ve senaryo içeren elektronik yazılımlardır. Birçok kitap, dijital oyunların tüm alanları için "video oyunları" veya "bilgisayar oyunları" gibi bir platforma
17

Gordon Brebner, Computers in Communication, McGraw-Hill International Limited, UK 1997, s.2.
Gordana Dodig – Crnkovic, History of Computer Science, Malardalen University Press, Sweden
2001, s.4.
19 Kerr, age, s.11.
20 Age, s.1.
21 Stephane Natkin, Video Games and Interactive Media, A K Peters, Wellesley, Massachusetts 2006,
s.15.
22
Erişim;
https://www.igi-global.com/dictionary/chemistry-learning-through-designing-digitalgames/7625, (19.01.2018).
18
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özgü terim kullanmaktadır.23 Bu noktada dijital oyun terimi hem video oyunları hem
de bilgisayar oyunları terimini tamamen kapsayabilir, diğer bir tanımla aynı anlama
gelebilirler.
Dijital oyun, cep telefonu, konsol, bilgisayar gibi bir elektronik platform vasıtasıyla oynanan herhangi bir oyundur.24 Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ile
birlikte artık dijital oyunlar bilgisayarlardan konsol oyunlarına, konsol oyunlarından
da cep telefonlarına kadar etki alanını genişletmiştir. 1970'lerden beri büyüyen bir
endüstrinin parçası olan dijital oyunlar, giderek popüler kültürün de bir parçası olmuştur.25 Böylelikle artık dijital oyunlar insan hayatında geniş yer edinmeye başlamıştır. Oyun yelpazesi öylesine genişlemiştir ki savaştan stratejiye, eğitimden bilime,
sanattan kültüre kadar pek çok oyun türü, içeriği ve ek paketleri bulunmaktadır. Bu
noktada oyun yelpazesinin genişlemesinde ve dijital oyunlar gelişmesinde teknolojinin ve özellikle de internetin etkisi yadsınamaz. Çünkü küreselleşen dünyada internet
sayesinde çok oyunculu oyunlar popüler hale gelip ulusal düzeyden çıkarak uluslararası bir hal almıştır.
Edebi metinler gibi dijital oyunlar da dünyadan bir soyutlanma değildir ve şekillendikleri kültürde derin köklere sahip kültürel ürünlerdir.26 Diğer bir deyişle dijital oyunlar, üretildikleri ve geliştirildikleri kültürde o kültüre ait derin izler taşımaktadır. Örneğin Amerika’nın ünlü çizgi film ve animasyon üreticisi olan Walt Disney
şirketi ilk kurulduğu yıllardan bu yana Amerikan kültürünü ürünlerinde işlemiş ve
adeta şekillendirmiştir. Walt Disney, üretmiş olduğu filmlerinin, animasyonlarının,
çizgi romanlarının, belgesellerinin, şarkılarının, iş dünyasının ve tema parklarının
Amerikan kültürünü birçok farklı yönden etkilemesinden dolayı 20. yüzyılın en etkili
Amerikalılarından biriydi.27 Walt Disney şirketi uzun yıllar boyunca ürünlerini çıkarmaya devam etmiş ve 80’li yılların sonlarına gelindiğinde 20. Yüzyılın popüler
kültür ürünü olan dijital oyunların insan hayatına girişi ile birlikte ikinci bir şirket
olarak 1988’te Disney Interactive Studios şirketini kurmuştur.
The Walt Disney Company tarafından sahip olunan bir Amerikan video oyunu
geliştiricisi ve yayıncısı olarak bilinen Disney Interactive Studios, Disney Interactive
aracılığıyla dünya çapında çok platformlu video oyunları ve interaktif eğlence
Kerr, age, s.3.
Erişim; http://faculty.washington.edu/bkolko/games/definitions.shtml, (19.01.2018).
25 Jason Rutter, Jo Bryce, “An Introduction to Understanding Digital Games”, Understanding Digital
Games, Ed. Jason Rutter- Jo Bryce, Sage Publications, London 2006, s.1-17.
26 Julian Kücklich, “Literary Theory and Digital Games”, Understanding Digital Games, Ed. Jason
Rutter- Jo Bryce, Sage Publications, London 2006, s.95-111.
27
Erişim; https://pages.shanti.virginia.edu/disneysvisionforamerica/walt-disney-innovater-publicfigure/, (22.01.2018).
23
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alanında ürünler geliştirmiş ve bu ürünlerin dağıtımını yapmıştır.28 Aynı zamanda bu
şirket geliştirmiş olduğu “A Bug’s Life”, “Disney’s Aladdin”, “Alice in Wonderland” vb. popüler dijital oyunları ile bilgisayar, konsol gibi video oyunu platformlarında hem Amerikan kültürüne hem de dünyaya diğer kültürlere ait olan izleri, edinmiş olduğu oyuncu ve hayran kitlesi sayesinde aşılamıştır. Bu bağlamda Walt Disney
şirketinin, dijital oyunlar ile Amerikan kültürünü dünya çapında, geliştirmiş olduğu
ürünler aracılığı ile diğer ülkelerden ve farklı kültürden olan insanlara bilinçli olarak
empoze ettiği düşünülmektedir. Böylece şirketin geliştirmiş olduğu dijital oyunları
oynayan diğer devletlerden ve kültürlerden olan bu insanlar tek taraflı bir kültürel
etkileşim içerisine girmektedir ve bu durum dijital oyunların kültürel etkileşim açısından yaratmış olduğu etkiyi gözler önüne sermektedir.
2.1. Dijital Oyunların Kültürel Etkileşim ile İlişkisi
Dünyanın farklı yerlerindeki oyun tasarımcıları sıklıkla oyun tasarımlarında
belirgin farklılıklara sahiptirler, çünkü isteyerek ya da istemeyerek bu geliştiriciler
eserlerine kendi değerlerini ve kültürlerini aktarmaktadır.29 Her roman, film, yaratı
ya da genel olarak sanatsal ürün ortaya çıkmış olduğu kültürden etkilenmekte ve o
kültürden izler taşımaktadır. Bu noktada dijital oyunlar da bir yaratı olduğundan, üretildiği kültürde o kültüre ait değerler içermektedir. Dünya çapında popüleritesi oldukça yüksek olan Amerikan dijital oyun firması Rockstar Games’in Grand Theft
Auto adlı oyunu buna örnek olarak gösterilebilir.
Grand Theft Auto’nun konusu gerçek dünyadaki Amerikan şehirlerinin sanal
ortamda kurgulanmış sürümlerinde geçmektedir. Grand theft Auto’nun Miami'den
esinlenilerek tasarlanan Vice City, Los Angeles'dan esinlenerek tasarlanan Los Santos, New York'dan esinlenilerek tasarlanan Liberty City, San Francisco'dan esinlenerek tasarlanan San Fierro vb. birçok şehri, kırsal ve dağlık arazileri Amerikayı temsil
etmektedir.30 Yine Grand Theft Auto’nun bir serisi olan Vice City oyunu Amerika’nın 1980 dönemlerinin geniş müzik koleksiyonunu da içermektedir.31 Bu sebeple oyunda yer alan insanların kıyafetleri, yaşayış tarzları, kullandıkları arabalar,
dinledikleri müzikler, kullandıkları ana dilleri ve inandıkları dinler gibi kültürel unsurlar oyunu oynayan oyuncu tarafından rahatça gözlemlenebilir. Bu durumun dijital
Erişim; https://en.wikipedia.org/wiki/Disney_Interactive_Studios, (23.01.2018).
Anita Ching Yi Ngai, Cultural Influences on Video Games: Players’ Preferences in Narrative and
Game-Play, (Waterloo Üniversitesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kanada 2005, s.3.
30 Erişim; https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto, (25.01.2018).
31 Bill Loguidice- Matt Barton, Vintage Games: An Insider Look at the History of Grand Theft Auto,
Super Mario, and the Most Influential Games of All Time, Focal Press, Waltham 2009, s.115.
28
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oyunlarda var olan tek taraflı kültürel etkileşime verilebilecek örneklerden olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca farklı bir kültür ve kültürel etkileşim olarak geliştirildiği
dönemde büyük ilgi toplayan Street Fighter oyunu da örnek gösterilebilir.
Street Fighter Japon firması Capcom tarafından geliştirilen bir dövüş oyunudur. Oyunun ana teması oyunu oynayan oyuncunun çeşitli rakiplerle bir dizi dövüşlere girişmesi üzerine kuruludur.32 Capcom firması dünyanın değişik ülkelerinden
dövüşçüler modelleyip bu dövüşçüleri ait oldukları toplum ve kültür çerçevesinde
işleyip oyuna seçilebilir bir karakter olarak eklemektedir. Genellikle uzak doğu ağırlıklı ülkelerden karakterler barındıran Street Fighter, serinin 4. Oyununda tasarlamış
olduğu “Hakan” karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Karakteri şekillendirme
sürecinde Türk kültürü üzerinde araştırmalar yaptığı düşünülen Capcom firması,
“Hakan” karakterini oyun biyografisinde koyu kırmızı tenli ve güçlü aksanı ile dev
bir Türk yağlı güreşçisi olarak tanımlamaktadır.33 Karakteri tasarlayan bu firmanın
Hakan’ı koyu kırmızı renkte göstermesinin nedeni olarak Türk Kültürünün önemli
değerlerinden olan yağlı güreş sporunu yapan kişilerin derisinin genelde güneş yanıklarından dolayı koyu olması gösterilebilir. Ayrıca “Hakan” karakterinin saçı turkuaz renktedir. Turkuaz, Türklerin çoğunlukla mimari alanlarda kullandığı ve Türk
Mavisi diye adlandırdığı mavinin bir renk tonudur.34 Bu sebeple Capcom firmasının
Türk kültürünü Hakan karakteri ile daha iyi bütünleştirmek adına karakterin saçlarını
turkuaz renginde yapmış olduğu düşünülmektedir. Bu noktada dünyanın herhangi bir
ülkesinde “Hakan” karakterini oynayacak veya oynamakta olan oyuncu yağlı güreş
sporunun Türk kültürüne ait olduğunu öğrenebilir. Yine aynı oyuncu Hakan’ın biyografisini okuyup veya dış görünüşünden etkilenip, merak edip internette onun hakkında araştırma yapabilir ve Türk kültüründeki bir takım değerleri öğrenme şansı
yakalayabilir.

Nicholas Carnagey- Craig Anderson, “Violent Video Game Exposure and Aggression”, Minerva
Psichiatr, V.45, N.1, Mart 2004, s.2.
33 Erişim; http://streetfighter.wikia.com/wiki/Hakan, (28.01.2018).
34 Ahmet Kütük, “İslam/Türk Devlet ve Toplum Geleneğinde Renkler ve Anlamları”, Türkiyat Mecmuası Dergisi, C.24, S.2, Güz 2014, s.160.
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Görsel 1. Street Fighter Oyunundaki “Hakan” Karakteri.35
Street Fighter’da bulunan diğer karakterler de ait olduğu devlet, millet, ırk ve
kültür bakımından birbirlerinden farklı tasarlanmıştır. Tıpkı Türk insanını ve kültürünü temsil ettiği düşünülen “Hakan” karakteri gibi başka milletten olan karakterler
de mevcuttur. Standart Street Fighter 2’nin “World Warriors(Dünya Savaşçıları)”dan
oluşan Çinli kadın akrobatı, muazzam Sumo güreşçisi, iri yarı Sibiryalı ayı güreşçisi
ve olağanüstü yeteneklere sahip Hindistanlı Yogi karakterleri ile oyun neredeyse tamamen kültürel ve etnik klişelerden oluşan bir geçit törenidir.36 Dijital oyunların kültürel etkileşimdeki yeri sadece yukarıda bahsedilen oyunlar ile sınırlı değildir. Aynı
zamanda seçilen karakterin dışında oyunun kendi iç tasarımına da erişim imkanı sağlayan oyunlar da mevcuttur. Önceden bahsedilen oyunlar tek taraflı kültürel kurgularla sınırlıdır. Özellikle bu oyunlarda yapım firmasının ve oyun mühendislerinin
kullanıcılara sunmuş oldukları içeriğe kullanıcılar müdahale edememektedir. Bu
noktada oyun firmasının belirlemiş olduğu kurallar ve tasarım içerisinde sunulan kültürel izleri kullanıcılar tek taraflı olarak kabul etmek durumundadır. Bu açıdan bu
oyunlar kültürel etkileşimde tek taraflı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu durum ise tek
taraflı kültürel dayatmaya neden olmaktadır. Kültürel etkileşim açısından bakıldığında özellikle “Second Life” adlı sanal oyun önemli bir örnektir.
Erişim; http://streetfighter.wikia.com/wiki/Hakan, (28.01.2018).
Todd Harper, The Culture of Digital Fighting Games: Performance and Practise, Routledge Press,
New York 2014, s.109.
35
36
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3. Second Life
Second Life, Philip Rosedale ve Linden Lab'daki ekip tarafından geliştirilen
ve içinde yaşayan insanların oluşturduğu 3 boyutlu sanal bir ortamdır.37 Dünyanın
farklı yerlerinden, kültürlerinden olan insanları tek bir çatı altında toplamaktadır. Bu
dünyaya katılan bilgisayar kullanıcısı gerçek hayatta yapabileceği ve hatta belki de
hiç yapamayacağı şeyleri sanal ortamda oluşturma ve tecrübe edinme şansı yakalayabilmektedir. Bir diğer deyişle Second life, neredeyse tüm içeriğin kullanıcılar tarafından oluşturulduğu sanal bir dünyadır.38 Bu tanımların dışında Second life sanal
oyunu için daha geniş ve farklı tanımlar da mevcuttur.
Second life (SL), her şeyin mümkün olduğu harika bir sanal dünyadır. Bu sanal
dünyada bilgisayar kullanıcısı uçabilir, bir kulüpte dans edebilir, konumdan konuma
ışınlanabilir, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla sohbet edebilir, benzer fikirlere sahip gruplara katılabilir, evler inşa edebilir, ürünler ve işletmeler oluşturabilir ve hatta gerçek para bile kazanabilir.39 Bu açık dünyada oyuncu gerçek dünyada
var olan birçok deneyimi tecrübe edinebilmekte ve farklı kültürlerden insanlar ile
iletişime geçebilmektedir.
Second Life oyununu oynayabilmek için bilgisayar ve internet bağlantısı gereklidir. Oyuna erişim 3 işletim sistemi platformu üzerinden gerçekleşmektedir. Bunlar; Microsoft Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemleridir. Geliştirici Linden
Lab 2018 itibari ile orijinal websitesinde SL sistem gereksinimlerini Windows sistemi için en az;
• Kablolu internet veya DSL
• Windows 7 İşletim sistemi
• İntel Pentium 4 işlemci
• 1 GB bellek
• Nvidia GeForce 6600 veya Ati Radeon 9500 ekran kartı
• 1024x768 piksel destekli monitör
Mac OS sistemi için en az;

37

Elizabeth Hodge- Sharon Collins- Tracy Giordano, The Virtual Worlds Handbook: How to Use Second Life and Other 3D Virtual Environments, Jones and Bartlett Publications, Massachusetts 2009,
s.1.
38 Michael Rymaszewski- Wagner James Au- Mark Wallace- Catherine Winters- Cory Ondrejka- Benjamin Badstone-Cunningnam, Second Life: The official Guide, Wiley & Sons Press, New Jersey 2006,
s.4.
39 Madddyyy Schnook- Andrew Sullivan, How to get a Second Life: Build a Successful Business and
Social Network Inworld, Satin Publications ltd, London 2008, s.1.
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• Kablolu internet veya DSL
• Mac OS X 10.9 İşletim sistemi
• 1.5 İntel tabanlı Mac İşlemcisi
• 1 GB Bellek
• Ati Radeon 9200 ve altı veya Nvidia Geforce 2, Geforce 4 ekran kartı
• 1024x768 piksel destekli monitör
şeklinde belirtmektedir.40 Bu sistem gereksinimlerini karşılayan kullanıcıların
bilgisayarları oyunu çalıştırabilmektedir.
Second Life deneyimini edinebilmek için öncelikle kullanıcılar www.secondlife.com sitesine giriş yapmalı, kayıt olmalı ve daha sonra sitede yer alan indir butonuna basarak oyun yazılımını bilgisayarlarına indirmelidir.41 Bilgisayar sistemleri
SL için uygun olan kullanıcılar ikinci bir adım olarak bu işlemi gerçekleştirmelidir.
Tüm şartları sağlayan ve kayıt olup oyunu bilgisayarına indirip, kuran kullanıcılar
oyunu rahatça oynayabilmekte ve karakterlerlerini tasarlayarak diğer kullanıcılar ile
etkileşim haline geçebilmektedir.
Karakter oluşturma aşamasında dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar avatarlarını istediği şekilde tasarlayabilmekte ve giydirebilmektedir. Avatarlar kullanıcıların Second Life'daki sanal bedenleridir.42 Bu aşamada kullanıcı tasarlayacak olduğu avatarı kendine veya hayranlık duyduğu kişiye ve hatta olağanüstü varlıklara
bile benzetebilir. Second Life araçları oldukça güçlü bir avatar görünüm editörü içerir
ve bunun yanında her avatar bir dizi hazır tasarlanmış alternatif avatarlar dahil olmak
üzre eşyalarla dolu bir kütüphane ile birlikte oyuncuya sunulmaktadır.43 Daha sonra
avatarına isim verip tasarım sürecini sonlandıran kullanıcı oyuna adapte olabilmek
için bir eğitim sürecine girmektedir.

Erişim; https://secondlife.com/support/system-requirements, (30.01.2018).
Schnook, age, s.3.
42 Sarah Robbins- Mark Bell, Second Life For Dummies, Wiley Publishing Inc, Indianapolis 2008, s.8.
43 Rymaszewski, age, s.12.
40
41
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Görsel 2. Oyuncu ve Avatarı.44
SL, kullanıcı avatarını ilk olarak Orientation(Oryantasyon) adasına ışınlayıp
oyun hakkında bir öğretim sürecine sokmaktadır. Öğretim süreci sonlandığında kullanıcıların avatarları, önceden seçmiş oldukları varış noktalarına bağlı olarak ya
“Help Island(Yardım Adası)”a ya da “Community Station(Topluluk İstasyonu)”a
ışınlanmaktadır.45 Işınlandıktan sonra varış yerindeki diğer avatarlar kullanıcının
avatarı ile sohbet etme şansı yakalayabilmektedir. Ayrıca SL’ de Yardım Adası gibi
birçok iniş noktası bulunmaktadır. Kullanıcılar istekleri doğrultusunda bu noktalara
ışınlanabilmektedirler.
SL sanal dünyasında diğer kültürden ve ülkelerden olan insanlar ile iletişime
geçmek oldukça kolaydır. Kullanıcı arama çubuğunu kullanarak aynı ilgi alanlarını
paylaştığı diğer kullanıcıların yerini bulabilir ve onlarla etkileşime geçebilmektedir.
Örneğin okumayı seven bir kullanıcı arama çubuğuna anahtar kelime olarak “Kitap”
yazabilir.46 Ortak ilgi alanları bulunan kullanıcılar birbirlerini arkadaş olarak da ekleyebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar bir gruba katılabilmekte veya kendi gruplarını
oluşturabilmektedir. SL’de bulunan bir diğer önemli özellik ise kullanıcılar arasında
yazılı iletişimin yanı sıra sesli haberleşme de sağlanabilmesidir. Sesli haberleşme
özelliği, kullanıcıların ses ve tonlama kullanarak sözlü iletişim kurmasına olanak
sağlamakta, bu da etkileşimi daha dinamik ve akıcı hale getirmektedir.47 Böylece
oyun avatarları farklı kültürlerden ve ülkelerden olan avatarlar ile daha sağlıklı ve
samimi bir iletişim şansı elde etmektedir.
Age, s.7.
Hodge, age, s.15.
46 Schnook, age, s.61.
47 Hodge, age, s.103.
44
45
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Second Life’ın para birimi Linden Dollars’dır ve L$ bakiyesi ekranın sağ üst
köşesinde yer almaktadır.48 Her kullanıcı sahip olduğu bakiye doğrultusunda oyunda
giysi, takı ve arazi vb. gibi gerçek hayatta karşılaşılabilecek nesne ve eşyalara sahip
olabilmektedir. Avatar sahibi oyunda biriktirmiş oduğu Linden dolarlarını gerçek
dünyada var olan para birimlerine de çevirebilmekte ve hesabına yatırabilmektedir.
Diğer bir anlamda oyun, kullanıcıya gerçek para kazanma fırsatı da sunmaktadır.
Oyuncu Linden dolarları ile satın aldığı her şeyi envanterinde bulundurmaktadır. Envanter birçok şeyi barındırır ve oyuncunun kendisine aittir. Second Life materyalleri tamamlanmış evlerden uzay araçlarına, çoraplardan sakızlara kadar oluşan
geniş ve eşsiz bir koleksiyondur.49 Bu sebeple kullanıcıların envanterleri oldukça
fazla materyal içerebilmektedir. Oyuncular envanterindeki materyalleri isteği doğrultusunda bir düzene göre sıralayabilmekte, herhangi bir materyali silebilmekte veya
saklayabilmektedir.
SL’de kullancılar aynı zamanda bir takım cisimleri de inşa edebilmektedirler.
Bu inşa sürecinde kullanıcı oyunun arayüzünde yer alan “Build Window(İnşa Penceresi)” u kullanmaktadır. Second Life’ın 3 boyutlu grafiğinde, bir “primitive” veya
“prim”, temel üç boyutlu bir geometrik nesnedir. Bir prim, bir kutu veya bir silindir,
bir prizma, bir küre, bir torus, bir tüp veya bir halka gibi birkaç 3 boyutlu şekillerden
biridir.50 Tüm bu şekiller kullanıcının açmış olduğu İnşa Pencerisinde mevcuttur.
Kullanıcı seçmiş olduğu şekli düzenleyebilmekte ve bu şekilleri biraraya getirerek
kullanışlı nesneler, evler, parklar vb. türde yaratılar inşa edebilmektedir. Ayrıca
SL’de inşa edilen nesnelere veya tek bir prim üzerine “texture(doku)” eklenebilmektedir. Bu noktada kültürel etkileşim açısından önemi büyük olduğu düşünülen bu etkeni doğru ve anlaşılır bir şekilde açıklamak gereklidir.
“Textures(Dokular)”, nesneler oluşturmak veya giysi yapmak için kullanılan
resim veya desenlerdir; SL dışındaki programlarda oluşturulur ve yüklenir.51 Kullanıcı prim’ler yardımı ile oluşturduğu herhangi bir araba, ev, ahşap, duvar gibi nesnelere gerçek dünyada var olan o nesnelerin gerçek dokularını yükleyebilmektedir.
Kullanıcı aynı zamanda avatarına, giysi vb. eşyalarına da bu dokuları ekleyebilmektedir. İleri düzeyde kullanıcılar SL dışındaki 3 boyutlu modelleme programlarında
kendi dokularını tasarlayıp programın içine yükleyip o dokuları kullanabilmektedir.
SL yalnızca doku değil, aynı zamanda JPEG ve Tagra formatında fotoğraflar da desteklemektedir. Kullanıcı gerçek dünyada üretmiş olduğu eserleri oyunun içine
Robbins, age, s.155.
Rymaszewski, age, s.118.
50 Age, s.134.
51 Schnook, age, s.61.
48
49
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aktararak diğer kullanıcılara gösterebilmekte ve bu eserler hakkında yorumlarını alabilmektedir. Bu noktada SL’nin sunmuş olduğu doku, fotoğraf, prim vb. gibi olanaklar kullanıcıyı adeta gerçek dünyadaki gibi özgür kılmaktadır.
SL, birçok farklı kültür ve kişiliğe sahip kullanıcılardan oluşan açık bir dün52
yadır. Oyun, birçok milletten ve kültürden olan insanlara ev sahipliği yapmaktadır.
Bu nedenle kullanıcılar arasında kültürel etkileşim ve iletişim kaçınılmaz hale gelmektedir. Kullanıcılar ürünlerini sergilemek için SL’de bir sanat müzesi, galerisi,
sergisi vb. yapılar inşa edebilmektedirler. Birçok SL müzesi, kafeler, kafeteryalar,
hediyelik eşya dükkanları, konferans salonları gibi yapıları ile sosyal etkileşim için
ziyaretçilere fırsatlar sunmaktadır.53 Etkileşim içerisine giren kullanıcılar, oyuncuların paylaştığı içeriklerde bulunan kültürel öğelerle de karşılaşabilmektedir.
SL'de birçok kültür vardır ve bunların hepsi çeşitli bölgelerde, topraklarda ve
parsellerde temsil edilmektedir. SL'yi keşfetmek yeni bir kültürü keşfetmenin, yeni
bir dil öğrenmenin, yeni bir hobi bulmanın veya bilginizi genişletmenin yollarından
biridir.54 Örneğin SL sakinlerinden olan Aura Lilly adlı kullanıcı tam bir Mısır aşığıdır ve Napolyon’un mühendislerine çizdirmiş olduğu haritalardaki yapıları inceleyerek Mısır kültürüne ait eserleri ve mimarileri yaratmak için SL’yi kullanmaktadır.
Halen gerçek hayattaki Philae adasındaki tapınakları ve binaları yeniden yaratmak
için çalışmaktadır. Aura'nın çalışması, Second Life'ın antik mimarisi ve kültürünü
keşfetmenin sürükleyici bir yolu olarak nasıl kullanılabileceğinin harika bir örneğidir.55 Bu bağlamda Lilly’nin bu çalışmasını ziyaret edecek olan başka kültürden kullanıcılar Mısır kültürü hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Hodge, age, s.35.
Richard J. Urban, “A Second Life for Your Museum: 3D Multi-User Virtual Environments and
Museums”, Museums and the Web 2007: Proceedings, Toronto 2007, s.12. Erişim;
http://www.archimuse.com/mw2007/papers/urban/urban.html, (04.02.2018).
54 Hodge, age, s.278.
55 Rymaszewski, age, s.322.
52
53
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Görsel 3. Lilly’nin inşa ettiği Mısır kültürüne ait yapı ve işlediği motifler.56
SL dünyasında kültürel etkileşime örnek verilebilecek başka birçok durum
vardır. Dünyanın farklı bölgelerinden oyuna katılan kullanıcılar iletişim kurarak birbirlerinin tarihi ve mimari yapıları, sanat eserleri ve kültürel nitelikte sayılabilecek
ürünleri ile etkileşim haline girebilmektedirler. Önceden de belirtildiği gibi Second
Life’ı diğer dijital oyunlarından ayıran en önemli unsur, kültürel etkileşimin tek
yönlü değil çift yönlü olmasıdır. Bu oyun, kullanıcılarına kendi özgün dünyasını yaratma fırsatı vermektedir. Bu fırsatı yakalayan kullanıcılar hayata bakış açılarını, sanatsal zevklerini, dünyayı algılayış biçimlerini, farklı ve özgün biçimde tasarlayarak
kendilerine bir dünya kurmaktadırlar. Onların farklı dünyasına girmek isteyen diğer
kullanıcılar da onlarla etkileşime geçerek kültürel etkileşime dayanak oluşturmaktadır.
Sonuç
Second Life oyunu kültürel etkileşimin dışında birçok akademik disipline ait
genel bilgi, beceri sunarken, aynı zamanda bu disiplinlere ait yeteneklerin gelişmesine fırsat vermektedir. Örneğin oyunu oynayan kullanıcılar kuş bakışı görünüm, 3

56

Age, s.323.
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boyutlu haritalar, yer-yön bilgisi gibi coğrafya disiplinine ait yeterliliklerini geliştirebilmektedirler.
Oyunda paylaşılan içerikler doğu ve batı kültüründen, eski antik kültürlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu sayede oyuncular kendi kültürleri ile birlikte sanatsal ve estetik açıdan beğendikleri başka kültürlerin de ürünlerini alarak adeta bir
kültür sentezi ortaya çıkarmaktadırlar. Bu durumun sonucunda insanlar sanatsal perspektiflerini geliştirirken diğer kültürlere de saygıyı öğrenebilmektedirler.
Oyun ayrıca kullanıcıların tasarım ve mimari yeteneklerini geliştirebilirken
aynı zamanda 3 boyut algısını da ilerletmektedir. Özellikle bir bina, ev, bahçe vb.
yapıları oyunda inşa etmenin sanatı ve mimariyi sanal ortamda da olsa biraraya getirdiği söylenebilir.
Gerçek dünyada var olan tarihe mal olmuş klasik sayılabilecek önemli eserler
oyunda kopya ya da özgününe sadık kalan yeni tasarımlar halinde yapılabilmektedir.
Bu açıdan her ulusun kendi kültür hazinesinde biriktirdiği, gerçekte var olan ve bu
kültürü her açıdan temsil ettiğine inanılan eserlerin bu oyunda var olması demek
oyunu oynayan kullanıcıların daha fazla kültürel etkiye maruz kalması demektir.
Second Life oyunu öğrencilerde kültürel ve sanatsal bakış açısının geliştirilmesi, öğrencinin estetik hazzının doyurulabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple bu dijital yazılımı Türkiye’de de yaygınlaştımak ve hakkında daha
fazla araştırma yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle oyun geniş
kitleler arasında kültürel etkileşime fırsat tanırken bilimsel, sanatsal ve sosyal birçok
yönden kullanıcılarını geliştirmektedir. Bu oyun Türk örf-adet, gelenek-görenek, mimari, sanat vb. yönlerden kültürümüzün tanıtılmasında önemli bir rol oynayabilir.
Video oyunlarının müspet olanlarının araştırılması, kişisel gelişime ve zeka
gelişimine katkı sağlayanlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Şiddet, bağımlılık, ırkçılık vb. gibi durumları ortaya çıkaran oyunların ise mümkün olduğunca eğitimde kullanılmaması önem taşımaktadır.
Son olarak Second Life oyunu ve buna benzer tüm oyunların olumlu yönlerinin olduğu kadar olumsuz yönlerinin de olduğu unutulmamalıdır. Belirli bir yaş gurbunun altındaki bireyler için bu oyunların olumsuz etkilerine karşı farkındalık geliştirilmesi gerekmektedir. Bireylerin zamanının çoğunu bu oyun ile geçirmesi, gerçeklikten soyutlanması, asosyalleşmesi gibi olumsuz etmenler farkındalık yoluyla
önlenebilir. Bu ve buna benzer oyunların olumsuz yönleri farklı bir araştırma konusu
olarak çalışılabilir.
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Şiirsel Düzyazı ve Varlam Tihonoviç Şalamov’un “Kolıma
Hikâyeleri”nden “Kar Boyunca” Hikâyesi Örneğinde Şiirsel
Düzyazının Üslup Özellikleri

Dr. Kevser TETİK
Anadolu Üniversitesi

Özet: Şiirsel düzyazı (орнамента́льная про́за), 1920’li yılların ilk yarısında yazılan düzyazı eserlerinin büyük bir kısmında görülen, düzyazının şiirin ilkeleri üzerine inşa edildiği edebi bir eğilimdir.
Şiirsel düzyazıda daha çok leitmotivlere dayanan süslü bir şiir dili karşımıza çıkar. Şiir dilinin kulanımı, edebiyat türleri arasındaki alışılmış sınırların silinmesine ve çok anlamlı sözcüklerin kullanımındaki artışa sebep olur.
Sonuç olarak, özellikle Sembolist şiirde yer alan bir çok sanatın, metaforun ve
mecazı mürsel, oksimoron, katharsis gibi mecaza dayalı söz sanatlarının düzyazıda da yoğun bir şekilde kullanıldığını, düzyazıda karmaşık ve sıradışı sözdizimsel bir yapı, aynı zamanda fonetik sanatın tüm ahengini ve metnin ritmik
yapısını görürüz.
1920’lerin ilk yarısında Aleksandr Malışkin [Dair’in Düşüşü (Паде́ние
Даира)], Vsevolod İvanov [Partizan Öyküleri (Партиза́нские по́вести)],
İsaak Babel [Kızıl Süvariler (Ко́на́рмия)] gibi yazarların eserlerinde görülen
şiirsel düzyazı, 20’li yılların ikinci yarısında Mihail Bulgakov’un [Beyaz Muhafız (Бе́лая гва́рдия)], Konstantin Fedin’in [Kentler ve Yıllar (Города́ и
го́ды)], Yuri Oleşa’nın [Kıskançlık (За́висть)], Mihail Prişvin’nin [Cadının
Zinciri (Кощеева Цепь), Maksim Gorki’nin [Artamonovlar (Де́ло
Артамо́новых)] ve Aleksandr Malışkin’in [Sivastopol (Севасто́поль)] eserlerinde etkisini sürdürmeye devam eder. Bu akım, 1950’li yıllarda da edebiyatta Andrey Platonov ve Mihail Bulgakov’un eserlerinde ve Maksim
Gorki’nin Klim Samgin’in Hayatı (Жизнь Кли́ма Са́мгина) romanında kendisine yer bulur. Varlam Şalamov’un yazın sanatı Rus edebiyatında 20. yüzyılın
ikinci yarısında da şiirsel düzyazının geleneklerinin önemini koruduğunun bilinen örneklerindendir.
Çaışmada, Varlam Şalamov’un 1929-1951 yılları arasında zaman zaman kendisinin de aralarında bulunduğu GULAG esirlerinin trajik kaderini kaleme aldığı Kolıma Hikâyeleri’nin (Колы́мские расска́зы) ilk hikâyesi olan
Kar Boyunca (По сне́гу) hikâyesi şiirsel düzyazı bağlamında üslup açısından
incelenmiştir. Henüz bu konuda yazılmış bir çalışmanın olmayışı konuyu bilimsel açıdan değerli kılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Varlam Şalamov, Kolıma Hikâyeleri, şiirsel düzyazı, leitmotiv.
Abstract: Poetic Prose and Stylistic Features of Poetic Prose on the
Example of Varlam Tihonovich Shalamov’s Story “Through the Snow” from
“Kolyma Stories”
Ornamental prose (Ornamentalism) is a literary tendency in which prose
is built on the principles of poetry, seen in most of the prose works written in
the first half of the 1920s.
In this prose type, we present an ornate poetry language based on leitmotifs. The use of this poetry language leads to the erasure of the usual boundaries between the literary genres and the increase in the use of very meaningful
words. As a result, we can see that, in the the work, especially most of the art
forms in symbolic poetry, metaphor and metaphorical figures of speech such
as metonym, oxymoron, catachresis, are intensely used in prose, complex and
unusual syntactic structure, at the same time all the harmony of the phonetic art
and the rhythmic structure of the text.
In the first half of the 1920s, the poetic prose seen in the works of the
writers such as Alexandr Malıshkin (Fall of the Dair), Vsevolod Ivanov (Partizan Stories), Isaac Babel (Konarmiya), Mikhail Bulgakov (The White Guard)
in the second half of the 20s, continues to influence the work, such as Constantine Fedin (Cities and Years), Yury Olesha (Envy), Mikhail Prishvin (The
Kaschei’s Chain), Maxim Gorky (Artamonov Business) and Alexandr
Malyshkin (Sevastopol). This literary movement, in the 1950s, finds his place
in the novel such as Andrei Platonov and Mikhail Bulgakov'in works and
Maxim Gorky (Life of Klim Samgin). Varlam Shalamov's works, which is one
of the well-known examples of poetic prose traditions in Russian literature in
the second half of the 20th century.
In study, ‘Through the Snow’ the first story of Kolyma Stories in which
Varlam Shalamov wrote about the tragic fate of GULAG prisoners including
himself, between 1929 and 1951, is examined with regard to genre in the context of poetic prose. The fact that there has been no written work yet on this
issue makes the subject scientifically valuable.
Key Words: Varlam Shalamov, Russian ornamental prose, Kolyma
Stories, leitmotiv.
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Dalga ve taş,
Şiir ve nesir, buz ve alev
Birbirinden çok da farklı değiller
“Yevgeni Onegin”1
Edebiyatın gelişimi, hiçbir zaman net sınırları olmasa da düzyazı ve şiirin aktif
etkileşimi ve iç içe geçmesiyle gerçekleşmiştir. Sovyet edebiyatbilimci, şiir kuramcısı ve metinbilimci Boris Viktoroviç Tomaşevski’ye göre “Şiiri ve düzyazıyı net sınırları olan iki alan olarak değil; tarihsel olarak gerçek olgularla çevirilen iki kutup,
iki çekim merkezi olarak ele almak daha doğru ve tabii olacaktır” ….2
Şubat ve Ekim Devrimi’lerinden sonra 1920’li yıllarda Rus edebiyatında sosyalist realizm akımı doğar. Sosyalist realizm ile birlikte yeni üslup arayışları ortaya
çıkar. Bu üslup arayışları ekseninde 20’li yılların edebiyatının neoklasik nesrinde üç
önemli üslup eğiliminden bahsetmek mümkündür. Bunlar: gerçekçilik akımına özgü
olan nötr (нейтра́льный стиль) üslup, nötr üslubun evrimleşmesiyle ortaya çıkan
itibarlı üslup (авторите́тный) ve otoriter (авторита́рный стиль) üsluptur. Söz
konusu üsluplar, skaz3 ve şiirsel düzyazı
(орнаментальная
проза) olarak bilinen iki üslup eğilimine karşıt olarak ortaya çıkarlar. Bu dönemde
yazarlar sanatsal evrenselleşmeye yönelirler. Duydukları evrenselleşme arzusu, “neomifologizm”, “ornamentalizm”, “kurgu” ve “gerçekliğin deformasyonu” gibi olgulara dayanır. Klasik olmayan” düzyazı eserlerinde söz konusu evrenselleştirme yöntemleri toplu olarak uygulanır; ancak çoğu durumda o ya da bu eğilim diğerlerine
baskın gelir.4

Aleksandr Puşkin, Evgeniy Onegin, Étoile, Parij 1937, s.42.
Boris Tomaşevskiy, Stih i yazık, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Hudojestvennoy Literaturı, Moskva
1959, s.7-8.
3
Skaz: Skaz terimi Almancada “erzählung”, “völkstümliche”, ingilizcede “yarn” olarak karşımıza
çıkar. Rus edebiyat kuramcısı Tzvetan Todorov, skazı anlatım (lehçe, telaffuz, dilbilgisi, dil özgünlüğü,
söz kalıplarıyla anlatıcının normal konuşma) tarzının etkisinin kendisi kadar önem taşıdığı öykü olarak
tanımlar. Rusça “skazıvat: anlatmak” sözcüğünden gelen skazın sözcük anlamı, öykü, epik halk
öyküsüdür. Skaz, genel olarak tarihi, toplumsal ve folklorik bir ortamın temsilcisi olarak öne çıkarılan
anlatıcının monoloğu üzerine kurulmuş öyküleme şeklinde tanımlanır. Yazar doğrudan doğaçlama bir
öykü olduğu izlenimi uyandırmak üzere kendi yarattığı anlatıcının dünya görüşünü benimsemiş
görünür. Böylece skaz, yazara bağımsız bir anlatıcı figür illüzyonu yaratma olanağı sağlar. Nikolay
Gogol, Nikolay Leskov, Leonov gibi yazarlar skazla güncel, ulusal ve bireysel nitelikler taşıyan özgün
karakterler yaratmışlardır. Bkz. Mürüvvet Özlem Parer, Rus Biçimciliği ve Şklovski, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.100-101.
4
Yekaterina Skorospelova. Russkaya proza XX veka: Ot A. Belogo (“Peterburg”) do B. Pasternaka
(“Doktor Jivago”), TEİS, Moskva 2003, s. 59.
1
2
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1920-1950’lerin sanatsal döneminin başlangıcı, dile duyulan özel bir ilgi, dilin
sözdizimsel, anlamsal, duygusal ve ritmik yoğunluğunu içinde barındıran, konuya
daha fazla yaklaşmayı ve devrim döneminin bütün konuşma zenginliğini sanata taşımayı amaç edinen şiirsel düzyazının etkisi altında varlığını sürdürür.5
Klasik olmayan anlatı türünün temelini “yineleme ve onun temelinde ortaya
çıkan leitmotiv”ler (лейтмоти́вы) oluşturur.6 Ancak şiirsel düzyazının özgüllüğü sadece detayların basit yinelemelerden ibaret değildir; bunlar mecazi söylemlere dayanan detaylardır. Şiirsel düzyazıda en çok kullanılan mecazi ifadeler sembol, deyim
aktarması [eğretileme, istiare, metafor (мета́фора)]7 ve mecazı mürsel [ad aktarması,
düzdeğişmece, metonimi (метони́мия)] dir.
Şiirsel düzyazının ortaya çıkışı genellikle Gümüş Çağı ve Modernizm ile bağdaştırılır. Söz konusu düzyazının temsilcileri arasında Andrey Belıy, Nikolay Leskov, Aleksey Remizov, Yevgeniy Zamyatin, Maksim Gorki’nin erken dönem yazın
sanatı, Andrey Platonov, Boris Pilnyak, Mihail Bulgakov ve 20. yüzyılın başlangıç
döneminin diğer yazarları bulunur.
Söz konusu yazarların yazı sanatında özel anlatı ritmi, ahenk, üst düzey imgeler, yinelemeler, leitmotivler, lirizm, şiirle, mitolojik-epik, geleneklerle ve folklorla
kurulan içsel bağ gibi şiirsel düzyazının özellikleri bulunur.
Araştırmacılar şiirsel düzyazı stilinin farklı oluşumlarını tespit ederler. Örneğin Eski Rus edebiyatı üzerine çok sayıda çalışması olan Sovyet dilbilimci, akademisyen Dmitri Sergeyeviç Lihaçov (1906-1999), şiirsel düzyazıya 11. ve 17. Yüzyılları kapsayan Eski Rus Edebiyatında da rastlanıldığından bahseder ve şiirsel düzyazıyı “ağdalı dilin örgüsü” (плете́ние слове́с)8 olarak tanımlar. Lihaçov’un, sözcüğe
bir gerçeğe yaklaşır gibi şiirsel bir şekilde yaklaşımasının sebebi bir “üst anlam”
yakalama arzusudur ve özellikle de bu heves, şiirsel düzyazıyı şiirle yakınlaştırır.9
Alman filolog, Rus filolojisi uzmanı ve edebiyat kuramcısı Volf Şmid ise 19.
Natalya Dragomiretskaya, “Teoriya literaturı. Osnovnıye problemı v istoriçeskom osveşenii. Stil.
Proizvedeniye”, Literaturnoye razvitiye, Moskva 1965, s. 132.
6
Natalya Kojevnikova, “İz nablyudeniy nad neklassiçeskoy (“ornamentalnoy”) prozoy”, İzvestiya,
C.35, S.1, 1976, s.56.
7
Metafor (мета́фора): Bir kavramın anlatılmasında benzer özelliklerinden dolayı başka
kavramların kullanılmasını içeren söz sanatıdır. Genellikle görsel ve somut ifadelerle anlatımı
kuvvetlendirme amacıyla kullanılır. Örneğin: altın saçlar (золоты́е во́лосы), çiy pırlantaları
(бриллиа́нты росы́), hayatın öğlen vakti (по́лдень жи́зни) vbz. Bkz.: Yelena Balaşova-İgor Kargaşin,
Analiz liriçeskogo stihotvoreniya, Flinta Nauka, Moskva 2015, s.20.
8
Sözcüklerin örgüsü (плетение словес) türü yazı stilinde cümleler hemen hemen eylemsşz olarak
kullanılmakta, daha çok sıfatlara, özcüklere ve sözcük öbeklerine yer verilmektedir. Eski Rus
edebiyatında XV. yüzyılda Stefan Permskiy’in Yaşamı (Житие Стефана Пермского) ve Sergiy
Radonejskiy’in Yaşamı (Житие Сергия Радонежского) sözcüklerin örgüsü stilinde yazılmış yaşam
öyküleridir.
9
Dmitriy Lihaçov, Poetika drevnerusskoy literaturı, İzdatelstvo Nauka, Moskva 1979, s.286.
5
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yüzyılda da şiirsel düzyazının Aleksandr Puşkin, Anton Çehov, Fyodor Dostoyevski
gibi temsilcileri olduğunu belirtir10. Şiirsel düzyazının en parlak oluşumu Gümüş
Çağı Rus nesrinde görülür. Edebi, sanatsal eğilimlerden biri olan şiirsel düzyazı,
Yevgeni Zamyatin’in, Boris Pilnyak’ın, Sergey Kılıçkov’un, Mihail Bulgakov’un ve
Sovyetlerin ilk yıllarında yaşamış diğer yazarların yazın sanatında gelişmiştir.11
Şiirsel düzyazı üzerine çeşitli eserler yazılmıştır. Bunlar arasında Rus Biçimci
yazarlarından ve şiirsel düzyazının kuramcısı ve uygulayıcısı olan Yuri Tınyanov’un
Şiir Metninin Proplemleri (Пробле́мы стихотво́рного языка́, 1924); bir diğer biçimci yazar Viktor Şklovski’nin Düzyazının Teorisi Üzerine (О тео́рии про́зы,
1925); Natalya Alekseyevna Kojevnikova’nın Klasik Olmayan (şiirsel) Nesir Üzerine Gözlemlerimden (Из наблюде́ний над некласси́ческой (орнамента́льной)
про́зой, 1976); Lev Alekseyeviç Novikov’un Andrey Belıy’ın Şiirsel Düzyazısının
Üslupbilimi (Стили́стика орнамента́льной про́зы Андре́я Бе́лого, 1990); Volf
Şmid’in Narratoloji (Нарратология, 2003); Yekaterina Borisovna Skorospelova’nın 20-30’lu Yıllar Sovyet Nesri: romanın kaderi (Ру́сская сове́тская про́за
20–30-х годо́в: судьбы́ рома́на, 1985) ve XX. Yüzyıl Rus Nesri: A. Belıy’den B. Pasternaya (Ру́сская про́за ХХ ве́ка: от А. Бе́лого до Б. Пастерна́ка) eserleri ve Sergey İvanoviç Kormilov’un Gümüş Çağ’ın Vezinleştirilmiş Rus Düzyazısı (Ру́сская
метризо́ванная про́за Сере́бряного ве́ка, 2009) gibi çok sayıda çalışma bulunur.
Varlam Şalamov’un yazın sanatında Rus nesrinin şiirsel düzyazı geleneği devam eder ve gelişir. Şair ve yazar olan Şalamov kendisini Gümüş Çağı’nın vârisi
olarak hisseder: “Ben de kendimi vâris olarak görüyorum, ancak 19. yüzyılın insancıl
Rus edebiyatının değil yüzyılın başlangıcındaki modernizminin vârisi olarak: ses denetiminin, çok anlamlılığın ve sembolizmin” .12
Varlam Şalamov’un şiirlerinden övgüyle bahseden Rus edebiyat eleştirmeni
Stanislav Stefanoviç Lesnevski, 2010 yılında Literaturnaya Gazeta sayfalarında Şalomov’dan şu sözlerle bahseder: “Varlam Tihonoviç beni aradı ve buluştuk. Ot sapı
gibi sıskaydı, şair olağanüstü bir şekilde müzik notası öğreniyordu. Bizim kitlesel
“üslupsuzluğumuz”a Şalamov, Gümüş Çağı kültürüyle girdi; ancak o zamanlar bütün şiirsel dönemin adı henüz telaffuz edilmiyordu bile. Varlam Şalamov, bizim nazarımızda sanatsal Atlantis’in müjdecisi oldu”.13

Volf Şmid, Proza kak poeziya: Puşkin. Dostoyevski. Çehov. Avangard, INAPRESS, SanktPetersburg 1998.
11 S. H. Ahmedov – İ. Ya. Alihanova, “Ponyatiye ornamentalizma v literaturovedenii i proza
Ahmedhana Abu-Bakara”, Vestnik İnstituta yzıka, literaturı i iskusstva imeni G. Tsadası, S.3, 2013, s.94.
12 Varlam Şalamov, “İz zapisnıh knijek”, Znamya, 1995, S.6, s.155.
13 Stanislav Lesnevski, “Vestnik Serebryanogo veka”, Literaturnaya gazeta, №44 (6298), 3 Kasım
2010. URL: https://shalamov.ru/memory/232/, (Erişim Tarihi: 5.12.2018).
10
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1926 yılında Moskova Devlet Üniversitesi'nde Sovyet Hukuk Fakültesi'ne giren Şalamov, öğrencilik yıllarında sosyal ve politik konulardaki tartışmalara aktif
olarak katılır ve kısa süreliğine Novıy LEF [Sanatların Sol Cephesi (Ле́вый фронт
иску́сств)] edebiyat grubuyla yakınlaşır.14 Şalamov’un Rus Fütürist grubla15 yakınlaşması, onun düzyazıda da üslup arayışlarına yönelmesiyle, düzyazı eserlerinde konudan çok üslubun ön plana çıkmasıyla ve düzyazı eserlerinin şiirle buluşmasıyla
sonuçlanır.
Sovyet ve Rus arşivci ve edebiyat eleştirmen, Varlam Şalamov'un yakın arkadaşı, vasisi, Şalamov’un edebi mirasının koruyusu ve yayıncısı olan İrina Pavlovna
Sirotinskaya, Yeteneğin Gerçeği (Пра́вда тала́нта) denemesinde: “Şalamov’un
düzyazısı, şairin düzyazısıdır”16 der. Bu ifade, Şalamov’un üslubunu anlamamız noktasında büyük önem taşır.
Şalamov, bütün yazın sanatı boyunca zaman zaman şiirsel düzyazıya başvurmuştur. İlk hikâyelerinde şiirsel düzyazının rolü büyüktür: örneğin 1936 yılında Oktyabır dergisinde yayımlanan Doktor Austino’nun Üç Ölümü (Три сме́рти до́ктора
Аусти́но) öyküsü şiirsel düzyazının örneklerinden biridir. Şalamov’un erken dönem
yazın sanatında görülen şiirsel düzyazı, sanatının daha geç döneminde de önemini
kaybetmez.17
Elbette, her zaman şiirsel düzyazı, Şalamov'un düzyazısının baskın üslup öğesi
değildir. Kolıma Hikâyeleri’nin birçoğu tümüyle şiirsel düzyazı üslubuna atfedilemez, onlar diğer sanatsal modellere Şalamov’un “belgeye dönüştürmek için acı çeken düzyazı” («про́за, вы́страданной, как докуме́нт»)18 olarak tanımladığı “yeni
nesrin” («но́вая про́за») ilkelerine dayanır. Yine de şiirsel düzyazının unsurları Şalamov'un hikâyelerinin büyük çoğunluğunda mevcuttur.
1929-1951 yılları arasında zaman zaman kendisinin de aralarında bulunduğu
GULAG esirlerinin trajik kaderini kaleme aldığı Kolıma Hikâyeleri’nin (Колы́мские
расска́зы) ilk hikâyesi olan Kar Boyunca (По сне́гу) hikâyesinde yazar, kalınlığı bir
metre olan kar tabakasıyla kaplı yolu üzerinde yük taşımak daha kolay olsun diye
İlya Niçiporov, “B. Varlam Şalamov i ego “Kolımskiye rasskazı”: osmısleniye opıta XX veka”,
Sbornik 1917-2017: uroki stoletiya: Materialı Çetırnadsatıh Moskovskih oblastyah Rojdestvenskih
obrazovatelnıh çteniy: Noyabr-Dekabr 2006 goda, Moskovskaya oblast, mesto izdaniya MGOU
Moskva, s. 153-160. URL: https://portal-slovo.ru/philology/39022.php, (Erişim Tarihi: 5.12.2018).
15 Fütürizm: Fütürizm, I. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında İtalya, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi
ülkelerde “burjuva sanat ve edebiyatında oluşan bir eğilim”dir. Akımın en önemli özelliği geçmiş ve
çağdaş sanat mirasını, kültürü ve ahlakî değerleri reddetmektir. Bkz. M. Özlem Parer, Rus Biçimciliği
ve Şklovski, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.40.
16 İrina Sirotinskaya, Pravda talanta // Şalamov V. T. Sobraniye soçineniy v 4 tomah. T.4.,
Hudojestvennaya literatura; Vagrius, Moskva 1998, s.489.
17 Darya Krotova, “Prinstipı ornamentalnoy prozı v tvorçestve V. T. Şalamova (“U Flora i Lavra)”,
Russkaya literatura v inoyzıçnom kulturnom prostranstve: monolog, dialog, polilog, 2016, s.182.
18 Varlam Şalamov, Sobraniye soçineniy v 4 tomah, Vagrius, Moskva 1998, s.370.
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karı ayaklarıyla basa basa sıkıştırmak zorunda kalan bir grup mahkûmdan bahseder;
sonuç kısmında metin, tutukluların emeğinin fotoğrafik betimlemesi ile yükselir ve
konu üstü kapalı bir şekilde ortaya konulur.
Hikâyenin daha ilk cümlesi şiirde sıklıkla başvurulan duygu ve anlatımı güçlendirmek amacıyla kullanılan karşılığında hiçbir yanıt beklemeden sorulan, sözdizimsel yapılara ilişkin söz sanatı olan retorik soru (ритори́ческий вопро́с) ile başlar:
“Karla kaplı ham toprak üzerinde yolu nasıl eziyorlar? (Как то́пчут доро́гу по
сне́жной целине́?)”.19
Çağdaş Rus şiirsel düzyazısı, sanatsal düzyazının diğer türlerinden ayrılır: o,
sadece gözlerle okumak için değil aynı zamanda yüksek sesle okumak için tasarlanmıştır. Bu amaçla şiirsel düzyazı yazarları işitme ve görme duyularının birleştirerek
farklı seviyelerdeki dil birimlerinin sözdizimsel genelleştirilmesi temelinde okuyucuların eser metnini sinestetik algılama etkisini hedeflemişlerdir.20
Şiirsel düzyazının ilkelerine göre yazılmış olan Kar Boyunca (По сне́гу)
hikâyesini Rusça aslından okuduğumuzda da konunun ikinci planda kaldığını, ritimin ise ön plana çıktığını görürüz.
«Как то́пчут доро́гу по сне́жной целине́? Впереди́ идёт челове́к, поте́я и
руга́ясь, едва́ переставля́я но́ги, помину́тно увяза́я в ры́хлом глубо́ком снегу́.
Челове́к ухо́дит далеко́, отмеча́я свой путь неро́вными чёрными я́мами. Он
устаёт, ложи́тся на снег, заку́ривает, и махо́рочный дым сте́лется си́ним
о́блачком над бе́лым блестя́щим сне́гом. Челове́к уже́ ушёл да́льше, а о́блачко
всё ещё виси́т там, где он отдыха́л, – во́здух почти́ неподви́жен. Доро́ги всегда́
прокла́дывают в ти́хие дни, чтоб ве́тры не замели́ лю́дских трудо́в. Челове́к
сам намеча́ет себе́ ориенти́ры в бескра́йности сне́жной: скалу́, высо́кое
де́рево, – челове́к ведёт своё те́ло по снегу́ так, как рулево́й ведёт ло́дку по реке́
с мы́са на мыс.
По проло́женному у́зкому и неве́рному следу́ дви́гаются пять-шесть
челове́к в ряд плечо́м к плечу́. Они ступа́ют о́коло сле́да, но не в след. Дойдя́ до
намече́нного зара́нее ме́ста, они повора́чивают обра́тно и сно́ва иду́т так,
что́бы растопта́ть сне́жную целину́, то ме́сто, куда́ ещё не ступа́ла нога́
челове́ка. Доро́га проби́та. По не́й мо́гут идти́ лю́ди, са́нные обо́зы, тра́кторы.
Е́ сли идти́ по пути́ пе́рвого след в след, бу́дет заме́тная, но едва́ проходи́мая
у́зкая тро́пка, стёжка, а не доро́га, – я́мы, по кото́рым пробира́ться трудне́е,
чем по целине́. Пе́рвому тяжеле́е всех, и когда он выбива́ется из сил, вперёд
Varlam Şalamov, Kolımskiye rasskazı, Azbuka, Sankt-Peterburg 2016, s. 5.
Snejana Brevnova, Sistemno-funksionalnoye opisaniye ornamentalnoy prozı hudojestvennogo
teksta (na materiale proizvedeniy Ye. Zamyatina i B. Pilnyaka), (Kuban Devlet Üniversitesi,
Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Krasnodar 2002, s.13.
19
20
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выходит друго́й из то́й же головно́й пятёрки. Из иду́щих по сле́ду ка́ждый,
да́же са́мый ма́ленький, са́мый сла́бый, до́лжен ступи́ть на кусо́чек сне́жной
целины́, а не в чужо́й след. А на тра́кторах и лошадя́х е́здят не писа́тели, а
чита́тели».21
Karla kaplı ham toprak üzerinde yolu nasıl eziyorlar? İleride adamın biri
terleyerek ve küfrederek ilerliyor, her dakika yumuşak derin kar yığınlanarına saplanarak zar zor bacaklarını hareket ettiriyor. Adam, eğri büğrü siyah çukurlara izini
bırakarak uzaklara gidiyor. Yoruluyor, karda uzanıyor, bir sigara yakıyor ve tütün
dumanı beyaz parlak karın üzerindeki mavi buluta doğru yayılıyor. Adam daha da
ilerledi; bulut ise hâlâ orada, adamın dinlendiği yerde, duruyor, hava ise neredeyse
hareketsiz. Yollar her zaman sessiz günlere bırakılır, böylece rüzgarlar insan emeğini süpürmez. Adam kar kaplı sonsuzluktaki yününü, belli başlı noktaları kendi belirler: kayayı, yüksek ağacı. Adam, karda vücudunu nehirde dümenin tekneyi burundan buruna götürdüğü gibi yönlendiriyor.
İnsanlar tarafından daha önce gidilen dar ve yanlış yolda 5,6 kişi sıra halinde
omuz omuza yürüyorlar. İzin üzerine doğru değil; etrafına doğru adım atıyorlar.
Planladıkları yere ulaştıktan sonra kar kaplı toprağı çiğnemek için geri dönüyor,
henüz insan ayağının basmadığı yerlere basıyorlar. Yol açılmış. Üzerinden insanlar,
atlı arabalar, kızaklar, traktörler gidebilir. Eğer yolda iz üzerinden gidilirse belli
olacak, ancak dar patika yol zar zor geçilecek. Yol değil de çukurları aşmak, ham
toprakta yürümekten daha zor. İlk geçene herkeste olduğundan çok daha zor. O kişi
kuvvetten kesilince öne o beş kişiden biri çıkar. İzde yürüyenlerden her biri, en ufak
tefek olanı, en zayıfı bile karla kaplı toprak parçalarına basmalıdır; başka bir ize
değil. Traktörler ve atlar üzerinde yazarlar değil; okurlar gider.
Varlam Şalamov, İrina Sirotinskaya’ya yazdığı mektubunda şöyle der: “Benim
hikâyelerimde konu yoktur, öyle adları olan kahramanlar yoktur. Hikâyelerim ruhun
durumunun nadide gözlemlerine dayanır. Her novel yazarı gibi ben de ilk ve son
cümleye olağanüstü önem veriyorum. Benim ilk ve son cümlenin yazılı olduğu çok
defterim var, bunlar geleceğin çalışmalarıdır”.22
Hikâye, “Karlı kaplı ham toprak üzerinde yolu nasıl eziyorlar?” cümlesiyle
başlar; “Traktörler ve atlar üzerinde yazarlar değil okurlar gider” cümlesiyle sona
erer. Hikâyenin son cümlesinde tersinleme (ironi) hissedilir.
Şalamov’un “belgeye dönüştürülmek için acı çeken düzyazı” («про́за,
вы́страданной, как докуме́нт») olarak tanımladığı “yeni nesrin” ürünü olan
“Kolıma Hikâyeleri” nin ilk hikâyesi olan Kar Boyunca’da yazar, “Traktörler ve atlar üzerinde yazarlar değil okurlar gider” cümlesiyle 1929-1951 yılları arasında
21
22

Şalamov, age, s.5.
Varlam Şalamov, 1998, URL: https://shalamov.ru/library/21/61.html (Erişim Tarihi: 05/12/2018).
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zaman zaman kendisinin de aralarında bulunduğu GULAG mahkûmlarının trajik kaderini kaleme aldığı Kolıma Hikâyelerinde vermek istediği mesajı eserin ilk hikâyesinin son cümlesinde verir. Yazar, acı çeken kişidir; okuyucu ise onun işkencecisidir.
Şalamov, sırf okuyucu rahat bir ortamda acımasız kamp yaşamını yakından tanıyabilsin diye Stalin Döneminin kamplarında bizzat kendisinin yaşadığı dönemin acımasız şartlarını, dönemi ve gerçekleri okuyucuya ve geleceğe aktarma misyonunu
yüklenir ve o zor şartlarda yaşadıklarını yazıya döker. Belki de o yüzden yazar, Kar
Boyunca hikâyesinde bir gözlemci gözüyle mahkûmların adlarından bahsetmeden
sadece onların yaşadıkları zorlukları aktarır:
Karla kaplı ham toprak üzerinde yolu nasıl eziyorlar? İleride adamın biri terleyerek ve küfrederek ilerliyor, her dakika yumuşak derin kar yığınlanarına saplanarak zar zor bacaklarını hareket ettiriyor. Adam, eğri büğrü siyah çukurlara izini bırakarak uzaklara gidiyor. Yoruluyor, karda uzanıyor, bir sigara yakıyor ve tütün dumanı beyaz parlak karın üzerindeki mavi buluta doğru yayılıyor. Adam daha da ilerledi; bulut ise hâlâ orada, adamın dinlendiği yerede, duruyor, hava ise neredeyse
hareketsiz. Yollar her zaman sessiz günlere bırakılır, böylece rüzgarlar insan emeğini süpürmez. Adam kar kaplı sonsuzluktaki yününü ve belli başlı noktaları kendi
belirler: kayayı, yüksek ağacı. Adam, karda vücudunu nehirde dümenin tekneyi burundan buruna götürdüğü gibi yönlendiriyor <...>.
Sembolist şiirde yer alan birçok sanat Şalamov’un şiirsel düzyazı türünde yazılmış olan Kar Boyunca hikâyesinde kendisine yer bulur. Sembolizmin manifestolarından biri olan Konstantin Balmont’un Sembolist Şiir Üzerine Temel Kelimeler
[Элементарные слова о символической поэзии (1900)] makalesinde de belirtildiği
gibi “Realistler her zaman salt gözlemcilerdir, sembolistler her zaman düşünürlerdir.”23 Şalamov, sembolist yazarlarda olduğu gibi hikâyede örtük anlatımı tercih
etmiştir. Bu ise Şalamov’un dilsel ve imgelem gücünü gösterir; ancak okuyucunun
da aynı imgelem gücünü göstermesi, söylenenleri anlaması gerekir. Yoksa söz sanatlarının ustası, amacına tam olarak ulaşamamış olur.
Hikâyede yinelemelere dayanan leitmotivlerden yararlanıldığı görülür: karla
kaplı ham toprak üzerinde (по сне́жной целине́); ham toprak üzerinde (по целине́);
karla kaplı ham toprağın (сне́жной целины́); burundan buruna (с мы́са на мыс);
sıra halinde omuz omuza (в ряд плечо́м к плечу́); yanlış izde (неве́рному следу́);
izin etrafında (о́коло сле́да); izin üzerine doğru değil (но не в след); izin üzerinde
(по сле́ду);başka bir ize değil (а не в чужо́й след); adam artık gitti (челове́к уже́
ушёл); adam kendi belirliyor (челове́к сам намеча́ет); adam yönlendiriyor
(челове́к ведёт); mavi bulutla (си́ним о́блачком); bulut ise hâlâ orada duruyor (а
Aleksey Georgiyeviç Sokolov, Poetiçeskiye teçeniya v russkoy literature kontsa XIX – naçala XX
veka: Literaturnıye manifestı i hudojestvennaya praktika, Vısşaya şkola, Moskva 1988, s.54.
23
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о́блачко всё ещё висит там); zar zor geçilen yol (едва переставляя ноги); zar zor
geçilen dar bir patika yolu (едва́ проходи́мая у́зкая)
Hikâyede leitmotivlerin yanı sıra birbirini izleyen cümlelerin başında aynı sözcüğü ya da aynı sözcük öbeklerini kullanma sanatı olan önyinelemelerden
(ана́форы) de yararlanılmıştır; çünkü bir üsteleme biçimi olarak önyinelemelerin
güçlü bir coşku değerinin olmasının yanı sıra cümle ya da dizeye ritm katma özellikleri bulunur (Zeynel & Ayşe Kıran, 2006: 385): Adam artık geldi (Челове́к уже́
пришёл <...>; Adam kendi belirler (Челове́к сам намеча́ет <...>); Adam kendi
vücudunu yönlendiriyor (Челове́к ведёт своё те́ло <...>); Yollar her zaman (
Доро́ги всегда́ <...>); Yol açılmış (Доро́га проби́та <...>).
Hikâyede ritmi sağlamak için cümle içindeki sözcüklerin doğal düzeni kasıtlı
bozularak ve söz öbekleri devrikleştirilerek yapılan sözdizimsel yapılara ilişkin söz
sanatı devriklemeye (инве́рсия) de yer verilmiştir: Hikâyede “Karla kaplı sonsuzluktaki” yerine “sonsuzluktaki karla kaplı” (в бескра́йности сне́жной) ifadesi geçer.
Hikâyede mübalağa sanatının zıttı olan ve Rus şiirinde sıklıkla karşımıza çıkan
arıksayış (лито́та) söz sanatı da kendisine yer bulur: en küçük (са́мый ма́ленький);
en zayıf (са́мый сла́бый). ... İzde yürüyenlerden her biri, en ufak tefek olanı, en zayıfı
bile karla kaplı toprak parçalarına basmalıdır; başka bir ize değil....24
Hikâyede yararlanılan bir diğer söz sanatı ise sözcüklerin güzelliğini, ifade gücünü etkileyen tanımlamalar, sıfatlar, olan epitetler (постоя́нный эпи́тет)dir: mavi
bulutla (си́ним о́блачком); siyah çukurlarla (чёрными я́мами), beyaz parlak karla
(бе́лым блестя́щим сне́гом).
Hikâyenin bazı satırlarında Rus şiirine özgü üç heceli amfibrahi25 vezninin
(трёхсло́жный амфибрахи́ческий разме́р) kullanıldığı görülür.
Örneğin: Как то́пчут доро́гу по сне́жной целине́?
U – U / U – U/ U –
U / UU –

Sonuç
1920’li yılların ilk yarısında yazılan düzyazı eserlerinin büyük bir kısmında
görülen şiirsel düzyazı, düzyazının şiirin ilkeleri üzerine inşa edildiği edebi bir eğilimdir. Şiirsel düzyazıda konu değil ses ve ritm (ahenk) ön plandadır. Şiirsel düzyazı
yazarları ahengi yakalamak ve metinde çok anlamlılığı sağlamak için eserlerinde
Varlam Şalamov, Kolımskiye rasskazı, Azbuka, Sankt-Peterburg 2016, s. 5.
Amfibrahi (амфибра́хий): Üç heceli şiir ölçü biriminde vurgunun üç heceden ikincisine düşmesi
amfibrahiy olarak adlandırılır. Bkz.: Vasili Pavloviç Moskvin, Yazık poezii: Priyomı i stili, Flinta,
Moskva 2017, s. 24.
24
25
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imgelerden (о́бразы), sembollerden (си́мволы), leitmotivlerden (лейтмоти́вы), yinelemelerden (ана́форы), değişmecelerden (тро́пы)26, deyim aktarmalarından [eğretileme, istiare, metafor (мета́форы)], benzetmelerden [karşılaştırma (сравне́ния)]27,
ad aktarmalarından [mecazı mürsel, düzdeğişmece, metonimi (метони́мии)] yararlanır. Dmitri Sergiyeviç Lihaçov “ağdalı dilin örgüsü” (плете́ние слове́с) olarak tanımladığı şiirsel düzyazının eski Rus edebiyatında da görüldüğünü belirtse de şiirsel
düzyazının ortaya çıkışı genellikle Gümüş Çağı ve Modernizm ile bağdaştırılır. Bunun doğal bir sonucu olarak özellikle Sembolist şiirde yer alan birçok söz sanatı şiirsel düzyazıda da yoğun bir şekilde kullanılır. Böylece şiirsel düzyazıda karmaşık ve
sıradışı sözdizimsel bir yapı, aynı zamanda fonetik sanatın tüm ahengini ve metnin
ritmik yapısını görürüz.
Şalamov’un yazın sanatı, Rus edebiyatında 20. yüzyılın ikinci yarısında da şiirsel düzyazının geleneklerinin önemini ve verimini koruduğunun bilinen örneklerindendir. Şalamov, 1956 yılında kaleme aldığı Kar Boyunca hikâyesinin üslubunda retorik soru (ритори́ческий вопро́с), epitet, (постоя́нный эпи́тет) leitmotiv
(лейтмоти́в), yineleme (повто́р), önyineleme (ана́фора), araksayış (лито́та),
devrikleme (инве́рсия) gibi söz sanatlarına başvurur. Yazarın eserinde hışırtılı sessizleri (шипя́щие: ж, ш, ч, щ) çok fazla kullanması hikâyenin aslından okunuşunun
zor olmasına sebep olur. Şalamov, hikâyede âdeta okuyucuya yaşadığı dönemin zorluklarını üslup aracılığıyla göstermek ister.

Değişmeceler (тро́пы): Kelimenin veya söz öbeğinin mecazi anlamda kullanılmasıdır. Mecazi söz
sanatları arasında alegori (аллего́рия), mübalağa (гипе́рбола), tersinleme (иро́ния), arıksayış (лито́та),
metafor (мета́фора), mecazı mürsel (метони́мия), kişileştirme (олицетворе́ние), dolaylama
(перифра́з), benzetme (сравне́ние) ve epitet (эпи́тет) gibi sanatlar bulunur. Bkz.: Yelena Balaşova-İgor
Kargaşin, Analiz liriçeskogo stihotvoreniya, Flinta Nauka, Moskva 2015, s.16.
27 Benzetme (сравнение): Benzetme, zayıf olan bir varlığı, güçlü olan bir varlığa her hangi bir yönüyle
́
benzetilmesidir. Bu söz sanatı, anlatıma kuvvet katmak ya da anlatılan özelliğin daha fazla olduğunu
belirtmek için kullanılır.Metafordan farklı olarak “gibi”, “sanki” ifadeleri kullanılarak benzetme yapılır.
Örneğin: Altın gibi sarı saçları var. Bkz.: Yelena Balaşova-İgor Kargaşin, Analiz liriçeskogo
stihotvoreniya, Flinta Nauka, Moskva 2015, s.22.
26
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İki Şehrin İki Simgesi:
Notre Dame ve Ayasofya

Öğretim Görevlisi Dr. Lada AKSÜT
Çankaya Üniversitesi

Özet: Osip Mandelştam, Rusya’da şiir sanatının canlandığı ve birçok
yetenekli şairin ortaya çıktığı Gümüş Çağın en parlak şairlerindendir. Sanatsal
açıdan diğer şairlerden farklı bir biçimde gelişmiş ve son derece özgün şiirler
yaratmıştır. Sadece Rusya’da varlığını gösteren akmeizm akımının temsilcisi
olarak Mandelştam mimariye büyük ilgi duyar. Şair, taş ve ahşap gibi doğada
olan malzemelerden yıllara meydan okuyan olağanüstü güzellikte görkemli yapıların insanoğlu tarafından yaratılmış olma gerçeğini zihin gücü, irade ve büyük emeğin zaferi olarak algılar. Bu nedenle tarihi mimari yapıları, dünya kültürel mirasının korunduğu yerler gibi görür ve bunlara sanatında büyük bir yer
verir. Hem Rusya’da hem de yurtdışında bulunan mimari yapılar hakkındaki
şiirlerinin çoğu sanatçının “Taş” adlı kitabında toplanmıştır. Bunların arasında
güzelliği ve etkileyici anlatımıyla “Notre Dame” ve “Ayasofya” özellikle dikkat çeker. Bu yapıların tarihçesinden söz eden, özelliklerinin en ince detayına
inen ve profesyonel mimari terimler kullanan Mandelştam, şiirlerin örgüsüne
olağanüstü hayal gücünü katar. 1907-1908 yıllarında Paris’te bulunduğu sıralarda kendi gözleriyle görme şansı yakaladığı Notre Dame Mandelştam’ı derinden etkiler. “Notre Dame”da şair kaotik dünyanın yanında bu katedralin son
derece düzenli mimarisinin üstünlüğünü okuyucunun gözleri önüne serer.
“Ayasofya” şiirinde ise Türkiye’ye hiç gelmediği ve kendi gözleriyle hiç görmediği halde Ayasofya’yı detaylı bilgiler vererek tasvir eder ve bu yapıdan
hayranlıkla söz eder. Mandelştam’ın şiirlerinde ele aldığı bu sanat harikaları,
taştan yapılma iki varlıktan çok bulunduğu şehri temsil eden tarihin, kültürün
ve dinamizmin birleştiği birer simge olarak karşımıza çıkar.
Anahtar Kelimeler: Mandelştam, Akmeizm, Notre Dame, Ayasofya,
Taş.

Two Symbols of Two Cities: Notre Dame and Hagia Sophia
Abstract: Osip Mandelshtam is the brightest poet of the Silver Age,
when the poetry has revived and many talented poets have appeared in Russia.
Mandelshtam differs from other poets by his original poems. Being the representative of the literary trend Acmeism, existing only in Russia, Mandelshtam
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had the great interest in architecture. The poet perceives the beautiful magnificent buildings, constructed from natural materials, such as stones and wood, as
the power of human brain and victory of the human labor. That’s why he sees
the historical architectural buildings as cultural inheritance and often uses them
in his poems. The majority of the poems, devoted to the architectural buildings
both in Russia and abroad are collected in the book, called “Stone”. Among
them the “Notre Dame” and “Hagia Sophia” are especially peculiar due to their
beauty and impressive expression. Mandelshtam, describing the history and
small peculiar details of these buildings and using professional architectural
epithets, adds the extraordinary imaginative features to the plot of the poems.
In 1907-1908, when he was in Paris, he had a chance to see Notre Dame, which
had deeply impressed him. In this poem Mandelshtam describes the superiority
of the well arranged architecture of this complex in the chaotic world. In spite
of the fact, that he had never been in Turkey and never seen Hagia Sophia, the
poet describes this building in small details and expresses his admiration. These
wonders of art, described in Mandelshtam poems, are shown by him not as two
buildings, made of stone, but as the symbols of history, culture and dynamism
of the cities.
Key Words: Mandelshtam, Acmeism, Notre Dame, Hagia Sophia,
Stone.

Osip Mandelştam (1891-1938) Rus edebiyatında özellikle şiirin parladığı Gümüş Çağ olarak adlandırılan dönemin önde gelen şairlerindendir. Mandelştam’ın biyografisi kadar sanatı da son derece etkileyici ve ilgi çekicidir. Genç yaşta şiir yazmaya başlayan Mandelştam’ın yeteneği diğer şairler tarafından oldukça erken fark
edilir. Dönemin bir başka ünlü şairi Marina Tsvetayeva’nın bu konuda “Onun gibiler
aramıza doğar doğmaz katılırlar. Bebekken çıkardıkları sesler bile bir başlangıç
noktası değil yeteneğin ta kendisidir” sözlerini kullanır.1 Yetişme tarzıyla yaşadığı
ortamın da etkisi olmakla beraber diğer şairlerden farklı yol izleyerek olgunlaşan
Mandelştam, yaşamı boyunca karşısına çıkan tüm dış etkenleri kültürel mirasının potası içinde sentezleyerek eşsiz güzellikte özgün şiirler yaratmıştır.
Mandelştam akmeist bir şairdir. 1912 yılında kurulan sadece Rus edebiyatına
özgü bu akım, adını bir şeyin üst derecesi, çiçek açma, olgunluk veya zirve anlamlarına gelen Yunanca “akme” sözcüğünden alır. Akmeizm akımını temsil eden sanatçılar, dünyanın somut ve gerçekçi detaylara yer vererek olduğu gibi anlatılması gerektiğini savunurlar. Sözcükleri tam ve doğru anlamda kullanan ve ayrıntılara önem
R. Dutli, Vek moy, zver moy. Osip Mandelştam. Biografiya, Web: coollib.net/b/253825/read
adresinden 20 Aralık 2013’de alınmıştır.
1
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veren akmeistlerin şiirleri için Rus edebiyat ve dil bilimcisi Jirmunski “akmeistlerin
şiiri müzikal değil grafiksel” der.2 Mimari, heykel ve resimden ilham alan akmeistler
şiirlerinde nesnel üç boyutlu dünyaya eğilim duydukları için taş, ahşap hatta ağaç
kabuğu gibi doğada bulunan malzemelere özel anlam yüklerler.
Akmeistler insanı dünya kültürünün bir parçası olarak kabul ederler. Zaman
ve tarih ise kültürel mirasın yaratılmasını ve muhafaza edilmesini sağlar. Dünya kültürel mirasın farklı zaman dilimlerin ait katmanları çağdaş hayatta bile varlığını sürdürür. Şairler ise kültürel hafızayı şekillendirir. Bu nedenle geçmiş yılların edebiyat
eserlerinden sık sık alıntı yapar ve göndermede bulunurlar ve açıkça veya ima yoluyla sanat eserlerinden bahsederler. Mitolojik ya da tarihi olaylardan söz ederler.
Mandelştam’ın kendisi bu durumu şu sözlerle anlatır: “Ölecek insanın odası nasıl
herkese açıksa, eski dünyanın kapısı da aynı şekilde kalabalık için ardına kadar açıktır. Birden her şey ortak bir miras haline geliverir. Gelin ve alın. Her şey elde edilebilir: tüm labirentler, tüm gizli hazineler ve tüm korunan yollar.”3
Mandelştam, tüm bu prensipleri akmeistler için sembolik olan “Taş” (Kamen)
adlı şiir kitabında uygular. 1913 yılında yayımlanan bu kitaba çoğunlukla akmeist
şiirler girer. Onların arasında önemli yeri mimari konulu şiirler tutar. Akmeist şairler
için önemli bir öge olan mimari Mandelştam’ın özellikle 1910’lu yıllarda farklı konu
üzerinde yazdığı şiirlerinde çok sık görülmektedir. Hatta Mandelştam’ın akmeist şiirlerinin temel motifidir denilebilir. Gumilyov “Taş” üzerine eleştiri yazısında Mandelştam için: “Binaları, diğer şairlerin dağları veya denizi sevdikleri kadar sever”
demektedir.4
Şairin mimariye bu ilgisinin nedenlerinden biri de tam anlamıyla şehir insanı
olmasıdır. Mandelştam, ömrünü kır hayatını hemen hemen hiç bilmeden şehirlerde
geçirmiştir. Dolayısıyla şehir kendi düzeni, binaları, meydanları ve caddeleriyle
Mandelştam’ın iyi tanıdığı, sevdiği, kendini rahat hissettiği bir ortamdır. Bundan dolayı sanatında çok az sayıda bulunan doğa tasvirlerinde bile mimariye göndermeler
vardır. “Aynı Roma Gibidir Doğa ve Onda Yansımıştır” (Priroda tot je Rim i otrazilas
v nyom, 1914) mısrasıyla başlayan şiir bunun örneğidir:
Aynı Roma gibidir doğa ve onda yansımıştır.
V.M. Jirmunskiy, Preodolevşiye simvolizm, Web: http://novruslit.ru/library/?p=36 adresinden 12
Mayıs 2014’de alınmıştır.
3
O. Mandelştam, Polnoye sobraniye soçineniy i pisem. Tom 2., Progress-Pleyada, Moskva 2010, s.
54.
4
Dutli, age.
2
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Vatandaşlık kudretinin imgelerini de görürüz
Mavi kubbeli sirkteki gibi saydam havada,
Kırların forumunda ve korunun sütunları sırasında.5
Mandelştam için her zaman özel bir yere sahip olan Roma, şaire göre yaratıcılığın ve sanatın anlamlı olduğunun kanıtıdır. Şiirde şair, doğanın şehirdekine benzer
bir düzene sahip olduğunu anlatır. Ağaç korusu Roma binalarında olan sütun sıralarına, tarlalar eski Roma’da halkın toplandığı foruma ve hatta elle dokunamayacağımız havayı bile bir sirkin kubbesine benzetir.
Aydın ve varlıklı bir aileden gelen Mandelştam, yurtdışında Almanya, Fransa,
Finlandiya gibi Avrupa ülkelerine ve Rusya’nın çeşitli şehirlerine gider. Hatta bazılarında birkaç yıl yaşar. Buna rağmen çocukluğuyla gençliğinin geçtiği Peterburg şairin kalbinde her zaman özel bir yere sahiptir. Bazı politik nedenlerden dolayı burayı
terk etmek zorunda kalan Mandelştam bu şehirle manevi bağını hiç koparmaz ve hayatının son dönemine kadar sanatında işler. Baltık denizi kıyısında Neva nehri üzerinde bulunan Peterburg’u Mandelştam şiirlerinde bir gemiyle bağdaştırır. Büyük bir
ihtimalle bundan dolayı “Amirallik” (Admiralteystvo, 1913) şiirinde yine Neva’nın
kıyısında yer alan Amirallik Binası’nı hareket halinde olan Nuh’un gemisine benzetir:
Dört unsurun hakimiyeti bize çekici gelir,
Fakat özgür olan insan beşincisini yarattı.
İnşa edilen bu tertemiz Nuh’un gemisi
Enginliklerin üstünlüğünü reddetmez mi?6
Şiirde Mandelştam dört unsurdan bahseder. Amirallik binasının sütunlu bölümünün üstünde ateş, su, toprak ve havadan oluşan dört unsuru, dört mevsimi ve dört
yönü sembolize eden heykeller bulunmaktadır. Ama ona göre beşinci unsur “özgür
insanın” yarattığı eserin ta kendisidir, yani Amirallik Binasıdır. Böylece Mandelştam, Nuh’un gemisi olarak tasvir ettiği Amirallik Binasına, sanki hem denizde
hem de zamanda yolculuk yaptırıyor gibidir. Şiirin finalinde dünyada gördüğümüz
üç boyutun kapısı açılır ve bu gemi artık kültürel mirasın bir simgesi olarak geleceğe
doğru yol alır:

5

O. Mandelştam, Polnoye sobraniye soçineniy i pisem. Tom 1, Progress-Pleyada, Moskva 2009, s.

76.
6

Age, s.66.
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Ve işte üç boyutun sınırları kalkmış
Ve dünya denizlerine açılıyor!7
Bu şiirden görüldüğü gibi Mandelştam’ın sanatında şehirler ve onları oluşturan binalar asla ölü taştan yapılmış hareketsiz olgular değil, tam tersi her zaman canlı
ve dinamik varlıklardır. Özel bir algıya sahip olan Mandelştam şiirlerinde onlara yeni
bir boyut kazandırır. Örneğin “Koşup Meydana Çıkan Özgürce” (Na ploşçad vıbejav
svoboden, 1914) şiirinde şair yine Peterburg’da yer alan Kazan Katedralini tasvir
eder:
Koşup meydana çıkan özgürce
Yarım daire sütunlar dikildi
Ve Tanrının ibadethanesi kollarını açtı
Hafif araneus örümceği gibi.8
Bu şiiri Mandelştam, Kazan Katedralinin yaratıcısı olan mimar Andrey Voronihin’in ölümünün 100.yıldönümü nedeniyle yazmıştır. Şiirde anlatılan Sankt-Pererburg’un en büyük katedrallerinden Kazan Katedrali okuyucuda hiç ağırlık hissi uyandırmaz, tam tersine çok hafif ve bir örümcek kadar hareketliymiş gibi izlenim bırakır.
Mandelştam, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikasına benzeyen bu katedralin yarım
daire şeklinde uzanan 96 adetten oluşan büyük sütun sırasını kollarını açmış bir
örümceğe benzetir. Böylece şair, insanın gösterdiği çaba sayesinde cansız bir madde
olan taşın ölümü yenip anlamlı hayat kazanarak dünya kültürel mirasının bir parçası
haline gelişine dikkat çeker.
Mandelştam’ın mimari yapıları canlıymış gibi betimleme eğilimi ikisinin de
1912 yılında yazıldığı “Notre Dame” ve “Ayasofya” (Aya-Sofiya) şiirlerinde çok belirgin olarak öne çıkar. Ayrıca bu şiirler, akmeistler için önemli imgelerin yoğun bir
biçimde kullanılmış olması açısından da önem taşımaktadır. Hatta Mandelştam’ın
en bilinen eserlerinden biri olan “Notre Dame” akmeizmin “Şiirsel Manifesto”su olarak kabul edilir. Burada şair kaotik doğanın yanında kilisenin son derece düzenli mimarisinin üstünlüğünü çarpıcı bir anlatımla vurgulamaktadır. Mandelştam NotreDame katedralini 1907-1908 yılları arasında Sorbonne’da okuduğu sıralarda Paris’te
kendi gözleriyle görür. Orta Çağ Tarihi, Sanat Tarihi ve Fransız Edebiyat Tarihi

7
8

Age, s.67.
Age, s.74.
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derslerini dinleyen şair, şiirinde bu yapının tarihi ve mimarisiyle ilgili oldukça detaylı
bilgiler verir:
Romalı hâkimin yabancı halkı yargıladığı yerde,
Bazilika durur – sevinçli ve ilk
Bir zamanlar Adem’in sinirlerini gerdiği gibi,
Hafif, çapraz tonoz kaslarını oynatıyor.
Ama gizli bir plan kendisini dışardan ele veriyor:
Taşıyıcı kemerlerin gücü burada engeller
Büyük ağırlığın duvarı çökertmesini
Ve küstah arkın yıkıcı gücü etkisiz kalıyor.9
Notre Dame Katedrali, eskiden Galyalı halkın arasında Romalıların yaşadığı
köyün bulunduğu yerde inşa edilmiştir. Mandelştam katedralle ilk insan Adem arasında karşılaştırma yaparak yapıyı kişileştirir. Ayrıca katedralde gerçekten Adem’in
heykeli bulunmaktadır. Türkçesi “sinirler” olan “nervı” sözcüğü Rusça’da ses olarak
binanın yan tarafına taşan ve binanın yükünü yanlara doğru dağıtan kemerler için
kullanılan “nervyura” sözcüğünü çağrıştırır.10 Haç şeklindeki tonozlar ise, orta çağa
özgü gotik mimarinin bir parçasıdır. Bütün bu kemerler ve tonozlar, yüksek gotik
yapının ağırlığını dengeli bir şekilde üzerine alır, binanın yıkılmasını önler ve çok
sayıda pencere açılmasını mümkün kılar. Mandelştam yapının ağırlığını taşıdığı için
tonozları güçlü ve kaslarını oynatan canlı bir erkekmiş gibi betimler. Mimari özellikleri sayesinde bina aydınlık ve tül kadar hafif bir görünüm kazanır. Şiirde yer alan
“hafif tonoz” ifadesi buradan gelir.
Profesyonel mimari terimleri kullanan Mandelştam’ın asıl amacı, katedralin
dış ve iç görüntüsünü veya gotik sanatın özelliklerini aktarmak değil, mimari bir
simge aracılığıyla şairin hayranı olduğu insanlığın yoğun kültürel tecrübesini ve iradesinin gücünü dile getirmektir.11 Başka bir deyişle Notre Dame, insan tarafından
uyandırılan ve hayat bulan taştan yaratılmış güzel bir sanat eseri ve zanaatkâr, mimar
veya şair olsun insanın dünya üzerindeki zaferinin bir simgesidir. Akmeizm akımı
üzerine yazdığı “Akmeizmin Sabahı” yazısında Mandelştam “(…) Sanatçı için
Age, s.62.
M. Gasparov, İzbrannıye trudı, Tom 4. Lingvistika stiha. Analizı i İnterpretatsii, İzd. Yazıki
slavyanskoy kulturı, Moskva 2012, s.552-553.
11 L. Ginzburg, Kamen, Web: http://destructioen.narod.ru/ adresinden 30 Mayıs 2014 tarihinde
alınmıştır.
9

10
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dünyayı algılayış, taş ustasının elindeki çekiç gibi, hem bir alet hem de bir araçtır ve
tek gerçek ise eserin ta kendisidir” der.12 Notre Dame işte bu mükemmel ve son derece etkileyici eserlerin somut bir örneğidir.
Yenilmez labirent, aklın ermeyeceği orman,
Gotik ruhun mantıklı uçurumu,
Mısır’ın kudreti ve Hıristiyanlığın ürkekliği,
Kamışın yanında meşe ve çardır her yerde şakül.
Fakat, Notre Dame kalesi, senin korkunç kaburgalarını
Ne kadar dikkatli incelediysem,
O kadar sık düşündüm: çirkin bir ağırlıktan
Ben de bir gün güzellik yaratacağım.13
Edebiyat bilimci Gasparov, şiirdeki bu mısraların karşıtlıklar üzerine kurulduğuna dikkat çeker. Yatay bir yapı olan labirent dikine uzanan ormanla karşılaştırılır.
Ona göre, belirsiz olan uçurum şiirde ona zıt olan mantıklı sıfatıyla tanımlanır. “Mısır’ın kudreti ve Hıristiyanlık ürkekliği” karşıtlığıyla ise şair tanrı korkusunun Hıristiyanları mütevazi tapınaklar değil Mısır piramitleri kadar kudretli yapılar inşa etmeye ittiğini ima eder. Aynı temayı ince bir “kamış” ve Rus kültüründe en kudretli
ağaç sayılan “meşe” arasındaki karşıtlık devam ettirir. Her şeye hâkim olan şakül ise
inşaat ustalarının kullandıkları alettir ve gökle yeryüzü arasındaki bağlantının simgesidir.14
“Akmeizmin Sabahı”nda Mandelştam “Akmeistler organizmaya ve organizasyona duydukları sevgiyi fizyolojik açıdan dâhi olan Orta Çağ ile paylaşırlar”15 der.
Şair gerçekten de “neşeli”, “sinirlerini geriyor”, “kaslarını oynatıyor” ifadelerini kullanarak Notre Dame’ın okuyucunun hayalinde hareket halindeki milyonlarca taştan
oluşmuş canlı bir organizma gibi canlanmasını sağlar. Bu organizmanın içinde her
parçanın ve her organının bir görevi vardır. Öte yandan bu sadece bir organizma değil
insan, bilim ve kültürden oluşan birikime dayanarak, her bir ögenin kendi görevini
üstlendiği yüzlerce yıl dimdik ayakta durmayı başaran bir organizasyondur. Mandelştam’ın bununla bağlantılı fikirleri “François Villon” (Fransua Villon, 1912) yazısında geçer. Bu yazıda Mandelştam Orta Çağ toplumuyla gotik bir yapının arasında
Mandelştam, age, T2, s. 22.
Mandelştam, age, T1, s. 62.
14 Gasparov, age, s.552-554.
15 Mandelştam, age, T2, s 25.
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paralellik çizer. Şair, kendi görevini üstlenmekle beraber toplumun diğer bireyleriyle
sıkı bir dayanışma içinde oldukları o çağın insanlarını gotik yapıyı oluşturan tuğlalara
benzetir. 16
Sosyal açıdan hiçbir özelliği bulunmayan bir aileden gelmesi ve farklı bir kişiliğe sahip olması nedeniyle edebiyat çevresi tarafından dışlanan Mandelştam için
kendini yaşadığı toplumun, dünya kültürünün bir parçası gibi görmek ve hayatının
anlamlı olduğunu hissetmek çok önemlidir. Bu nedenle şiirin sonunda, ağır bir taştan
böylesine güzel bir eser nasıl yaratılabilmişse kendisinin de güzelliği son derece emin
bir şekilde yaratacağını söyler.
“Çirkin ağırlıktan” yaratılan ve “korkunç kaburgaları” olan Notre Dame, şiirde
de gerçekte olduğu gibi aynı zamanda hem dehşete düşürücü hem çok güzel olarak
algılanır. Orta Çağ’da Tanrıya övgü olarak inşa edilen bu katedrali zamanımızda korkunç olarak algılamamızın nedenini Mandelştam “Akmeizmin Sabahı”nda şu şekilde
açıklar: “VIII. yy.da organizma kavramının mantıklı bir uygulaması olarak görülen
şey – gotik katedral - günümüzde estetik açıdan korkunç gibi etki bırakır – Notre
Dame, – aslında fizyolojinin zaferidir, onun coşkulu kutlamasıdır.”17 1907–1908 yıllarında Paris’te bulunduğu sıralarda Mandelştam’ı derinden etkileyen Notre Dame
katedrali onun sanatında cesareti, gücü, insanın boşluk ve kaosa karşı zaferini simgeler.
Mandelştam’ın diğer önemli mimari şiiri İstanbul’daki Ayasofya için yazılan
“Ayasofya” şiiridir:
Ayasofya burada duracak, diye
Emretti Tanrı halklara ve çarlara!
Görgü şahitlerinin sözlerine göre, kubben
Gökyüzüne zincirle asılı gibidir
Ve tüm asırlara örnek oldu Justinianus,
Efesli Diana müsaade ederken
Başka tanrılar için çalmalarına
Kendisinden yüz yedi yeşil mermer sütununu.

16

Age, s. 21.
s. 25.

17Age,
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Fakat ne düşündü senin cömert mimarın,
Hem ruhen hem niyetiyle yüce,
Apsisleri ve eksedraları yerleştirip,
Onlara batıyı ve doğuyu işaret ederken.18
Şiirin başlangıcında Mandelştam, Bizans imparatoru I. Constantinus’un şehir
için yer belirleme efsanesine gönderme yapmaktadır. Ancak Mandelştam, bu şehirden I. Constantinus dışında daha pek çok hükümdar ve halk geçeceği için bu sözcüklerin çoğullarını kullanır. Mandelştam’ın Türkiye’ye hiç gelmediği bilinir. Bu nedenle Notre Dame’dan farklı olarak Ayasofya’yı kendi gözüyle görme imkânı olmamıştır. Ayasofya hakkındaki bilgileri başka insanların anlatımlarından edindiğini
“şahidin sözlerine göre” ifadesiyle ima eder. Ayasofya birkaç defa yıkılıp yeniden
yapılmıştır. Günümüze ulaşan Ayasofya üçüncü yapıdır. Ayasofya’nın inşası için o
dönemin imparatoru Justinianus’un emri üzerine putperest tapınaklarından getirilen
değerli eşyalar kullanılmıştır. Örneğin Ayasofya’da bulunan siyah damarlı yeşil sütunlar Efes’teki Diana tapınağından getirilmiştir. Fakat sütunlar Mandelştam’ın yazdığı gibi yüz yedi tane değil sekiz tanedir. Mimar “cömert” olarak tanımlanır, çünkü
Justinianus ihtişam ve güzellik açısından dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kutsal
mekân yaptırmak istediği için Ayasofya’nın inşasında çok fazla altın ve değerli taşlar, ender rastlanan ve pahalı malzemeler kullanılmıştır.
Mandelştam “Notre Dame” şiirinde olduğu gibi burada da profesyonel mimari
terimleri kullanır. Binanın dışına taşan yarım daire şeklindeki apsis ve eksedraların
hepsi Ayasofya’ya hafif ve aydınlık görünüm sağlayan mimarinin detaylarıdır. Bu
mimari yöntem sayesinde yapının kocaman kubbesi aldatıcı bir görünüm kazanır ve
sanki gökyüzünde asılıymış gibi bir his uyandırır. Bu fiziksel detay, Ayasofya’nın
kubbesinin gökyüzüne zincirle asılı olmasıyla ilgili bir efsanenin doğmasına neden
olmuştur. Mandelştam’ın bu efsaneyi bildiği ise şiirindeki göndermeden anlaşılır.
Kubbenin sahip olduğu hafiflik hissini sağlamada hemen altına yerleştirilen kırk küçük pencerenin de rolü vardır:
Huzur içindeki kilise mükemmel,
Kırk pencere ise ışığın zaferidir,
Kubbenin altında, yelkenlerin üzerindeki dört
Baş melek her şeyden daha güzel,

18Mandelştam,

age, T1, s. 61.
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Ve bilge tonozlu bina
Halklardan ve asırlardan fazla yaşayacak,
Ve altı kanatlı meleklerin çınlayan ağlamasından
Altın varaklara zarar gelmez.19
Yelkenler sözcüğüyle Mandelştam, yukarda tonozları birleştiren melek resimlerinin bulunduğu ve görüntüsüyle yelkenleri andıran üçgene benzer elemanları ima eder.
İlk kez Romalıların bulduğu kubbeyi taşıyan, çok karmaşık olmamakla birlikte oldukça
sağlam kemerli yapı mimaride yeni Roma tarzını başlatmış, mimarlık tarihinde önemli
bir dönüm noktası olarak ele alınmıştır. Ayasofya işte bu nedenle “bilge tonozlu bina”
olarak nitelendirilir. Ancak bu sözleriyle Mandelştam yapının sadece sağlamlığını vurgulamakla kalmaz, Ayasofya insanlığın kültürel mirasının bir parçası olduğu için
“halklardan ve asırlardan daha fazla yaşayacak” düşüncesini de ortaya koyar.
Bizce, altı kanatlı meleklerin ağladığına ilişkin ifade üzerinde de durmak gerekir. Burada şair ince bir mimari detayı sanatsal bir yapıt içine oturtmayı başarmıştır:
bilindiği gibi Bizanslılar bina yapımında deniz kumundan sıkça yararlanmışlardır. Kumun içindeki tuz bol miktarda su çektiği için binanın içerisi su alır. Ayasofya’da özellikle altı kanatlı meleklerin bulunduğu elemanlar çok su çekmektedir. Bu nedenle melek figürlerin yanından su aktıkça bu figürler zarar görür. Mandelştam bu fiziksel olayı
ve Ayasofya’nın akustiği sayesinde içindeki sesin her yerden duyulmasını şiirde meleklerin çınlayan ağlamasıyla özdeşleştirir.
Katedralin adının içinde yer alan “Sofya” sözcüğü Yunanca “bilgelik” anlamı
taşıyan “sophos” sözcüğünden gelmektedir. “Ayasofya” ise “kutsal bilgelik” ya da
“ilahi bilgelik” anlamına gelmektedir ve Ortodokslukta önemli bir kavramdır. Gümüş
Çağda evrenin ruhu, Ebedi kadınlık, güç ve güzellik simgesi olan tanrının kutsal bilgeliği Sofya (premudrost bojiya – Sofiya) felsefesini Rusya’da filozof ve şair V.S. Solovyov (1853-1900) geliştirmiştir. V.Solovyov’un felsefesi sembolistler arasında kabul
görmüş, Sofya kavramı ise sembolistlerin sanatında önemli bir kavram olmuştur.
“Ayasofya” şiirini yazdığı sıralarda artık sembolizmden uzaklaşarak akmeizmi kabul
eden Mandelştam, Ayasofya’yı bir mimari yapı olarak anlatırken sembolistlerin bu
simgesini somutlaştırıp daha nesnel bir hale getirir. Bir yandan da adından ve dış görünüşünün özelliklerinden yola çıkarak onu bir kadınmış gibi tasvir eder.
Şiirlerde betimlenen Notre Dame ve Ayasofya katedralleri birbirinden çok farklı
niteliklere sahiptirler. Notre Dame içinde büyük bir kudret, hareket potansiyeli saklıyor
gibidir, güçlü, dinamik ve enerjiktir ve ondaki bu enerji şairi etkilemiş, görsellikle
19

Age, s. 62.
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bütünleşen şiirsel eserler yaratma hırsı uyandırmıştır. Ayasofya barış ve aydınlıkla doludur, oturaklı ve sabittir, etrafta bulunan her şeye huzur saçar. Gasparov, bu iki yapı
arasındaki önemli bir zıtlığa dikkat çeker. Notre Dame insanın emeği sayesinde aşağıdan yukarıya doğru göklere kadar uzanarak büyür. Ayasofya ise yukarıdan aşağıya
doğru iner ve Tanrının emrettiği yerde “zincirle gökyüzüne asılmış gibidir.”
Yine bize göre, bu iki yapının özelliklerine dayanarak şairin ilk insan Adem’e
benzettiği Notre Dame’ın erkeksi, sakin ve süsler içindeki Ayasofya’nın ise kadınsı
olduğu söylenebilir. “Notre Dame”da Mandelştam’ın dilinde sertlik, güç ve fiziksel
güzelliğe özenti, hatta kıskançlık duyguları sezinlenir. Ancak şair “Ayasofya” şiirine,
bu kutsal mekâna doğrudan adıyla hitap ederek başlar ve son derece saygılı, ölçülü ama
aynı zamanda şefkatli ve iltifatlı bir dil kullanarak devam eder.
“Notre Dame” ve “Ayasofya” şiirlerinde ibadet yerleri anlatılır, ancak Mandelştam için bu alanlar dinsel değil kültürel simge olarak önemlidir. Uzun insanlık tarihi zincirinden bize ulaşan birer halkadır. 30’lu yıllarda “akmeizm nedir” sorusunu
Mandelştam’ın “Dünya kültürüne özlem” sözleriyle cevaplaması boşuna değildir.
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Sovyet Empresyonist Ressamlarının Resimlerinde 19301970’lerdeki Sovyet Halkının Sosyal, Politik, Kültürel
Yaşamlarına Dair Betimlemeler (Vern G. Swanson’ un
"Soviet Impressionist Painting" Kitabı Yorumlamalarıyla)
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Özet: Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Rusya, Sovyetler Birliği dönemindeki komünist yaşamında Batıyı reddedişi ve içe kapanıklığıyla - Perestroyka – ya kadar - Pandora’nın Kutusu – gibiydi. Rus sanatçıları komünizmin
baskısı altında iken, sanatsal yaratıcılıklarını korumuş, fakat sanat yapmadaki
özgürlük alanlarını maalesef sosyalist düzenin ölçülerine göre yaşamak zorunda kalmışlardır.
Sovyetler ’de 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar süren empresyonist
dönem ise resim sanatında yaratıcılık geleneklerinde daha az tanınan bir dönemdir. Rus izlenimciliği, Rusya’nın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlamıştır, ancak yakın zamana kadar bu dönemin güzelliği ve kalitesi hakkında
çok az şey bilinmekteydi. Sovyet izolasyonu nedeniyle Empresyonist etkilerle
resim yapan önemli ressamları da tanıyamadık. Çünkü bu dönemde Komünist
Sovyetler Birliği’ndeki kültürel yaşamın çoğu Batıya dönük yaşamı reddetmiştir. Rusya’daki izlenimciler yaşamlarını, umutlarını, hayallerini ve duygularını
samimi bir şekilde yaşayan insanları doğal halleriyle halkçı bir anlayışla tasvir
ettiler. Rus Empresyonistleri 20. Yüzyıl Batılı sanat hareketlerini birleştirmek
yerine, topraklara, insanlara ve Ana Rusya’da sunulan yeni toplumsal deneylere odaklanmışlardır.
Sovyetler döneminin Batı’dan kendini izole ettiği bu süreç, halkın sosyal, kültürel ve politik yaşam profillerini resmeden empresyonist ressamlarının
gizli kalmış sanat hayatlarına ‘Soviet Impressionist Painting’ kitabı ile odaklanmaya çalışılacak ve 1930’lardan 1970’ler sonuna kadar olan döneme, Rus
Empresyonist ressamlarının gözünden, resimlerinin yorumlamalarına tanıklık
edilecektir.
Eski Sovyet halkından yeni Rus halkına, izlenimleriyle; sanatçı duyarlılığını resimlerinde göstermeye çalışan ressamlar Sovyetler Birliği’nin o karanlık dönemine adeta renkleriyle damga vurmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Resim, Ressam, Rus, Sovyet
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Abstract
Russia, which had a rich cultural heritage, was like the Perestroika - the
Pandora's Box - with the rejection of the West in its communist life in the period
of the Soviet Union. While Russian artists were under the pressure of communism, they maintained their artistic creativity, but unfortunately they had to
live in the areas of freedom of art in accordance with the socialist order.
The Impressionist period, which lasted from the 1930s to the late 1970s
in the Soviets, is less well known in the traditions of creativity in painting.
Russian impressionism made a significant contribution to Russia's cultural heritage, but until very recently little was known about the beauty and quality of
this period. We could not recognize important painters who painted with Impressionist influences due to Soviet isolation. Because during this period, most
of the cultural life in the Communist Soviet Union rejected the life about the
West. Impressionists in Russia have portrayed people living in a sincere manner with their lives, hopes, dreams and emotions in a natural way. Instead of
combining 20th century Western art movements, Russian Impressionists focused on land, people, and new social experiments in Main Russia.
This process, in which the Soviet era isolated itself from the West, will
be tried to focus on the hidden art lives of impressionist painters who depict the
social, cultural and political life profiles of the people with the book of Soviet
Impressionist Painting’, and this period in from which 1930s to late 1970s the
interpretation of the paintings of the Soviet Impressionists will be witnessed
from their point of views.
Key Words : Painting, Painter, Russian, Soviet

GİRİŞ
Perestroykaya kadar, Kominist Sovyetler Birliği tanımıyla tanıdığımız Rus
halkının yaşamları -Pandora'nın Kutusu- gibiydi. Merak edilen fakat gizemi bir türlü
çözülemeyen bir dünya devi Ülke idi. Farklı halkların birlikteliğiyle yapılanmış bu
ülke aslında bu çok kimlikliliği ile de zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Dünya Ülkeleri ile çok iletişimde bulunmadıkları bu dönemler de, Rus Halkının yaşamlarına
dair sosyo-kültürel hareketlerine maalesef tanıklık edilememiştir.
Rusya, Sovyetler Birliği dönemindeki komünist yaşamında Batıyı reddedişi ve
içe kapanıklığıyla Rus sanatçıları komünizmin baskısı altında iken, sanatsal yaratıcılıklarını korumuş, fakat sanat yapmadaki özgürlük alanlarını maalesef sosyalist düzenin ölçülerine göre yaşamak zorunda kalmışlardır.
Sovyetler ’de 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar süren empresyonist dönem
ise resim sanatında yaratıcılık geleneklerinde daha az tanınan bir dönemdir.
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’’Rus izlenimciliği, Rusya’nın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlamıştır,
ancak yakın zamana kadar bu dönemin güzelliği ve kalitesi hakkında çok az şey bilinmekteydi. Sovyet izolasyonu nedeniyle Empresyonist etkilerle resim yapan
önemli ressamları da tanıyamadık. Çünkü bu dönemde Komünist Sovyetler Birliği’ndeki kültürel yaşamın çoğu Batıya dönük yaşamı reddetmiştir. Rusya’daki izlenimciler yaşamlarını, umutlarını, hayallerini ve duygularını samimi bir şekilde yaşayan insanları doğal halleriyle halkçı bir anlayışla tasvir ettiler. Rus Empresyonistleri
20. Yüzyıl Batılı sanat hareketlerini birleştirmek yerine, topraklara, insanlara ve Ana
Rusya’da sunulan yeni toplumsal deneylere odaklanmışlardır.’’1
Sovyetler döneminin Batı’dan kendini izole ettiği bu süreç, halkın sosyal, kültürel ve politik yaşam profillerini resmeden empresyonist ressamlarının gizli kalmış
sanat hayatlarına, Vern G. Swanson'un ‘Soviet Impressionist Painting’ kitabı ile
odaklanmaya çalışılacak ve 1930’lardan 1970’ler sonuna kadar olan döneme, Rus
Empresyonist ressamlarının gözünden, onların resimlerinin yorumlamalarına tanıklık edilecektir.
Eski Sovyet halkından yeni Rus halkına, izlenimleriyle; sanatçı duyarlılığını
resimlerinde göstermeye çalışan ressamlar Sovyetler Birliği’nin o karanlık dönemine
adeta renkleriyle damga vurmuşlardır.
Sovyet empresyonist resimlerinin öykülerine geçmeden önce “ İzlenimcilik
“akımını tanımlamamamız gerekebilir.
“ İzlenimcilik, konularının modernliğini ifade eden bir teknikle yapılmış, tamamıyla modern yaşamın ve çağdaş çevresinin temsiline adanmış ilk sanat akımıdır.Akademik resmin hem klasizmini ve nostaljisini, hem de resmin okullarda öğretilen geleneksel sanat kurallarını reddeden bu sanatçılar, görünüşte kendiliğinden
oluşan bir tarzla doğrudan gözlemleyerek çalışıyorlardı.Özellikle de manzara resimleri açık havada doğanın içinde yapılıyordu.İzlenimci resmin bir diğer özelliği rengin
rolüdür.Güneş ışığının etkileri ya da modern yapay aydınlatmayla uyumlu olarak
renklerin sadece parlaklığı değil aynı zamanda resimsel biçimlerde renk lekeleri ya
da vuruşları ile oluşturuluyordu,izlenimci resmin bu ayırıcı özelliği zamanın bir “ an
“ da yakalandığı hissine katkıda bulunurken aynı zamanda da etrafındaki dünyanın
devamlı değişen karakterini ifade eder.” 2
1874 yılı Paris de başlayan bu sanat akımı, 1930’ların Eski Sovyetler Birliği
Resim Sanatçılarının tuvallerinde sadece içinde yaşanılan doğanın o anını değil, bir
ülkeyi , bir coğrafyayı ,insanı, Sovyet halkını temsil etmiştir.
1
2

http://www.mccartheygallery.net/
James H.B 2005s.6)

253

Melek ŞAHİNDOKUYUCU

Bu sunumda: Eski Sovyet Realist Resim Sanatçılarının kronolojik bir anlatımı
değil “Soviet Impressionist Painting” kitabındaki betimsel taramalarda öne çıkan sanatçılardan örnek resimlerle o dönemin Sovyet halkının sosyal,siyasal,kültürel hayatlarına analizler yapılacak, o meşhur “Demir Perde” dönemi sanatçıların gözünden
gösterilmeye çalışılacaktır.
Sovyet Realist Resim sanatçılarının mihenk taşlarından biri olan Arkadi Aleksandrovich PLASTOV (1893 1972) ile başlamıştır Yüksek Sosyalist Gerçekliği.

Şekil 1 Resim1:Arkadi Aleksandrovich PLASTOV, Yanov’s New
House,(1935-38)

254

Sovyet Empresyonist Ressamlarının Resimlerinde 1930-1970’lerdeki Sovyet Halkının…

Plastov’un o dönemki stilini gösteren bir resimdir (şekil.1) Plastov’ un köyünde ki atölyesine girişi gösterir. Bu resim ‘’ Yonov's new haouse / İkinci dünya
savaşından önce bile, köylerde yeni alınan bir ev ya da bir çocuğun doğumu önemli
sosyal olaylardandı. Plastov bu eserinde küçük kardeşini sevgi ile kucağında taşıyan
ablayı doğallıkla resmederken arka planda bir dizi eski ev durmaktadır. Bu Plastov’un cesur Empresyonist etkiler gösterdiği resimlerinden biridir. Rus izba'ları (geleneksel ahşap kulübeleri) arasında yeni kulübe hemen göze çarpar.
Bu resmi yaptığı dönemde Plastov 1914’den 1917’ye kadar Moskova da sanat
eğimine devam ederken okula döndüğü bir sonbaharda barikatla karşılaştı, sokakları
dolaştı ve gözleri ile adeta çekim yaparcasına olaylara tanıklık yaptı. Hatta o olayların içinde başından ciddi bir şekilde vuruldu. Bu olaydan sonra, eğitimli bir ressam
ve yurttaş olarak kendi Prislonikha köyüne kesin dönüş yaptı. Artık yurttaşlık görevine köyünde kendi köklerinden, resimler yaparak devam edecekti: o dönemde Moskova ‘aşırı sol fraksiyonlar ‘ tarafından ele geçirilmişti. Bu kaotik ortamdan uzaklaşarak köye dönmek oldukça akıllıcaydı. Plastov köyünde çiftçilikte yaparak içinde
yer aldığı halkının yaşamlarından kesitleri resimlerine taşıdı. 1924 yılında 7 yıl köy
hayatı sonrasında yeniden Moskova ya dönüp orada kışları poster çalışmaya başladı.
Ve sanat kariyerini ilerletti.
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Şekil 2Arkadi Aleksandrovich PLASTOV, Leson in the
Forest,(1938-40)
Ormanda -büyük ders- olarak adlandırdığı bu resimde (şekil.2) güneş ışığını
betimleyişi, saydam zengin renk pigmantasyonu artık ona ait bir tarz olarak
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görülmektedir. Açık hava da yapacağı bir çok tuvalini atölyesinde hazır tutan Plastov’ un, portre çalışmalarında da, kendi vatandaşlarının özellikle şeçildiği görülür.
Resim 3: portrait of on old villager- eski köylü portresi de bunlara örnektir.,,

Şekil 3 Arkadi Aleksandrovich PLASTOV, Portrait of an Old
Villager,(1938-40)
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Klasik soyut köylü görüntüsüne uyan yaşlı adam portresinde (şekil.3) Plastov
yine güneş ışığı ışıltısını figürün yüzünde giysilerinde ve resmin arka planında kullanır. Yüzdeki ifade yaşanmış yılları, tüm yaşanmışlığını karakterize eder şekildedir.
Yorgun yüz ve sarı saç ve sakallarındaki enerjik ifade resimde hüznü ve umudu çağrıştırıyor.
1941 de savaşın sonuna doğru Plastov çok dikkat çekici iki resim çizdi. Bu
resimlerde biri Haymaking’dir.

Şekil 4 Arkadi Aleksandrovich PLASTOV,Prislonika, Haymaking (1945)
Yabani otlarla ve yabani çiçeklerle büyümüş bol yeşillikli tarlada hastaneden
yeni taburcu olmuş genç bir asker annesi – babası ve büyükbabası ile tarım arazilerini
geri kazanmak için tarlalarını temizlemekteydiler(şekil.4). Plastov Sovyet sanatını bu
resimle o kuru ve esrarengiz havasından daha renkli ve besleyici görünen formalara
taşır adeta. Bu resimde ilk bakış açısı vardır; yaşlı bireylerde hayat sona ererken genç
asker figüründe ise hayat başlar…
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Şekil 5 Arkadi Aleksandrovich PLASTOV Prislonikha & Moscow, Harvest,(1945)
Plastov’un bu resmi de (şekil.5) yine Rus halkına ait tarım kökenli bir resimdir. 1945 yılına ait bu resimde sanatçı empresyonist yorumlama da çok başarılıdır.
Samanlardaki sarı fırça vuruşları ve kuru samanların modle edilişinde güneş ışınları
etkisi mükemmeldir. Plastov Sovyet köy yaşamının tanık resimlerinden birine daha
imza atarken, bu resimlerden, savaş sonrası genç erkeklerin köylerde çok kalmadığı,
yaşlı büyükbabaların aile büyükleri olarak ailenin başında olmalarını, yemeklerinin
çorba ve kara ekmek olduğunu çıkarıyoruz. Ekin topladıktan sonra kuru ot hasadı
sonrası torunları ile tarlasında bir yoksul büyükbabanın onurlu Sovyet yurttaşı görünümü tablonun en önemli ana fikridir.

259

Melek ŞAHİNDOKUYUCU

Şekil 6 Arkadi Aleksandrovich PLASTOV Moscow, To The Pioneer
Camp.(1950)
Plastov’un en coşku dolu yağlı boya resimlerinden olan ‘’genç öncü kampı’’
isimli bu çalışma (şekil.6) Stalin imajını çizmek için Stalin’in fotoğrafını belirgin
kullandığı tek resmidir. Çocuk portrelerindeki bu yoğun neşe ve coşku doluluk, bir o
kadar da çocuksu naiflik ve hassasiyet hiç böylesine tasvir edilmemiştir.
Rus ruhunun özlemleri Arkadi Plastov un sanatında yankılanmıştır. Plastov
büyük Rus köylüsünün toprakla mücadelesini ve bu mücadele de emeğin değerini
tüm dünyaya gösterme de döneminin en güzel resimlerini yapan sanatçısıydı. Plastov
elbette Rus halkının özlemlerini resimlerinde kendi üslubunun en iyi örnekleri ile
betimlemişti.
Fakat bu resimlerin benzer örneklerini yine iki büyük resim sanatçısı olan Sergei and Aleksei Tkachev kardeşler sürdürdü.
Plastov un sanatından etkilenen kardeşler Rus halkının ruhunu resimlerine taşıyan ikinci kuşağın çok önemli sanatçılarıydı. Rus geleneklerini kendi kişisel üslupları ile birleştirerek yine Rus halkının yaşamlarını anlattıkları tuvaller boyamışladır.
1922 de Sergei 1925 de de Aleksei doğmuştur.
Tkachev kardeşler Chuchunovka köyünde doğdular. Sergei Vitebsk sanat okulunda okumaya devam etti. (1938-1941) Aleksei ise bir sanat magazin dergisine çalışmaya başladı. 20.yy boyunca istisnai bir durumdu onların birlikteliği. Çünkü resim
bireysel bir uygulamanın sonucu oluşuyordu. Oysa Tkachev kardeşler bu savın zıddı
olarak çağdaş örneklerdir. Kendileri bu durumlarını şöyle izah ederler.
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‘’ Önce yapacağımız resmin konusu hakkında ortak bir fikre varırız. Sonra
her birimiz bu konu üzerine farklı farklı skeçler yaparız. Bazen birimizin skecinde
form dikkat çekicidir, bazen de renk. Ortak bir kompozisyon oluşturana kadar eskiz
denemelerimiz devam eder. Ve yapacağımız çalışmada hem fikir olduğumuzda, yine
o an içinde planlanan bir eylemle bazen birimiz orijinal çalışmanın çizimini yapar,
birimiz de boyarız. Birlikte çalışmak belki uzun bir süre alabilirdi ama bu çabaya
değerdi. Birlikte çalışmak bizim kaderimizdi. İnsanlar birlikte çalışmamızın zor ya
da kolaylığını soruyorlar. Onlara şöyle cevap veriyoruz; biz hep birbirimize karşı
saygı ve güven duyduk. Elbette bazen tartışırız, hatta kavga ederiz ama hepsi yani bu
tartışmalar, anlaşmazlıklar sanatsal niteliktedir. Asla kişisel yani özel değildir. Hatta
bu sanatsal tartışmalar yaratıcılık anlamında bize farklı bakış açıları sunar. Tkachev
kardeşler SSCB sanatçılar birliğine kabul edilmiş. 1952 de Politbüro üyelerinin portrelerini yapmaya Minsk’e gitmişlerdir. Büyük ressam Plastov’un üslubunu korumak,
onun üslubunun gelecek nesillere devamını sağlamak üzere de ondan kopyalar yaptılar. Kendileri de bu konulara gönül vermiş ressamlardı. Rus işçileri, toplu çiftlikler
yeni köy hayatı ve ütopya ve geleceğin sahneleri resimlerinin konularıydı.
Tkachev Kardeşler Plastov un atölyesine davet edildiklerinde kendilerinden
yaklaşık 29 yıl önce doğan bu sanatçının resimlerinden derinden etkilendiler ve Plastov’u konu seçimlerinde, estetik eğilimlerinde, üslupta tek öykündükleri ressam olarak gördüler.

Şekil 7 Aleksei and Sergei TKACHEV, Midday(variant) (1961)
Bu resim (şekil.7) bir çiftlik resminin ilk versiyonudur. Tuval üzerinde parlak
renkli kadife elbiseleri ile kadınlar dağılmış şekildedir. 1960’ların altın çağına inanan
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sanatçılar olarak Midday onların bu çağa armağan ettikleri özel bir resimdi. Bu ikinci
izlenimciliğin kırılma noktasıydı. Çiftlik hayatı şehir hayatının fırtınalı haline inat
sakin bir biçimde yansıyordu. Köy hayatı modern yaşamın mekanik dünyasına inat
manevi değerlerin bulunduğu doğanın insana bir hediyesiydi.

Şekil 8 Aleksei Petrovich Thachev, Saturday Banya(variant)(1976)
Bu resim de (şekil.8) yine Sovyet halkının yaşam biçimlerinden biri olan ve
evlerden ayrı mekanlara yapılmış olan banyo kulübelerine (bir nevi sauna) giden
baba ve oğlu tasvir edilir.Cumartesi Banyası isimli bu resimde baba figürünün konturlarını Aleksi, yağlı boyanın parlaklığından yararlanarak daha ışıklı göstermiştir.
Rusya da ailelerin önemli ritüellerinden olan hamam kültürünün anlatıldığı bu resim
baba ve oğul figürleri ile Rus ailesinin toplumsal değerlerinin özlerine göndermelerde bulunuyor.

262

Sovyet Empresyonist Ressamlarının Resimlerinde 1930-1970’lerdeki Sovyet Halkının…

Şekil 9 Aleksei And Sergei Thachev,Girl with gees by the old
bathouse,(1981)
Rus kolektif yaşam felsefelerine sıkı sıkıya bağlı Tkachev kardeşler yine aile
temalı 'Girls With Geese by the old bathouse' resmin de(şeki.9) genç kız bebek kız
kardeşi ile kazlar arasından geçiş yapar. Genç kızın arkasında gri kütüklü bina banyadır. Ve genç kızın yüzündeki ifade de ise resmin yeşilli enerjik doğal betimlemesinin tersine bu sıkıcı kırsal bölgeden kaçma hayali vardır. Oysa bir diğer genç kızın
tasvir edildiği resim de ise(şekil.10)
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Şekil 10 Aleksei and Sergei TKACHEV,Summer,(1992)

genç kız halinden hoşnut, bir yaz mevsiminde, elinde küçük bir kitap karıştırmaktadır. Olağanüstü şeffaf yorumlamalarıyla Mistino Gölünün suları parlak bir gelecek umudunu simgeler. Tkachev kardeşlerin sanatsal hedefi izlenimciliğin ilkesi
olan her günü tasvir etmekti.
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Şekil 11 Aleksei and Sergei TKACHEV,May of 1945
Churchill’in bir sözü var. ‘’Sosyalizmin doğal getirisi acıların da eşit olmasıydı.’’ Bu bakış açısıyla diyebiliriz ki, Tkachev kardeşler aynı tabloda eşit acılarla
değil eşit paylaşımlarla aynı resimleri yapıyorlardı. Tkachev kardeşler 1960ların
sonu 80’lerin başında kollektif resimler üretmişlerdir.
Tkachev kardeşler Sovyet Hükümetine minnettar olmalarına rağmen, hükümet
propagandacıları değildir. (Kominist yönetim bu başarılı ressam kardeşlere hükümet
lehine propaganda yapmaları konusunda sanılanın aksine baskı yapmadı, onların sanat yorumlamalarında realist halk yaşamlarını resmetmelerine saygı duydular. Kardeşler kominist partisi üyesi değillerdi.) Bir defasında babaları şu tanımlamayı yapar.’’ Benim oğullarım Sovyet rejimini koruyorlar, çünkü bu rejim olmasaydı onlar
çoban olurdu.”
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Onlar partici değil Sovyet hükümetine bağlı insanlardı. Onlar Rusya’ya parti
üyeliğinden çok daha başka değerler verdiler. Resimlerinde Rusya’yı, Rus halkını
anlattılar ve bunu büyük Realistik Rus Empresyonist resimleriyle başardılar. Anavatanlarını anlatan insan manzaralarını sanatçı duyarlılıklarıyla adeta zamana tanıklık
eden renkli tuvallerle gelecek kuşaklara aktardılar. Tıpkı Arkadi Plastov gibi. Arkadi’nin yolunda onun gibi halkın içinden gelen Tkachev Kardeşler, Arkadi Plastov’un derin dindarlığına karşın Ateisttiler. Onlar, sanatlarında yaşadıkları toplumun
dini ritüellerini, kiliselerini, yaşadıkları zorlu toplum koşullarının olumlu-olumsuz
zamanlarını ülkenin içinde bulunduğu siyasi politik koşulları tuvallerine aktardılar.
Tkackev kardeşler 1970 lerin izlenimci resimlerini yorumlarken artık yaşanmış yılların toplumsal olayların, anlarına şahit olmanın en olgun dönemlerindedirler. İzlenimciliklerinde artık fırça vuruşları daha şiddetlidir. Onların resimleri, batının kapsayıcı aside edilmiş modernize akımlarını fazlasıyla aşmaktadır. Tkachev kardeşleri
diğer sanatçılarla karşılaştırmak zordur çünkü onlar paletlerini de, düşüncelerini de,
duygularıyla Rus halkının içinde yaşayarak olaylara bizzat tanıklık ederek her şeyi
yeniden canlandırmaya çalıştılar. Onlar dünyaya yeni bir bakış açısı sundular.Resimlerinde, geleneklere sahip çıkan , emeği yücelten, toprağı, insanların toprakla mücadelesini, zor yaşam koşullarını empresyonizmin anı yakalayan canlı pırıl pırıl renkleriyle, fırçalarıyla insan hikayelerini kurguladılar.
Tkachev kardeşler Plastov dan daha epik ve sosyal koşulları , anlatan resimler
yaptılar. Kominizm ve Perestroik’yı yorumladılar resimlerinde.

Şekil 12 Aleksei and Sergei TKACHEV, Wedding At Moonlight(1990)
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Şekil 13 Aleksei and Sergei TKACHEV, By Roads of War (2003-2005)

Şekil 14 Stanislav Boleslavovich KACHALSKI,On the BukharaUral Route (1958)
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Şekil 15 Anatoli Andreevich BASHKEVICH,Actor for the Red Army
,(1960)
Sovyet halkının ve Hükümetinin yaşamlarını resimlerle anlatma eğilimi diğer
Ressamların çalışmalarında da,devam eder. Sovyet iktidarının Dünya egemenliğin
de Marksist söylemin ‘’Tarihsel olarak kaçınılmaz olarak nitelediği All-Union füze
denemelerinin gölgesinde bu söylemi nitelendirircesine S.B Kachalski’nin 1958 yılına ait bu resmi,(şekil.14) Bukhara Ural Rotasında çölde mobil roket füze rampaları
resmi Sovyetlerin füze denemeleri tarihine adeta tanıklık yapar.
Bu dönemde, sanatçı kendisinden beklenen Cesur izlenimci sosyalist gerçeklikte resimlerle hem halkının hem de Sovyet Hükümetinin gönlüne göre resimler üretiyordu.
Anatoli Andrevich BASHKEVİCH’in bu resmi (şekil.15) Kahramanca bir duruş edasındaki Kızıl Ordu askerini betimlemektedir.Troçkinin Bolşevikleri için işe
alınmıştır.
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Şekil 16 Nikolai Ivanovich ULYANOV, Enemy at the
Door(1965)
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Nikolai Ivanovich ULYANAV’un Infestation: Enemy at the Door resmi (şekil.16) Ulyanov’un en uğursuz istilayı betimlediği resimdir, kapıdaki Alman askeri
küçük kızı ve yatakta yatan hasta büyükannesini vuracak mı? Yoksa onlara çikolata
mı verecektir?. Bu sorunun cevabını bilen Ruslar için de, bu asker aslında “sadece
süt ve yumurtaların peşindedir”. Bu resim gerçekten de küçük bir kız çocuğunun
gözlerindeki ifade ile açıklanabilir. O gözlerde; istilacı Alman askerinin onların evindeki bu haksız işgali ve özel alanlarına izinsiz girilmiş olmanın çocuksu korkusuyla
birlikte öfkesi de görülür. Yoksul Rus çocuğu gururlu ve korumacı edayla kucağındaki bebeğini korurken aslında o kapıdaki askere “Burada işin yok” mesajını çok
dramatik bir biçimde vermektedir.
Sosyalist Toplumda sanatın misyonu Ütopya Proletaryasını mükemmelleştirmek oldu. Öyle ki Lenin bir sözünde “Edebiyatımız, Proletaryanın genel nedeninin
bir parçası haline gelmek zorundadır.”der
Kominist Parti ruhunun ve ulusal karakterin harmanladığı yer olan Sosyalist
Gerçeklik Bolşevik devrimin bir parçası olarak görmekteydi sanatı. “Sosyalist Geçeklik’’ o dönemin tek üretken sanatsal yöntemi olarak görülmekteydi. Sovyetler
Sosyalist politikalarında Kominizmden sonra sanatı da kendilerini ve siyaset anlayışlarını ifade etmede bir araç olarak gördüler.
Erken sosyal gerçekçilik, Sovyet iktidarının, Sovyet halkı için en büyük iyilik
olarak görülüp yüceltilmesi fikrine dayanıyordu.
Bu durum en köktenci seviyede; kişinin kendisinin halkı olabilmek için, gerekli olduğunda acı da çekmeli düşüncesini doğurur.
Sovyet vatandaşı içinde bulunduğu ülkenin yöneticilerinin onlara sağladığı
olanakları iyi değerlendirmek zorundalığını bir birey olarak içselleştirmeye çalışmış
(ya da çalıştırılmak zorunda bırakılmıştır).
Sosyalist realist resim sanatçısı da Sovyet vatandaşı olarak bu bireylerden biriydi. Öyleyse onu işi de ülkesinin sosyal,politik,proleter düşlerini en gerçekçi biçimde tuvallerine yansıtmaktı.
Yani sanatçı kominizmin kurallarını zaten içinde yaşadığı toplumun bir bireyi
olarak,yaparak,yaşayarak edinmişti.Sanat yapmada da bu bilinçle bir nevi otomatikleşmiş olarak hareket edecektir. Bu durum da; sanatçının yaratıcılığında oto kontrolle
edinilmiş sansür koşullarını doğallaştırıyordu.
Sovyet Sosyalist Realist sanatçısı (bir yazar olarak) ne yazacağını da, neyin
resmini, nasıl çizeceğini de bilirdi !
Sosyalist Realist sanat,hiyerarşik düzeyde içerik ve temalar aracılığıyla, sınıf
bilincinin prensipleri tarafından yönetilen Sovyet hayatının yeni gerçekliğini yansıtıyordu. Buna güzel bir örnek olarak Ressam Nikolai Aleksandrovich ANTIPOV’un
Moscow, Flight over Kremlin resmini gösterebiliriz.(şekil.17)

270

Sovyet Empresyonist Ressamlarının Resimlerinde 1930-1970’lerdeki Sovyet Halkının…

Şekil 17 Nikolai Aleksandrovich ANTIPOV, Flight over Kremlin(1930)
Sanatçı 1930‘ların sonlarında Kremlin üzerinde uçuş yapan SSCB’ nin yeni
ve gelişmiş bombardıman uçağına saygılarını bu resimle gösterir.Sovyetlerin çağdaş
olaylarını gösteren, zamanın teknolojisine tanıklık eden bir nevi tarihi resimdir.
Resim sanatçıları resimlerinde belirsizlikten kaçmalıydı,işçi sınıfı kitleleri
veya tarım yapan, çalışan insanlar yaşam içinde gerçekçi ifadelerle betimlenecekti.Sovyet sanatı Alman Biedermeir ve Fransız soysal realist okullarının kesişmesinde, somut gerçekliğin orta zeminini bulmuştu.
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Şekil 18 Vera Alexandrovich ORLOVA, Summer (1937)
Vera Orlova'bu resmin de (şekil.18) Endişeyle karışık tatlı bir duygusallık
arasında denge kurar.Sanatçı bu resminde insanların mutlu ve dingin zamanlara olan
ihtiyacını verir.
Sosyalist Gerçekçi Resimde de zaten güçlü ifadeler, insani hassasiyetler, insana dair duygular ortaya çıkarılmalıdır. Fırçalar cesur boyamalar içermelidir. Kompozisyon ve imajlar güçlü bir ifade etme becerisiyle ortaya çıkmalıdır. Resimde yapaylıktan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Halka resimlerle verilecek mesaj açık ve empatik olmalıdır.
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Şekil 19 Nikolai Konstantinovich LEVENTSEV, Railway Engineers(1969)
LEVENSEV’in Raylı Mühendisler’ resminde (şekil.19) cesur, estetik ve teknik yöntemle yapılmış dinamizm ve güç görmekteyiz. Sovyet Sosyalist gerçekçi resimde, sanatçı ‘’Merkezi İşçi olan Emekçi Proletarya’nın hizmetkârı idi. Sanat insanlara aitti, insana hizmet etmeliydi.’’ İşçi cennetindeki sanat, proleter anlamda somut gerçekliği gördü. Sosyalist realist sanatçıların çoğu partinin kendilerini sanatsal
kaliteleriyle değerlendirdiklerini kabul etti.
Tüm içerik ya da konular arasında ki en önemli şey, sanatçıların emekçileri,
halkı gerçekçi anlatımlı olan resimlerle ifade edebilmedeki yaratıcı betimlemelerdi.
Resimde biçimciliğe (akımlara) karşıydılar. Yani modern sanatta sosyalist realizm
de siyasallık isteğe bağlıydı. Modernizmin orijinalliği zorunluydu. Sosyalist gerçekçilikte (mücadele) sanatçının sanat eseri olmayan akımlar karşısında dik duruşunu
koruma kavramıdır. (post-empresyonist, post-modern, modern, modernizm karşısında Sovyet ressamı dik durmalıdır söylemi yani.)
Sovyet Realist Ressamı kendisini Rus ve Batı modernizminden üstün bir sanatın temsilcisi olarak gördü. Kendini bilimsel olarak gelişmiş bir siyasi sisteme
enerji vermek için bir nevi propaganda aracı, olarak gördü. Deneysel, çağdaş sanat
(post modernizm ve avangart vb.) Yeni rejimin felsefesini teşvik etmek için iyi
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çalışmadığından, gerçek sanatın aracı olmamalıdır. Sovyet realist sanatçılar sanatlarını, batının geçmiş modernist felsefesine karşılık dünyanın ilk devlet destekli üst
sınıfın karşısında emek üstünlüğüyle dimdik ayakta duran alt proletarya sanatı olarak
gördüler. Sovyet realist sanatçı donuk duyarsız burjuva bakışına karşı mücadele etme
fikrine sahiptir. Bu açıklama şu anlamı içermekteydi: Gerçek Sovyet sanatçıları basit,
dekoratif veya burjuva sınıfının lüksünü anlatan süslü konularla ilgilenmezlerdi. Asla
bu kolaya kaçan sanatsal beklenti Sovyet ütopyasının içine karışmazdı. Stalin 23
Ekim 1932de Sovyet yazarlarının ideolojileri üzerine bir açıklama yapar. “Sovyet
yazarı ve Ressamı insan ruhunun bir mühendisi olmalıdır.”
Yani, Sovyet gerçekçi Stalin sanatçılarının Proletaryanın Uluslar arası devrimi. Dünya barışının eşitlikçi yaklaşımla elde edilmesi fikriyle beslenmeleri gerekliliğini açıklıyor ve sanat yapma eylemini bir mühendis bilimselliği ve ince teknik iş
gibi detaylı görmelilik üzerinden açıklıyor. Bu slogan ve düşünme biçiminin günümüzde, şu anda basit birer ütopya olarak kaldığını düşünsek de o dönemde donuk
burjuva bakış açısına karşı sıcak, samimi halkın içinden gelen halkı halka anlatma
eylemiyle hareket ediyorlardı sanatçılar.
Rus figüratif dönemlerde ki resimlerde insanlar donuk acı çeker gibi kuzeyin
soğuk, sıkıcı nemli ikliminde yaşarlar, kuzey Slav insanlarının gülmez yüzlerini kullanırlar. Rus figüratif resimleri neredeyse hiç gülümseyen bir yüz göstermez. Oysa
bu durum sosyalizmi kötü gösterebilirdi ki, Güney Ukrayna, Kafkasya ve Orta Asya
da böyle resimler çok yaygındır. Bunların resimlenmesinde anti Sosyalistlerin, sanatçılara kominizmi ve sosyalizmi kötülemeleriyle ve onları kandırmaları ile yaptırmış oldukları düşüncesi sosyalistleri harekete geçirdi ve sosyalist yasa koyucular,
sanatçılardan Sovyet anavatanında yaşayan halkı hep gülerken mutlu ve parlak renklerle çizilmiş olarak görmek istediklerini belirttiler. Kötümser ve çirkin unsurlar
ütopya vaadini baltalamamalıdır. Sovyet sanatçıları modern yaşamı ve günün teknolojilerini tasvir etmelidir. Sovyet sanatı çoğunlukla nostaljik geçmişten ziyade çağdaş yaşamla uğraştı. Yeni gereksinimler ve eğilimler ruhuna dayandı. Bu durumda;
sanatçıların güncel olayları ve günlük yaşamın ortaya çıkarılmasında araç olmaları
gerekliliğini doğurdu.
Ressamlar bu yüzden Stalin’in ; “Sanatçı Mühendis gibi hareket etmelidir” sözüne kanıt gibi ; tuval üzerinde resimlerini yapabilmek için, bilim, teknoloji, endüstri,
inşaat ve teknolojik son gelişmeleri araştırdılar. Rus sosyalist realist ressamlar televizyon, yeni arabalar, yeni inşaat ve kalabalık yerlerde görüntüleri veren çağdaş sahneleri içeren,parlak renklerin kullanıldığı resimler yapmışlardır.
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Şekil 20 Ivan Aleksandravich KOZLOV, The Fist Television (1920)
Televizyonun modern Sovyet yaşantısındaki yerini gösteren Ivan KOZLOV
1952 yeni teknolojiyi resimlemiştir, parlak renklerle mutlu çocuk yüzleriyle.(şekil.20) (teknolojik gelişmenin göstergesi tv nin ekranına bakan) Sovyet ailesini resimlemiştir.

275

Melek ŞAHİNDOKUYUCU

Şekil 21 Aleksei A.PROPOKENKO,Mistress of the Volga.(1962)
Aleksei PROPOKENKO’nun 1976 yılında yaptığı Volga Baltık iç su yolu üzerin deki trafiği kontrol etmek için kullanılan en son teknolojiyi coşku dolu enerjik
kadın kontrologla betimlediği bu resimde (şekil.21) büyük Sovyet çağdaş biliminin
ve teknolojisinin ilerlemesini gösteren kanıt resimlerdendir.
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Şekil 22 Aleksei A.PROPOKENKO,Mistress of the Volga.(1962)

Boris Paulovich SHVARKHOV , Scientists at the Airport, (1964) resmi,(şekil
22) hava alanında inceleme yapan bilim insanlarını betimler.Sovyetlerin gövde gösterisi yaptığı en teknolojik alanlardan olan hava alanları yine tarihi bir resim imajı
çizer.Ama bu imaj çizilirken resim sanatı değerinden bir şey kaybetmez.Resimde
renkler,ışık ,gölge ve ressamın paleti plastik değerlerle estetik ilişkiler içerisindedir.
Sovyet realist resim sanatının bir diğer konularından biri ise; Propagandayı
resimlerde betimlemektir.1970 den önceler de Batı Emperyalizmine karşı savaş fikri
Helen Rus sanatçılarda mevcuttu.Bu fikirlerle resimler üretiyorlardı.
Berlin 8 mayıs 1945 de alındıktan sonra Stalin,burjuva kültürünün yanlış parıltısıyla ahlaki açıdan zayıf bir Orta Avrupa’ya maruz kalmaktan korktuğu için,
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yeniden,eğitim kamplarına iki milyon Kızıl Ordu askeri gönderdi. Ve yeni bir slogan
doğurdu Sovyet hükümeti. Bu slogan “ Faşizm savaşı sona eriyor,Kapitalizm savaşı
başlıyor.” du.
Stalin sanatta da bir slogan bulmuştu Sovyetlere göre, “Sanat biçimde ulusal,içerikte sosyalist olmalı” idi.

Şekil 23 Mikhail Ivanovich KHMELKO, Unification of the Ukrainion
Lands(1939)
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Şekil 24 Evgeni Gavrilovich CHARSKI, Stalin with Tsedenbal at the Kremlin (1952)
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Şekil 25 Grigori Mikhailovich SHEGEL, Leader, Teacher &Friend (1937)

SONUÇ
1930'lardan 1980 lere gelindiğinde; yeni nesil Rus portre ve Rus halkının yaşamlarını anlatan resimlerinde, artık savaş ya da yoksul köylü imajından çok,dünyanın savaşlarına değil SAVAŞTIRANLARA odaklanma görülüyor. Kominizmin yasa
koyucuları sanatçılar üzerinde baskın değildir günümüzde.Dünya, sanal ortamlarla
birbirinden an be an haberdar olan küresel bir köydür.Bu bakış açısıyla; elbette Rus
sanatçılar da ÖZGÜR,özgün eserler vereceklerdir.Eski sıkı yönetimsel hükümet politikalarının da,sanatçılar üzerinde bu özgürlüğü sağlayıcı politikalar gütmelerini ve
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Şekil 26 Nikolai Blokhin (D-1968) (Günümüz Çağdaş
Rus Ressam)
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Şekil 27 Olga CHERNYSHEVA (D-1962) (Günümüz Çağdaş Rus Ressam)

Şekil 28 Vitaly PUSHNİTSKY (D-1967)
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Emperyalist Rusya’nın militarist eğilimlerinin dağılmasını umut edebiliriz.
Rusya genişleme ve askeri birikimden uzaklaşıp komşularıyla barışçıl ilişkiler kurabilirse,dünya kutsanacaktır.
Sosyalist Realizm,kominizmin sapkın bir icadı değildi, yirminci yüzyılın “en
son sanatıydı”. Ve bu sanatın yüreklere dokunmasın da, Rus Realist Empresyonist
Ressamları o dönemleri anlatan insan manzaraları çizmişlerdir.
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İ. S. Turgenev’de Köy Doğası:
“Avcının Notları”

Arş. Görv. Pelin ESEN
Giresun Üniversitesi

Özet: 19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli isimleri arasında yer alan
İvan Sergeyeviç Turgenev’in “Avcının Notları” (Записки охотника, 1852)
isimli öykü derlemesinde doğa tasvirleri ayrı bir yere sahiptir. Bu eser, kendisi
de bir toprak sahibinin oğlu olan Turgenev’in köy yaşamı ve doğası hakkında
fazlaca bilgi sahibi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Eserde Turgenev, doğayı gerek kaleme aldığı öykülerin kahramanları, gerekse edindiği konularla bir bütün
ve uyum içerisinde gösterir. Doğa, eserde bir fon olarak değil, başlı başına bir
kahraman olarak okuyucunun önünde yer alır. Derlemedeki pek çok öyküde ise
başkahraman rolündedir. Soylu bir aileye mensup olan, yaşamını başkentte
idame ettiren, pek çok kez Avrupa’ya seyahatlerde bulunan ve hatta Avrupa’da
hayata gözlerini kapatan bir yazarın köy doğasını bu denli detaylı anlatması
oldukça ilginçtir. Biz de çalışmamızda Turgenev’in köy doğasını nasıl anladığını ve aktardığını göstermeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Köy, Doğa, Uyum, Tasvir
Abstract: In the collection titled “A Sportman’s Sketches” of Ivan Sergeyevich Turgenev, who takes place between the best names of 19th century
Russian literature, the descriptions of the village nature have a special place.
This collection proves that Turgenev, who is the son of a landlord, knows the
village life and the village nature. Turgenev shows the heroes of the stories and
the nature in a whole and in an harmony in his collection. In this work, the
nature plays role not only a background but also a protagonist in front of the
readers. It is very interesting that Turgenev, who is of high descent, keeps living
in the capital city, travels abroad many times and even dies in Europe, tells
about the village nature very exhaustively. In all these respects, this study is an
attempt to bring into open how Turgenev told and transferred the village nature.
Key Words: The village, The Nature, Harmony, Description
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19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli mihenk taşlarından sayılan İvan Sergeyeviç Turgenev (1818-1883), ‘Avcının Notları’ isimli öykü derlemesinde yer alan
eserlerini 1847-1851 yılları arasında ayrı ayrı kaleme almış ve yayımlamıştır. Bu
eserler bir bütün halinde ilk olarak 1852 yılında ortaya çıkmıştır. Ancak derlemeye
ilerleyen yıllarda başka öyküler de eklenmiştir.
Otoriter ve acımasız bir toprak sahibi annenin oğlu olarak dünyaya gelen Turgenev, çocukluğundan itibaren köle köylülerin yaşam koşullarına ve ezilmişliklerine
şahitlik ederek büyümüştür. 1840’lı yıllara gelindiğinde Turgenev, edebiyat dünyasına girmeye başlamış, farklı takma isimlerle yazdığı eserlerle zamanının en büyük
edebiyat eleştirmenlerinden V. G. Belinski’nin dikkatini çekmeyi başarmış ve onun
teşvikiyle 1847 yılında derlemenin ilk öyküsü olan ‘Hor ve Kalinıç’ı (Хорь и
Калиныч, 1847) kaleme almıştır. Aynı yıl Belinski ile beraber yurtdışına çıkan Turgenev, derlemenin pek çok önemli parçasını burada tamamlamış ve bu konuyla ilgili
olarak “Eğer Rusya’da kalmış olsaydım, ‘Avcının Notları’nı kesinlikle yazmazdım”
demiştir. 1 Çünkü o dönemde, gerçekçilik temeli üzerine oturtulmuş Doğalcı Ekol’ün
(Натуральная школа) etkisi altında olan, zamanının en etkili dergilerinden Sovremennik’in (Современник) redaktörleri ünlü şair N. A. Nekrasov ve eleştirmen İ. İ.
Panayev, Turgenev’den Rusya’nın gerçeklerini gözler önüne seren eserler beklemektedirler.
Turgenev’in ‘Avcının Notları’ isimli öykü derlemesi, Rusya tarihi açısından
kara bir leke sayılan toprak köleliği sisteminin çarpıklığını, köle köylülerin acınası
yazgılarını, çilelerini, ezilmişliklerini açıkça sergileyen bir eserdir. Bu sebeple ülkenin en büyük sosyal problemini konu edinmesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak eserin sosyo-politik yapısı dışında dikkat çeken bir başka özelliği daha vardır, o
da yazarının esere ahenk kattığı doğa tasvirleridir. Turgenev, eserlerinde kullandığı
gerçekçi tasvirlerle “tasvir üstadı” sıfatını almış bir yazardır.2
‘Avcının Notları’nda Turgenev’in kalemi altındaki Rus doğası, okuyucunun
önünde tüm gerçekliği, renkliliği, ihtişamı, aralıksız devinimi ve yenilenmesiyle boy
gösterir. ‘Avcının Notları’nda doğa, sadece bir fon olarak değil, aynı zamanda eserin
bir kahramanı olarak karşımıza çıkar. Turgenev kahramanlarını doğayla özdeşleştirir. Bu özellik, derlemenin ilk öyküsü ‘Hor ve Kalinıç’tan, son öyküsü ‘Orman ve
Bozkır’a (Лес и Степь, 1849) kadar devam eder.
‘Avcının Notları’ isimli öykü derlemesi ‘Hor ve Kalinıç’la başlar. Bu öykü,
Turgenev’in ilerleyen öykülerinde ortaya çıkacak olan fikirsel zenginliğin ilk adımı
İ. S. Turgenev, Soçineniya – Tom pervıy, Hodojestvennaya literatura, Moskva,1988, s.14.
M. L. Anatolyevna, Derevnya v sisteme hudojestvennogo prostranstva “Zapisok ohotnika” İ. S.
Turgeneva, Kultura i tsivilizatsiya, Nomer:6, 2016, s.428.
1
2
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olarak sayılabilir ve doğa tasvirlerine hafiften değinen bir önsöz niteliği taşır.3 Öykü,
iki farklı şehre ait köylerin tasviriyle başlar. Bunlardan ilki Orlov şehrinin köyleridir.
Bu köylerde çok fazla ağaç yoktur ve buralar av için uygun mekânlar değildir. Orlov
köyleri öylesine ekilmiş tarlaların ortasında, çamurlu bir gölete dönmüş sel yarığına
yakın bir yerde kurulmuşlardır. Her daim hizmete hazır birkaç söğüt, iki-üç akağaç
ve bir verst uzunluğunda küçük ağaçlar dışında etrafta bir şey göremezsin; evler evlere bitişiktir, çatılar çürümüş samanlarla doludur…4 Yazar, köyleri böyle betimler.
Bu tasvirden bu köylerde var olan her şeyin belli bir düzene oturduğunu, buraların
sıradan alışılagelmiş köyler olduğunu anlamak mümkündür. Bu köylerdeki tarlalar
bakımsızlıktan artık çamur yığınına dönmüştür, evlerin yapısı ise özensizdir. Dışarıdan bakıldığında bu köyler terk edilmiş gibi görünür.
Eserde tasvir edilen bir diğer şehrin, Kaluga’nın köyleri ise tam tersi bir görüntü sunar. Köylerin etrafı ormanlık arazilerle doludur ve av için oldukça elverişlidir. Kaluga köyleri, aksine büyük oranda ormanla çevrilidir; evler ayrı ve düzgün
durur, çatılar ince tahtadandır, kapılar sıkıca kapalıdır, arka avludaki çitler de açık
değildir ve dışarı açılmaz, yoldan geçen bir domuzu bile misafirliğe çağırmaz bu
evler…5
Kaluga köylerinden birinde yaşayan, öykünün başkahramanları köylü Hor ve
Kalinıç da tıpkı bu iki şehrin köyleri gibi birbirine zıt iki karakterdir. Hor, köyün
dışında yaptığı evde kalabalık ailesiyle birlikte yaşarken, Kalinıç’ın doğru düzgün
yaşayacak bir evi ve ailesi yoktur. Hor, az konuşan, kurnaz ve akıllı bir adamken,
Kalinıç her şeyi tek tek açıklayan, saf ve iyi niyetli birisidir. İki karakter arasındaki
zıtlıklara bakıldığında Turgenev’in eserin başında iki farklı köyden bahsetmesinin
tesadüfi olmadığı ve doğa ile eserin karakterleri arasında bir bağ kurduğu görülür.
Eserin ilerleyen bölümlerinde şu satırlara rastlanır: Şafak yeni kızarmıştı.
“Hava yarın güzel olacak” dedim ben açık gökyüzüne bakarak. “Hayır, yağmur yağacak” diye itiraz etti bana Kalinıç, “ördekler suya vuruyor, otlar da oldukça fazla
kokuyor”…6 Bu alıntıdan anlaşılacağı üzere köylü insanlar içinde yaşadıkları doğayı
öylesine iyi analiz eder ve öğrenir ki, en ufak bir ipucundan yola çıkarak havanın
nasıl olacağını bile tahmin etmekte hiç zorlanmazlar.
Derlemede doğa tasvirlerine rastlanılan bir başka eser ‘Yermolay ve Değirmencinin Karısı’ (Ермолай и мельничиха, 1847) dır. Eserin başında yazar, okuyucuya bir akşam manzarası sunar: Güneş batmıştı, ancak orman hala aydınlıktı; hava
S. M. Petrov, İ. S. Turgenev – Tvorçeskiy put, Hudojestvennaya literatura, Moskva, 1979, s. 94.
Turgenev, age, s.33.
5 Turgenev, age, s.33.
6 Turgenev, age, s.43.
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temiz ve berraktı; kuşlar cıvıldıyordu, taze otlar zümrüt gibi parlıyordu… Ormanın
içi gittikçe kararıyordu; akşamın kızıl ışığı ağaçların kök ve gövdesinin üzerinde yavaş yavaş kayıyor ve yükseliyordu…7 Turgenev, doğanın altında canlandığı fırçasını
usta bir ressam edasıyla kullanarak akşamleyin doğada meydana gelen tüm detayları
tasvir eder. Ağaçlarla dolu ormanın nefes aldıran havasını, ev sahipliği yaptığı kuşların cıvıltısını tüm gerçekliğiyle verir. Ağaçların çok ve sık olduğu ormanın derinliklerinde görülen gece karanlığını anımsatan ince ayrıntıyı da atlamaz. Böylelikle
okuyucu, sunulan manzarayı en küçük detaylarıyla hissedebilir.
‘Yermolay ve Değirmencinin Karısı’ isimli öyküde, toprak beylerinin heves
ve kaprisleri altında ezilen köle köylü kadınların bir örneği olan Arina’nın acınası
yazgısı anlatılır. Arina’nın hikâyesinden önce ise akşam ve geceleyin ortaya çıkan
ormanın mükemmel manzarası lirik bir şekilde tasvir edilir. Akşam ve gece manzarasının anlatılması elbette tesadüfi değildir. Çünkü burada yazara parlak ve neşeli
renkler gerekli değildir. Yazar, gündüz vakti ortaya çıkan büyüleyici güzelliğin tasvirini yapmaktan kaçınarak genç kadının mahvedilmiş hayatının hüzünlü resmine yakışan akşamın karanlık tonunu seçer. Doğanın çekiciliği ve güzelliği Arina’nın trajik
kaderiyle karşıt olduğundan yazar, onun hüzünlü yaşamına uygun ton ve renkleri seçer: Orman gitgide karanlığa bürünüyor. Ağaçlar birbirine karışmış, kocaman siyah
külçeler halinde… Lacivert göğün üzerinde ürkek yıldızlar beliriyor. Artık bütün kuşlar uykuda. Yalnız sakalarla küçük ağaçkakanların uykulu uykulu bir iki ötüşü duyuluyor. İşte onlar da sustu. Uzaktan bir fluryanın hüzünlü sesi, bülbülün ilk şakıması
duyuldu…8Alıntıdan da anlaşılacağı üzere, karanlık gökyüzü, kuşların uykuya geçişi,
ayakta kalan birkaç kuşun hüzünlü sesi karamsar ve kederli bir havanın hâkimiyet
kurduğunun göstergesidir. Yazar, tasvir ettiği hava ile zavallı Arina’nın kaderini birbirine yaklaştırır.
Turgenev, ‘Malinovaya Suyu’ (Малиновая вода, 1848) isimli öyküsünde
kimsesiz, evsiz, bir başına yaşayan köylü Stepuşka’nın yaşamından bahseder. Stepuşka toplumda kendine belli bir yer edinememiş, toplumla arasında bağ kuramamış
biridir ve hiç kimse Stepuşka hakkında hiç bir şey bilmez. Kimin evladıdır, nereden
gelmiştir, kiminle, nerde yaşar, bu soruların cevabı kimsede yoktur. Esere ismini veren Malinovaya pınarı da tıpkı Stepuşka gibi bir başına ve özgürce akar. Yazar bu
öyküsünde kahramanının bir başınalığını pınarın özgürce kaynayıp akmasıyla bağdaştırarak pınarı şöyle tasvir eder: Bu pınar, yavaş yavaş küçük ama derin bir sel
yarığına dönüşen kıyı çatlağından fışkırır ve buradan yirmi adım uzaklıkta neşeli ve
konuşkan bir gürültüyle nehre dökülürdü. Meşe ağaçları sel yarığının yamacı
7
8
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boyunca büyümüş; pınarın çevresinde kısa kadife otları yeşillenmişti; güneş ışınları
nerdeyse hiç pınarın bu soğuk ve berrak sularına değmezdi…9 Bu pınar, yağan yağmur sularının birikmesiyle oluşmuş, büyümüş ve büyük nehri beslemeye başlamıştır.
Aynı zamanda etrafında yeşeren ağaçları beslemiş ve yeşertmiştir.
Derlemenin bir başka öyküsü ‘Bejin Çayırı’nda (Бежин луг, 1851) yazar,
basit Rus doğasının büyüleyici güzelliğini oldukça gerçekçi tasvirlerle anlatır. Yazar,
doğayı tasvir ederken günün farklı zamanlarından manzaralar sunar: önce sabah,
sonra öğlen ve daha sonra akşam vaktinden bahseder: Sabahın erken saatlerinden
beri gökyüzü açıktı, sabah kızıllığı alev alev yanmıyor, hafif bir pembelikle yükseliyordu. Güneş alev renginde değildi, kızgın kuraklıktaki gibi yakıcı ve fırtına öncesi
gibi donuk kızıl da değildi, aydınlık ve parlaktı…10 Gün ortasında ise hava şu şekilde
belirtilmiştir: Pürüzsüz, mavi, berrak kollarıyla sonsuzluğa dökülen nehrin dağınık
adacıklarına benzeyen zarif beyaz kenarlı, altın-gri renkli yuvarlak ve yüksek bulutların çoğu gök mavisi rengindeydi; ufkun rengi solgun lila, şeritler ise maviydi.11
Akşamleyin gökyüzü ise yarı açık yarı kapalı bir gökyüzü… Fırtına yüklü buluta
benzeyen bir gece… Kocaman bulut yığınları… Asık suratlı bir karanlık… Soluklaşan bir gökyüzü12 şeklinde tasvir edilmiştir. Bu betimlemelerden de anlaşılacağı
üzere yazar, günün farklı zaman dilimlerini anlatırken her bir vakte özgü özelliklerden bahseder. Sabahleyin güneşin yeni yeni ısıttığı hava, öğle vaktinde masmavi olan
gökyüzü ve en nihayetinde akşam havanın bozmasıyla yağmurun geleceğini haber
veren kapalı gökyüzü ve bir araya toplanmış bulutlarla, aydınlığın karanlığa dönüşünü ve değişen havanın durumunu okuyucuya oldukça gerçekçi bir şekilde aktarır,
böylelikle doğanın bu büyüleyici değişimine okuyucunun da şahitlik etmesini sağlar.
Turgenev’in ‘Bejin Çayırı’ isimli bu öyküsü ‘Avcının Notları’nın kompozisyonunda ayrı bir yere sahiptir. Bu eserde başkahraman gecedir, ateştir, gökyüzündeki
yıldızlardır, sonsuzluğuyla dikkat çeken gökyüzüdür, gece meydana gelen pek çok
olaya karşın hava aydınlandığında ortaya çıkan güneştir, kısacası bu eserin başkahramanı doğanın kendisidir. Turgenev’in kalemi altında doğa, tüm görselliğiyle canlı
bir şekilde durur; yazar doğada bulunan ve yalnızca duyu organlarıyla algılanabilecek inceliklerin farklı tonlarını ustalık ve incelikle işleyerek okuyucuya sunar. Turgenev’in bu eserinde yer alan tasvirlerde doğa, insanın duygularıyla birlikte hareket
eder, eserde geceleyin nereden geldiği bilinmeyen ve anlaşılmayan seslerden, hışırtılardan, karanlıktan dolayı duyulan korku ve endişeyi gecenin gizemiyle oldukça
Turgenev, age, s.54.
Turgenev, age, s.104.
11 Turgenev, age, s. 104.
12 Turgenev, age, s.105.
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başarılı bir şekilde birleştirir: Herkes sustu. Birdenbire, uzaklarda bir yerlerde bazen
derin sessizlik içinde ortaya çıkan, yükselen ve sonunda kesilerek havada yavaş yavaş dağılan seslerden olan uzun, yüksek ve acıyla inleyen bir tını duyuldu. Kulak
kabartırsın, sanki hiçbir şey yok gibidir ama yine de çınlar durur. Birisi ufkun altında
uzun uzun bağırıyor, birisi de ormanda ona doğru ince, keskin bir kahkahayla ses
veriyor ve zayıf hışırtılı bir ıslık nehrin üzerinden geçip gidiveriyor gibidir. Çocuklar
etraflarına bakındılar ve ürperdiler. “Tanrı bizimle beraber ”diye fısıldadı İlya.13
‘Bejin Çayırı’ bir yaz gününün tasviriyle başlar. Yazarın doğa tasvirinde kullandığı güler yüzlü, ışıltılı, dövülmüş gümüş parıltısı, altın kül rengi, solgun lila gibi
renk ve benzetmeler ince ayrıntısı ve farklılığıyla oldukça dikkat çekicidir. Doğa haşmetli ve dost canlısıdır. Bu manzarada insana yer yoktur, insanın bu güç ve güzelliği
yönetme yetkisi yoktur, sadece bu tanrı vergisine hayranlıkla bakabilir. Yazarın ışığı
anlatan renk ve benzetmeleri bol kullanması karanlığa karşı koyma olarak nitelendirilebilir. Ayrıca doğanın vazgeçilmezleri olan bitkilere (çalılar, gür, yüksek otlar, karabuğdaylar, pelinler, çavdarlar), hayvan ve kuşlara (köpekler, atlar, atmacalar, bıldırcınlar, güvercinler, balıkçıllar), tanıdık koku ve seslere (bıldırcın sesleri, çan sesleri, şarkılar, pelin kokuları) çokça yer verilmesi de yine yazarın doğanın tüm inceliklerini fark edebildiğinin bir göstergesidir. Bu da okuyucuya Turgenev’in nasıl bir
doğa tasviri ustası olduğunu kanıtlar niteliktedir.
‘Bejin Çayırı’ öyküsünde gece tasvirleri çok önemlidir. Geceleyin doğa, insanın meraklı düşüncelerini açığa çıkarmakla kalmaz, ayrıca dünya hayatının çözülememiş gizemli olaylarını da içinde taşır. Turgenev için gece sadece korkutucu ve
gizemli değildir, aynı zamanda engin, görkemli yüksekliği ve rahatlatıcı kokusuyla
büyüleyici derecede de güzeldir.14 Gece insanın manevi yönünü derinleştirir, günlük
telaşlardan dolayı sıkılan ruhunu temizler, evrenin bitmek tükenmek bilmeyen gizemleriyle insanın dünyaya bakış açısını sorgulatır15: Etrafıma bakınıyordum: gece
bir tören havası içinde büyüleyici görünüyordu… Sayısız altın renkli yıldızların
hepsi, görünüşe bakılırsa, Samanyolunu takip ederek ve sırayla bir yanıp bir sönerek
sessizce akıp gidiyordu, siz ise onlara bakarak kendinizi sanki dünyanın hızlı ve daimi koşucusu gibi hissediyorsunuz…16
Gece karanlığında doğada olan olaylar, ateşin etrafında dizilmiş çocukları
duydukları efsanelerin güzel ve fantastik olaylarını birbiri ardına anlatmaya itmiştir.
Turgenev, age, s.112.
Yu. Lebedev, Turgenev. Molodaya gvardiya, Moskva, 1990, s. 190.
15 A. V. Piletskaya, Masterstvo peyzaja v “Zapiskah ohotnika” İ. S. Turgeneva, Mozırskiy
gosudarstvennıy pedagogiçeskiy universitet im. İ. P. Şamyakina, Mozır, 2009, s.18.
16 Turgenev, age, s.117.
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Örneğin, kamışların hışırtısı, nehirdeki gizemli parıltılar, kayan yıldızlar, çocukların
başkalarından duyduğu denizkızı hikâyesini akıllarına getirmiştir. Efsanevi denizkızı
imgesi farklı doğa elementlerinin bileşiminden oluşmuş gibidir. O bulut gibi beyaz
ve gümüş rengindedir, ay ışığının yansımasının vurduğu suda yüzen bir balığa benzer. Sesi ise öyle ince ve hüzünlüdür ki taşların arasında kalmış gizemli bir hayvanın
zayıf ve acıklı sesini andırır.17
Yaz gecesinin kısa süren korkulu anlarından sonra avcı ve köylü çocuklarını
önce umut pırıltıları, ardından ise uyku ve rahatlama sarar. Doğanın kozmik gücü
dünyadaki ışık ve ahengi canlandırarak geceyi sabaha kavuşturur: Taze hava yüzüme
çarptı. Gözlerimi açtım, sabah olmaya başlamıştı… Etrafımda yeni doğan ışığın önce
kızıl, sonra kırmızı altın renkli geçişleri akıp geçerken iki verst öteye gitmeyi başaramadım… Her şey kıpırdamaya başlamıştı, doğa uyanıyor, şarkı söylüyor, gürültü
yapıyor ve konuşuyordu. Her yerde büyük çiy taneleri parlak elmas gibi kızarmaya
başlamıştı; karşıdan bana doğru sabah serinliğinin yüzü yıkayan temiz havası ve çan
sesleri geliyordu, birden dinlenmiş sürü önümden hızla geçiverdi…18Sabah vaktinin
başlamasıyla doğa da uyanmaya ve canlanmaya başlar. Güneşin doğuşuyla birlikte
ağaçlar kıpırdar, kuşlar ve böcekler ötüşür. Sabahın serinliği ise doğayla birlikte insanın da küçük ölümden kurtulmasına yani uykudan uyanmasınа sebep olur.
‘Krasivaya Meça’dan Kasyan’(Касьян с Красивой Мечи, 1851) isimli öyküde de pek çok doğa tasvirine rastlanır. Eserin kahramanları av yaptıkları yerlerde
çok güzel manzaralara şahitlik ederler: Açık gökyüzünde, yüksek ve seyrek, baharın
sonunda yağmış kara benzeyen sarı-beyaz, indirilmiş yelken gibi düz ve uzun bulutlar
zar zor görünüyordu. Onların pamuklu kumaşı andıran yumuşak, hafif ve desenli
kenarları yavaş yavaş ama fark edilir bir şekilde an be an değişiyordu: Bulutlar dağılıyor ve gölgeleri yere düşmüyordu…
Ağaçların üzerindeki genç, kırmızı yaprakların keskin metalik parıltısı gözleri kamaştırıyordu; mavi kuş fiğleri, tavukkarasına sebep olan altın rengi ışıklar,
hercai menekşelerin yarı lila yarı sarı renkleri, yakında bir yerlerde tekerlek izlerinin
kırmızı küçük otlar üzerinde yaptığı şeritlerle dolu olan bozuk yollar her yeri renklendiriyordu. Metreler boyu dizilmiş, yağmur ve rüzgârdan kararmış olan odun yığınları göze çarpıyordu, çarpık dört köşeli gölgeleri düşüyordu toprağa, başka da
hiçbir şeyin gölgesi yoktu ortada.
Hafif bir rüzgâr kâh esiyor, kâh diniyordu: birden yüzümüze doğru esiyor ve
sanki coşuyordu, etraftaki her şey neşeyle uğuldamaya başlıyor, başını sallıyor ve
17
18

Turgenev, age, s.106.
Turgenev, age, s.121.

293

Pelin ESEN

harekete geçiyordu, eğreltiotunun esnek uçları nazikçe sallanmaya başlıyor, sen de
ona seviniyordun… Ama işte rüzgâr yeniden ölüyor ve her şey yeniden susuyordu.
Bir tek çayır çekirgeleri inadına yapar gibi hep birlikte vızıldıyordu, bu aralıksız çiğ
ve kuru ses insanı yoruyordu. Bu ses gün ortasının ısrarcı sıcağına uyum sağlıyordu;
sanki onunla doğuyor, sanki kızgın toprak tarafından çağrılıyordu.19
Alıntıda betimlenen manzara, romantik bir ruh halini yansıtır: yazarın açık
gökyüzünde görülen bulutları, pamuklu kumaşın etrafına geçirilmiş dantele ve deniz
üzerinde yelkenlerini indirmiş bir gemiye benzetmesi doğayı farklı durumlarla benzeştirerek sunduğunu gösterir. Turgenev, içinde bulunduğu ortamın hiç bir detayını
atlamadan, okuyucusunu, avcıları çevreleyen o sıra dışı atmosferin içine sokar. Altın
rengi ışıklar, hercai menekşelerin yanardöner renkleri, rengârenk otların kızıla çalan
tonları, çekirgelerin susmak bilmeyen vızıltıları, rüzgârın dinmesiyle birlikte kavurucu sıcakla bütünleşir ve insanı yoran bir hal alır. Doğanın azameti karşısında insan
adeta yenilgiye uğrar.
Öykülerde anlatılan olaylarla bazen karşıtlık oluşturan bazen de uyum içinde
olan doğa manzaralarına rastlamak oldukça mümkündür. Örneğin, ‘Şarkıcılar’(Певцы, 1850) isimli öyküyü incelerken, Yakov’un şarkısını dinleyen anlatıcının
hayalinde canlanan sonsuz ve harika Rus enginlerinin resmi ve güneşin sanki kudurmuş gibi gökyüzünde alev alev yanmaya başladığı, ısrarla haşlayıp kavurduğu, havanın ise boğucu tozu içine çektiği20 bir temmuz gününün bunaltıcı ve dayanılmaz
hararetinin tasviri arasında keskin bir karşıtlık fark edilir. Aşağılanmışlığın, dayanılmaz sıcağın ve ağırlığın verdiği duygu, köleci Rusya’nın kırıp geçirdiği köle köylü
Yakov’un trajik kaderini anlatır. Burada öykünün fikirsel anlamını derinleştiren Yakov’un kaderiyle çizilen doğanın tasviri uyumlu bir bütünlük oluşturur. Güneşin alev
alev yanarak ortalığı yakıp kavurduğu gibi, zavallı Yakov’un acı yazgısı da onun
yüreğini yakıp kavurur.
Oldukça romantik ve mükemmel bir manzara tasviriyle başlayan ‘Buluşma’(Свидание, 1850) isimli öykü, okuyucuda, betimlenen yerde romantik bir buluşmanın yaşanacağı beklentisi yaratır. Yazar da bu beklentiyi kuvvetlendirecek bir
manzara sunar. Sonbaharda, Eylülün ortasında bir akçaağaç koruluğunda oturuyordum… Başımın üstünde yapraklar hışırdıyordu… Bu, ne baharın heyecanına sevinen
neşeli ve hafif bir fısıltı, ne yazın uzun konuşma sesi, ne de sonbaharın ürkek ve soğuk
boşboğazlığıydı, bu zar zor duyulan ve insanı uyutan bir sesti…

19
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Yağmurdan nemlenmiş olan koruluğun iç kısmı, kâh açan güneşten kâh havayı kapatan bulutlardan dolayı sürekli olarak değişiyordu; sanki birdenbire her şey
gülümsüyormuş gibi aydınlanıveriyordu. Az sayıdaki sık akağaçların ince gövdeleri
beyaz ipeğin zarif yansımasına bürünüyor, yerde yatan küçük yapraklar birdenbire
renkleniyor, uzun ve kıvırcık eğreltiotlarının güzel sapları zamanı geçmiş üzüm gibi
sonbaharın rengine bürünerek saf altın gibi parlıyordu.21
Etrafta ufak ufak hışırdayan yapraklar, güneşin açmasıyla aydınlanan koruluk, saplarının sararmasıyla romantik bir sonbahar gününü anımsatan otlar bir araya
gelerek iki aşığın buluşmasına mesken olan hoş bir ortam oluşturur. Ancak yazar
daha sonra bu beklentiyi boşa çıkarır ve romantik buluşma aksine bir ayrılık buluşmasına döner. Eserin başkahramanı olan Viktor, kadın başkahraman Akulina’ya
karşı son derece kayıtsız ve soğuk davranır, Akulina’ya sevgi duymaz, aşka hiç yakışmayan bir şekilde kendisini ondan daha yükseklerde ve daha iyi konumda görür.
İlgisiz, kibirli ve kaba olan Viktor, Akulina’nın duygularını küçümser. Sonuçta bu
buluşma Akulina için gözyaşlarıyla biter, doğa da bu durumu hisseder ve kızın duygularını anlayarak karşılık verir: Güneş yarı açık yarı bulanık gökyüzünde oldukça
alçakta duruyordu, ışınları da sanki donuklaşmış ve soğumuştu: parlamıyordu, düz
ama ağlamaklı ışıkları dağılmıştı… Görünüşe göre, solan doğanın taze ama neşesiz
gülümsemesinin içine, yaklaşan kışın hüzünlü korkusu sinmişti.22 Akulina’nın uğradığı hayal kırıklığı, doğayla bütünleşir. Zavallı kızın umut dolu gözlerindeki parıltının, yaşadığı mutsuzluk karşısında sönmesiyle birlikte güneşin ışıkları da donuklaşır
ve parlaklığını kaybeder. Âşık Akulina’nın içindeki ilkbahar coşkusu yerini kara kışa
bırakırken, doğa da adeta yaklaşan kışın hüznünü hisseder ve solmaya başlar.
Turgenev ‘Canlı Cenaze’(Живые мощи, 1874) isimli öyküsünde geçirdiği
talihsiz bir kaza sonucu yatalak kalan ve boş bir müştemilata atılıveren Lukerya’nın
hikâyesini paylaşır. Bu öykünün başında yazar, tarla kuşlarının neşeli şarkılarının
duyulduğu, bir zamanlar meyvelerin yetiştiği yabanileşmiş bir bahçenin tasvirini yapar. Ertesi gün erkenden kalktım. Güneş yeni yeni doğuyordu, gökyüzünde ise bir tek
bulut bile yoktu. Etraftaki her şey sabahın erken ışığının ve dün akşamki sağanağın
parıltısıyla parlıyordu. At arabama binmeden küçük, bir zamanlar meyvelerin olduğu ancak şimdilerde yabanileşmiş, ıssızlığı ve kokusuyla terkedilmiş müştemilatın
bulunduğu bahçede gezintiye çıktım.23 Ancak bu bahçede onu ne ağaçların yaprakları, ne parlayan güneş, ne arıların vızıltısı, ne de kuşların cıvıltısı cezbeder. Dikkatini
sadece açık ve temiz gökyüzünde uçuşan tarla kuşları çeker. …Ah, tarla kuşlarının
Turgenev, age, s.248.
Turgenev, age, s. 255.
23 Turgenev, age, s.327.
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oynaştığı gümüş boncukların döküldüğü seslerinin geldiği açık havada, açık gökyüzü
altında olmak ne kadar güzel!24 Yazar, mis gibi havanın tadını çıkarırken birdenbire
karşısına çıkan ve taş gibi hareketsiz yatan Lukerya’yı görür. Canlı, cıvıl cıvıl doğa
karşısında hareketsiz, adeta taşlaşmış bir insan figürü yerleştirilmesi doğa ve insan
yaşamı arasında keskin bir karşıtlık sunar.
Derlemenin son öyküsü olan ‘Orman ve Bozkır’da (Лес и степь, 1849), gece
manzarası önemli bir yer tutar. Gecenin özellikleri oldukça ayrıntılı bir şekilde sunulur: Baharda şafak vaktine kadar dışarıda kalmanın verdiği hazzı bilir misiniz? Sundurmaya çıkarsınız… Koyu gri gökyüzünde bir yerlerde yıldızlar yanıp söner; ara
sıra hafif bir dalgayla nemli bir rüzgâr kopuverir, sakin ama nereden geldiği belli
olmayan gece sesleri duyulur, ağaçlar gölgelerini düşürerek sakince ses çıkarırlar…25 Öykünün bu ilk satırları okunduğunda, insanın içini bir gece sakinliği sarar.
Doğanın tasvirinde bir sadelik hissedilir, yazar okuyucunun önünde yeni bir doğa
resmi açar, onu hissetmeyi ve ondan haz almayı mümkün hale getirir. Hafif serinlik,
ağaçların gürültüsü ve gölgesi yaklaşan sabahın tüm endişelerini unutturarak bir rahatlama hissi sunar. Öykü, derlemenin son birleşme noktası, güçlü senfoninin finali
olması sebebiyle de önemlidir. Bu öykü sadece doğaya çalınan bir marş değil aynı
zamanda gezgin avcının doğadaki seyahatinin, doğanın varlığıyla ortaya çıkmış duygularının öyküsüdür.26
Doğa tasviri ve ona uygun dil kullanımı konusunda uzman olan Turgenev’in
‘Avcının Notları’ isimli derlemesinde doğa, her zaman aktif ve dinamiktir. Yazar, bu
eserinde kullandığı sıfat, karşılaştırma ve metaforlarla doğanın renkliliği ve canlılığını coşkulu bir şekilde ortaya koyar. Bu öykü derlemesinde Turgenev, felsefi ve
sosyal problemlerin derinliğini doğa tasvirleri içerisine gizlemeyi başararak doğayı
bazen insan yaşamından bağımsız, bazense onunla bir bütün oluşturacak şekilde ele
alır ve insan yaşamındaki her türlü olumsuzluğa rağmen Rus doğasının kudretli güzelliğini her zaman öne çıkarır. Turgenev’de doğa, hiçbir zaman anlatının sıradan bir
fonu olarak kalmaz. Eserlerde bahsi geçen kahramanlardan ziyade doğa, hep başkahraman rolündedir ve her zaman kendine özgü özellikleri ve gerçekliğiyle ön planda
tutulur.

Turgenev, age, s.327.
Turgenev, age, s.351.
26 Ye. A. Zulyayeva, Peyzaj v “Zapiskah ohotnika” İ. S. Turgeneva, Hijegorodskiy gosudarstvennıy
pedagogiçeskiy universitet, Nijniy Novgorod, 2001, s. 9.
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Çocukluğun Erdemi: Andrei Kravchuk’un “The Italian”
Filmi Üzerine Betimsel Bir Analiz1
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Ankara Üniversitesi

Özet: Vania Solntsev adında altı yaşında bir çocuk, Rusya’nın kırsal bir
kasabasında yetimhanede yaşamaktadır. Buradaki çocukların çoğu, bir aile kurmayı düşlerler. Yetimhane, evlatlık verilen çocuklar üzerinden komisyon alan
yetişkin idaresi, diğeri de çete çocuklar olmak üzere iki rakip iç grup tarafından
yönetilen kasvetli bir yerdir. Bu yetim çocuklar, Rusya dışından gelen çocuksuz ve varlıklı ailelere evlat edinilmeleri için verilmektedir. Vania da İtalyan
bir aileye evlat verilmek üzeredir ki tam bu sırada trajik bir biçimde oğlu Mukhin’i yetimhaneye bırakmaktan pişmanlık duyup geri almaya gelen bir annenin,
oğlunun evlatlık verildiğini öğrendiği an yaşadığı çaresizliğine tanık olur. Vania da kendisinin kayıp mı yoksa terkedilmiş mi olduğunu bilmemektedir.
İtalya’da varlıklı bir ailenin yanında yaşamakla, öz annesini bulmakla ilgili iki
seçenekli bir dönemecin eşiğine gelir. Yolunu, annesini aramaktan yana seçer.
Vania, annesi hakkında bilgi edinebilmek için yetimhanedeki kişisel dosyasını
bulmak, dosyayı anlamak için okuma öğrenmek ve bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Tüm bu aşamalarda yetimhanede yaşamakta olan ve kendisinden birkaç yaş büyük Irka (Olga Shuvalova) adlı bir genç kız ona yardım eder. Annesini ararken, kar amaçlı, kendilerini yabancı ailelere veren yetimhanenin iki çalışanı da kendisini yakalamak için peşine düşerler. Filmin kapanış sekansında
yoksul bir mahallede Vania’nın yüzünü yavaş ve memnun bir gülümseme alır.
Annesini bulur. Bu araştırmanın amacı, Andrei Kravchuk’un “The Italian” Filminde insan doğası, umut, sevgi gibi temaların nasıl gerçekleştiğini çocuğun
duygu, deneyimleri ve algılarına dayalı olarak çözümlemektir. Araştırma doküman çözümleme tekniklerinden betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulardan dört temaya ulaşılmıştır. Bunlar; “umut,” “cesaret,” “sevgi,”
“gruplararası ilişkiler” olarak tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: “The Italian,” Betimsel Analiz, Çocukluk, Değerler, Gruplararası İlişkiler.

Bu makale 14-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde düzenlenen
Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi’nde (UTRAK 2018) sözlü bildiri
olarak sunulmuştur.
1

299

Pınar KIZILHAN

The Virtue of Childhood: A Descriptive Analysis on the Andrei
Kravchuk's Film Titled “The Italian”
Abstract: A six-year-old boy named Vania Solntsev lives in an orphanage in a rural village in Russia. Most of the children here dream of found a
family. The orphanage is a gloomy place led by two rival internal groups, with
on the one hand an adult administration taken a commission on adopted children and on the other hand a gang of children. These orphaned children are
given to childless and wealthy families from outside Russia to be adopted. Vania is almost going to be adopted by an Italian family when he witnessed the
desperation of a mother who, tragically, regretting having left his child Mukhin
at the orphanage had come looking for him and learned that he was dead. Vania
does not know whether she is lost or abandoned. He arrives to a phase in which
he has to choose between two options, living with a wealthy family in Italy or
finding his own mother. He chooses to seek his mother. To find out about her
mother, Vania has to find her personal file in the orphanage, learn to read for
understand the file and go on a long journey. A young girl named Olga Shulava
and who is a few years older helped him in all these steps. While searching for
his mother, two employees of the orphanage which give them for profit to foreign families are follow them around to catch them. In the last sequence of the
film, Vania's face gains a slow and satisfied smile in a poor neighborhood. She
will find her mother. The purpose of this research is to analyze in Andrei
Kravchuk's film titled "The Italian" how themes such as human nature, hope
and love are realized based on feelings, experiences and perceptions of the
child. This is a documan analysis of qualitative research and the work is analyzed by descriptive analysis technique. Four themes were obtained from the
findings. These are identified as; “hope,” “courage,” “love,” “intergroup relations.”
Key words: “The Italian”, Descriptive Analysis, Childhood, Values, Intergroup Relations.

1. Giriş
1.1. Yönetmenin Kaygısı
Andrei Kravchuk 2005 yılında The Italian (Italyanets) filmini çekmeden önce
yetimhaneler ile ilgili belgeseller çekmiştir. Ancak Kravchuk bu belgesellerde görsel
veya fizyolojik saldırganlığa ve agresifliğe odaklanmamıştır. Materyal her ne kadar
yetimhane de olsa gerçekçiliği hiçbir şekilde abartmadan yansıtmıştır. Yönetmen bu
filmde aşağılanmış ve ezilmişlerle ilgili bir sosyal dram ya da mutlu sonlu bir hikâye
amaçlamamıştır. Aksine Kravchuk’un beyaz perdeye yansıtmayı amaçladığı şey; kelimenin tam anlamıyla “kendi mutluluğunu yakalamaya çalışan bir kahraman yaratmak”tır. Ve tabi ki “The Italian” iyi ve kötünün ayrımını yaptıran ahlaki bir çocuk
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filmi değildir. Yönetmenin bu filmindeki en önemli artı; karakterlerin Rus histerik
yalnızlığı içinde yok olmamasıdır. Filmin ana karakteri Vania Solntsev; kameranın
karşısında tipik bir yetim çocuktan daha fazlasıdır. O, hayallerine ulaşmak için çabalayan bir çocuktur. Bu nedenledir ki Vania’nın başkaları tarafından hırpalanması,
aşağılanması ya da şiddete maruz kalması izleyicide dramatik bir acıma hissi yaratmaz. Aksine Vania’nın çabası ve cesareti takdir edilir.
Filmin hikâyesi gerçek bir yaşama dayanmaktadır. Filmin senaristi Andrei Romanov 1988 yılında “Kosmonolskaya Pravda” adlı gazetede İtalyan aile tarafından
evlat edinilmek istenen ancak gerçek annesini bulmak için yetimhaneden kaçan bir
çocuğun hikâyesini okumuştur. Böylece Romanov senaryosunu bu hikâye üzerinden
kurgulamıştır. Tarkovski de (2008) “mühürlenmiş zaman” adlı eserinde, “Ivan’ın
Çocukluğu” adlı filmi yapma düşüncesini açıklarken, “mevcut dünyanın gerçekliğiyle doğrudan ilişki içinde filme dönüşmesinin” önemine değinmektedir.
1.2. Filmin Konusu
“The Italian” adlı film, altı yaşındaki bir çocuğun öz annesini araştırması üzerine odaklanır, gerçek bir yaşamdan konusunu almıştır. Filmin türü aile ve dramdır.
Filmin açılış sekansı, yetimhanedeki çocukları evlat edinen ailelerden elde edilen ücretin büyük bir payını alan Madam, şoför ve İtalyan bir çiftin, soğuk bir kış günü,
Rusya’ya Vania’yı evlat edinmek üzere geldikleri sırada arabanın virajda kalmasıyla
başlar. Yetimhaneden yardım istenir. Film, çok sayıda yetim çocuğun yolda kalan
arabayı yetimhaneye kadar itmeleriyle devam eder.
Rusya’nın bir kırsalında, müdür Yuri Itskov/Semyon Alekseevich tarafından
yönetilen bakımsız bir yetimhanede yaşayan Vania Solntsev (Kolya Spiridonov)
adına daha güzel bir hayata başlamak için bir şans doğar. Vania, varlıklı bir İtalyan
aile tarafından evlat edinilerek iki ay içinde İtalya’ya yerleşecektir. Yurdun kazan
dairesinde yaşayan yaşça büyük yaklaşık on diğer çocuk, müdürün zayıf iradeli olması nedeniyle neredeyse yurdu kendileri yönetirler. Madam’ın (Maria Kuznetsova)
temel kaygısı çocuklar üzerinden kar sağlamaktır. Ayrıca bu yetimhanede çocuklar
etrafı temizlemek ve süpürmek gibi işlerden de sorumludurlar.
Tam bu aşamada, Vania’nın bürokratik işlemleri sürerken dramatik bir dönemeç yaşanır. Vania ve diğer çocuklar, bir zamanlar yurda bıraktığı oğlunu geri almak
için gelen kederli bir Rus annenin yurttan çok sert bir şekilde kovulduğuna, bir gün
sonra bu annenin tren raylarında intihar ettiğine tanık olurlar. Bu durum Vania’yı
derinden etkiler. Vania da bir gün annesinin kendisini görmeye geleceğinden ve bulamayınca da intihar edeceğinden kaygı duyar. Ya kendi öz annesi de onu yurttan
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götürmek için gelseydi ve kendisinin İtalya’da yaşadığını öğrenseydi ne olurdu? Vania, belki de “Alesha Mukhin”in annesi oğlunu aramıyor olsaydı şimdi yaşıyor olacaktı” diye düşünmekten kendini alamaz. Vania’nın bu konudaki ayrıntılı kuşkuları,
yetimhanade sürüp giden düzeni de tehdit etmektedir. Çünkü çocuklar kendilerinin
varlıklı aileler tarafından benimsenilmesinin yaşamlarında karşılaşacakları en büyük
şans olduğuna inanmaktadırlar. Ne yazık ki Vania bu konuda ikna olmaz. Bu nedenle
İtalya’ya gitmek, varlıklı bir ailenin yanında eğitim almak yerine, şiddetli bir istekle
öz annesini bulmak için o andan itibaren uğraşmaya koyulur.
Bu amaçla, öncelikle yetimhanede gizli tutulan evrak dosyasındaki kişisel bilgilerini anlamak için Natasha’dan okuma öğrenir. Bunu öğrenen arkadaşı Anton,
okul idaresine “eğer Vania fikrini değiştirirse onun yerine İtalya’ya gidip gidemeyeceğini” sorar. Böylece Vania’nın kişisel bilgilerine ulaşma ve bu yoldan annesini
bulma düşüncesi okul idaresi tarafından fark edilir. Vania tecrit odasına kapatılır.
Ama kendisinden yaşça büyük arkadaşı Irkha’nın yardımıyla yurttan kaçar. Zor bir
araştırmadan sonra annesine ulaşabilmeyi başarır. Bu çocukların yaşamlarının paradoksu, bir taraftan Madam’da somutlaşan kapitalizme bağlılık diğer taraftan da geçmişlerindeki Sovyet düzeninin etkisi olarak görülmektedir.
2. Yöntem
Araştırma, doküman analizi yöntemi olup yapıt betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Betimsel analizde elde edilen
veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analizde, görüşülen veya gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak
amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu
amaçla, temalar, filmde geçen kodlamalara dayalı olarak oluşturulmuş ve ilgili kodların altında doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, yönetmenliğini Andrei Kravchuk’un üstlendiği 2005
yapım yılı “The Italian” adlı filmi, çocukluk değerleri ve eğitsel ilişkiler açısından
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere yanıt aranmıştır: Andrei
Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde,
1. Vania karakterinde çocukluğa dair hangi değerler işlenmiştir?
2. yetimhanedeki diğer çocuk karakterlerde çocukluğa dair hangi değerler
işlenmiştir?
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3. yetimhanede gruplar arası ilişkilerin yapısı nasıldır?
4. bir eğitim kurumu olan yetimhanede çocuklar ve okul yönetimi arasındaki
eğitsel ilişkiler nasıldır?
2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, filmdeki sahneler ve diyaloglar olup yapıt betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öncelikle kodlamalar ardından, kodlamaların ilişkisel
olarak kümelendiği temalara ulaşılmıştır. Bulgular bölümünde, filmdeki ilgili kodlara ilişkin örnek alıntılar sunulmuştur.
3. Bulgular ve Yorum
Alt problem 1: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde Vania karakterinde çocukluğa özgü hangi “değerler” işlenmektedir?
Tablo 1: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde Vania Karakterinde
Çocukluğa Özgü Değerlerine İlişkin Analizler

Çocukluğun Erdemi

Temalar

Kodlar

F

Örnek İfadeler/Örnek Sahneler

Umut ve gerçeğe
ulaşma isteği

33

“ (…) Alesha Mukhin gibi mi?”
(5’)
“(…) Fikrini değiştirirsen senin
(Vania) yerine İtalya’ya gidip gidemeyeceğimi sordum. İyi insanları satmak doğru olmazdı” (51’)
“(…) Gel şansımızı deneyelim.
Hiç olmazsa gerçeği anlarız!”
(55’ 53’’).

Cesaret

28

“(…) Ne pahasına olursa olsun
annemi bulacağım!”(1’ 32’’).

Koşulsuz Sevgi

32

Hiç tanımadığı, yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediği öz annesine
arama isteği

Özgür irade

13

Varlıklı İtalyan ailenin yanında bir
yaşam sürmek yerine öz annesini
bulmayı tercih etme.

Tablo 1’de görüldüğü gibi Vania karakterinde filmde en sık görülen kodlardan
biri “umuttur”tur. Vania’nın iyimser olmayan umudu, yalnızca geleceğe dönük ve
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varlıklı bir aile tarafından benimsenilmekle sınırlı değildir. Umudun, filmin tüm atmosferinde kendini hissettirdiği görülmektedir. Vania’nın olayla ilgili öngörüsü,
açıklamaları, sorduğu soruları özgün bir değerlendirme içermektedir. Çünkü Vania’nın akıl yürütme ve karar vermesinin ardında gözlemlerden ziyade sorgulamanın
olduğu görülmektedir. Eagleton (2015) iyimserliğin daha çok mizaçla ilgili olup
umudun ise derin bir düşünmeyi ve disiplinli bir çalışmayı gerektirdiğini belirtmektedir. Vania da çocuk yüreğinde ve imgesinde annesinin yaşayabileceği ve onu bulabileceği umudunu taşımıştır. Annesini bulmak adına zorluklardan yılmamıştır.
İkinci olarak, filmden elde edilen kodlara göre Vania’nın cesaretli bir çocuk
olduğu söylenilebilir. Vania’nın ne olursa olsun kendi yaşamıyla yüzleşmek istemesi
onun cesaretini göstermektedir. Vania, annesinin hayatta olup olmadığını bilmemektedir. Ancak bunu vargücüyle öğrenmek istemektedir. Annesi hayatta olsun ya da
olmasın elindeki tüm imkânlarını kullanarak, cesaretle bilmediği bir konunun üstüne
gidebilmektedir. Vania annesiyle ilgili araştırmasına adım atmadan önce zihninde
annesinin yaşıyor olabileceği ve İtalya’ya gittiğinde kendisini yetimhanede arayabileceği varsayımından hareket etmiştir. Bu düşüncesini Irkha, Natasha, Anton, Kolyan
ile müzakere etmiştir. Arkadaşları da Vania’nın cesaretini sonunda takdir ederek bu
konuda zor anlarında ona yardım etmişlerdir. Örneğin, Anton, tecrit koğuşuna kapatılan ve aç bırakılan Vania’ya bir somun ekmek götürmüş, genç oğlanlar (kazan dairesinde kalan yaşça büyük çocuklar) müdürün odasındaki gizli evrakları bulmasına
yardım etmiş, Irkha da onun yurttan ayrılarak trene binmesini sağlamıştır.
Üçüncü olarak filmden elde edilen kodlamalar, Vania’nın koşulsuz sevgisidir.
Bir çocuğun duyabileceği koşulsuz sevgiye ilişkin en önemli sahnelerden biri Alesha
Mukhin’in annesinin intiharından sonra o gece Vania’nın gözüne uyku girmemesidir.
Hiç tanımadığı, yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediği öz annesine arama isteği koşulsuz sevginin kendisidir. Yatağından kalkarak kendisi ve annesi hakkında Natasha’ya
“ya annem yaşıyorsa? Ya ben İtalya’ya gidince beni buraya aramaya gelirse?” diye
sormuştur. Bu amaçla yaşı küçük olmasına karşın okumayı öğrenebilmek için soğukta benzin istasyonunda çalışarak biriktirdiği harçlıklarını Natasha’ya vermiştir.
Buna ek olarak, annesinin bulunduğu adrese gitmek için Irkha’nın yardımıyla bindiği
trende yalnız başına yolculuk eden bir çocuk izlenimi vermemeye dikkat etmiştir.
Ardından, yetim kayıtlarını tutan “Frunze 18 çocuk evi’nde” yorgunluğuna rağmen
uyuyakalmamış, sabah gün ağarır ağarmaz ilaç kutusunun üstüne yazılan adresin yolunu tutmuştur.
Ayrıca Vania’nın çabalarını takdir edecek diğer bulgular şöyle belirtilebilir:
Kolyan tarafından dövülmesi, tren istasyonunda adresi sorduğu çocuklar tarafından
hırpalanması, şiddete maruz kalması, tüm bunlara hiçbir surette şiddetle karşılık
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vermemesidir. Dördüncü olarak filmden elde edilen kodlamalar Vania’nın özgür iradesini İtalya’ya götmek yerine annesini aramaktan yana tercih ettiği görülmektedir.
Alt problem 2: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde yetimhanedeki
diğer çocuk karakterlerde çocukluğun doğasına özgü hangi değerler işlenmiştir?
Tablo 2: Andrei Kravchuk’un “The Italian” Adlı Filminde Yetimhanedeki Diğer Çocukların Değerlerine İlişkin Analiz

Çocuklukta Duygusal Doyum

Temalar

Kodlar

f

Örnek İfadeler/Örnek Sahneler

Güvensizlik

13

“(...) Vania, iyi ve kötü yabancılar varmış. Kötü
olanları çocukları parçalara ayırmak için
alırmış” (17’ 7’’)
“(…)Alesha Mukhin’in annesi çocuğunu görmeye daha önce gelmeliydi”
(23’12’’)
“Beni annemin bulmasını isterdim”
(23’14’’)

Kötü alışkanlık

4

“ (…) Bugün sigara içtin mi?”
(12’35’’)

Kıskançlık

6

“(…) Tüm diğer çocuklar seni kıskanıyor” (43’)

Tablo 2’de görüldüğü gibi yetimhanedeki diğer çocuklarda en çok güvensizlikle ilgili duyguların olduğu tespit edilmiştir. Alesha Mukhin’in annesinin çocuğunu
almak için yurda gelmesini çocukların olumlu karşılamadığı, “onu almak için geç
kaldığı” şeklinde yorum yaptıkları görülmektedir. Bu konuyla ilgili bir başka sahne
de çocukların o gece Natasha’ya “şimdi onu nerede nasıl bulacak” diye sormalarıdır.
Natasha:
“ (…) Umurumda mı? Bunca yıl neredeydi? Şimdi onun yeni bir anne ve
babası var” (23’33’’).
diye vermiş ve bu yanıtın ardından çocuklar dakikalarca sorgulayan gözlerle
kendisine bakmışlardır. Burada çocuklar Mukhin’in yeni bir anne ve babası olduğu
için şanslı mı ya da öz annesine kavuşamadığı için şanssız mı olduğu konusunda
kendi aralarında fısıldaşarak konuşurlar. Çocukların çok hüzünlendiğini ve uyuyamadığını gören Natasha onlara Winnie Pooh ile ilgili bir öykü okur:
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“(…) Eğer bildiğim bir şey varsa… bir delik oyuk demektir… ve bir oyuk bir
tavşan demektir. Ve Bir tavşan iyi bir misafir demektir, ikramda bulunabileceğim ve
yeni mısralarımı dineleyecek bir misafir… Başını deliğe sokup bağırdı: Evde kimse
yok mu? Cevap gelmedi ama sesler duyuluyordu… Sonra her şey tekrar sessizliğe
büründü.” (25’47’’).
Uyuyamayan Vania kazan dairesine Natasha’nın yanına gider ve ona şu soruyu sorar:
“(…) Eğer beni İtalya’ya götürürlerse ve annem benim için gelirse beni nasıl
bulacak?” (26’ 38’’).
Natasha da “bu olasılığın milyonda bir olduğunu” söyler. Ne yazık ki Natasha’nın bu açıklaması Vania’nın öngörüsü ile uyuşmamaktadır. Vania gözlemlere
dayalı açıklamadan ziyade yargıya dayalı açıklamaya gereksinim duyar. Piaget de
(2017) çünkü bağlacıyla anlatılan bağlılık kiplerini gözlem olgusu ve düşüceye dayalı neden sonuç ilişkisi olmak üzere ikiye ayırır. Çünkü bağlacıyla başlayan bir
cümle yargıyı ya da düşünceyi ifade ederse neden sonuç ilişkisi kurulabilir. Burada
Natasha’nın “çünkü bir annenin buraya gelmesi milyonda bir olasılık” açıklaması
düşünceye değil sadece bir gözleme dayalıdır. Bu nedenle Vania gibi sorgulayan bir
çocuk için bu açıklamanın yeterli olduğu söylenemez.
Ertesi gün Alesha Mukhin’in annesinin tren raylarında bir kazada öldüğü haberi yurtta duyulur. Bu olaydan sonra Anton ve Vania’nın arasında şu diyalog geçer:
“(…) Sarhoş olup olmadığının ya da trenin altına bilerek mi atladığının bir
önemi yok. Eğer oğlunu aramasaydı hala yaşıyor olurdu. Ya beni de arıyorlarsa?”
(29’ 28’’).
Anton ve Vania çocuk evine nasıl, nereden geldiklerinden, ailelerinin var olup
olmadığından habersizdirler. Tek bildikleri şey kendileri hakkındaki dosyaların müdürün dolabında kilitli bulunduğudur. Bu aşamadan sonra Vania, kilitli dolapta bulunan dosyasındaki kişisel bilgilerini okumaya kararlıdır. Vania kendisinin terk mi
edildiğini yoksa ailesinin kayıp mı oduğunu bilememektedir. Bunun için yurttaki diğer büyük çocuklardan yardım ister. Irkha, Vania’nın büyük ısrarı üzerine kendisine
okumayı öğrenmesi için para karşılığı yardım eder.
Tablo 2’de görüldüğü gibi elde edilen kodlara göre çocuklarda en çok güvensizlik söz konusudur. Onlar için ait olma duygusu, yetimhaneden ayrılarak güvenli
bir aile ortamına kavuşmak anlamına gelmektedir. Bu gerçekleşmediği sürece çocuklarda güvensizliğin hâkim olduğu görülmektedir. Anton ve Vania arasında geçen bir
konuşmada “kötü yabancıların çocukları organ mafyasına verdikleri” konu edilmektedir. Ayrıca, yetimhanede evlat alınanların diğer çocuklara göre daha şanslı olduğu
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bu durumun diğer çocuklar arasında kıskançlığa neden olduğu görülmektedir. Son
olarak bazı çocuklarda sigara içme gibi kötü alışkanlıklara ilişkin göstergeler mevcuttur.
Alt problem 3: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde gruplar arası
ilişkilerin yapısı nasıldır?
Tablo 3: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde gruplar arası ilişkilerin yapısına İlişkin Analizler

Bağlılık

Temalar

Kodlar

F

Örnek İfadeler/Örnek Sahneler

Denetim

26

Vania benzin istasyonunda kazandığı parayı kendisine okuma öğretmeyi kabul eden Irka’ya vermek
üzere ayakkabısının içine saklaması (45’)

Açıksözlülük

23

Vania’nın Irka’ya okumayı öğrendiğini müjdeler (39’
25’’)

Anne baba rolü

23

Natasha’nın Winnie Pooh’un öyküsünü anne gibi ilgi
ve şefkatle okuması

Aidiyet
gusu

23

Arkadaş grubunun kurallarına sadakat

duy-

Tablo 3’te görüldüğü gibi, filmden elde edilen kodlara dayalı olarak, büyük
çocukların küçük çocuklara “ödül-ceza” gibi denetim mekanizması yani yaptırım uyguladıkları tespit edilmiştir. Yetimhanedeki büyük çocukların, aynı zamanda annebaba rolünü üstlenmeye çalıştıkları görülmektedir. Kolyan, baba rolü üstelenmiş ve
diğer çocuklar da bunu benimsemiştir. Herkesin çalıştığı parayı Kolyan’a vermesi
aralarındaki kuraldır. Kural gereği aralarında hiçbir gizli saklı olmayacaktır. Ancak,
Vania’nın okuma öğrendiği sırada Irkha’ya vermek için ayakkabısının içine sakladığı
parayı gören Kolyan, Vania’nın kendisinden para sakladığını düşünerek onu cezalandırır. Bilindiği gibi Vania Irkha’dan okuma öğrenmek istemiş, Irkha da Vania’nın
bu isteğini kendisine ödeme yaptığı takdirde kabul edeceğini söylemiştir. Vania, benzincide aldığı bahşişi Kolyan ile paylaşmadığı için Kolyan tarafından ciddi şekilde
hırpalanır. Buna çok üzülen Irkha kimseye söylemeden ve kendisinden para talep
etmeden Vania’ya okumayı öğretir. Tam bu aşamada Vania’nın akran arkadaşı Anton, Vania’nın öz annesini bulmak istediğini öğrenir. Bu durumun kendisi için bir
şans olacağı düşüncesiyle, Anton, okul idaresine, Vania’nın yerine İtalyan ailenin
yanına gitme şansı olup olmadığını sorar. İdare böylece Vania’nın kaçma niyetini
öğrenir ve onu tecrit koğuşuna kapatır.
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Yetimhanedeki büyük çocukların, anne-baba rolünü üstlendiklerine dair diğer
bulgular şöyledir: Çocukların kendi aralarında bazı kurallar belirledikleri görülmektedir. Örneğin, küçük çocuklar mağdur olduğunda büyükler, küçüklerin (kardeşlerinin) yanında yer alırlar. Natasha’nın çocuklara gece yatarken Winnie Pooh’un masalını bir yetişkin anne gibi okuması da buna örnek verilebilir. Buna benzer bir başka
sahne Kolyan ve Vania arasında baba oğul gibi geçen bir diyalogta görülmektedir.
Kolyan, Vania’nın yurttan ayrılma fikrinin diğer çocuklar için iyi bir örnek olay teşkil etmeyeceğini söyler. Bu konuda Vania’yı ikna etmeye çalışarak, Vania’ya yetimhaneye böyle bir şeyden sonra ailelerin gelmek istemeyeceğini ve diğer çocukların
da kurtulma şansının kapanacağını söyler.
İkinci olarak çocukların akran ilişkileri açık sözlülüğe dayalıdır. Birbirlerinden
bir şey saklama gereği duymazlar. Örneğin benzincide aldıkları bahşişleri aralarında
paylaşırlar. Yine küçük çocuklar için bitpazarından alışveriş yaparlar.
Küçük ve büyük çocuklar arasındaki yardımlaşmaya ait bir başka bulgu da
Irka’nın Vania’yı tecrit koğuşundan çıkararak trene binmesini sağlamasıdır.
(52’35’’) Son olarak çocukların akran ilişkilerinde aidiyet duygusu gözlenmektedir.
Çocuklar, yetimhanenin kazan dairesini üs tutmuş çeteye sadakat göstermekle insani
bir duygu olan aidiyet duygusunu da karşılamış olmaktadırlar.
Alt problem 4: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde bir eğitim kurumu olan yetimhanede çocuklar ve okul yönetimi arasındaki eğitsel ilişkiler nasıldır?
Tablo 4: Andrei Kravchuk’un “The Italian” adlı filminde Bir Eğitim Kurumu
Olan Yetimhanede Eğitsel İlişkilere İlişkin Analizler

Araçsal İlişkler

Temalar

Kodlar

F

Örnek İfadeler/Örnek Sahneler

Ekonomik istismar

6

“(…) Güzel araba! Madam’ın
daha önce bir Volga’sı vardı…
Bizim üzerimizden kaç para kazandığını biliyor musun” (4’
22’’).
“ (…) İyi haberler bekliyorum.
Çok cömert olabilirim” (60’)

Duygusal istismar

4

“(…) Çık dedim sana ne cesaretle geldin?” (18’36’’)

Gözdağı verme

5

“(…) Seni doğrudan cezaevine
gödermeli, tabi bu arada

Madam’ın polislere dönerek
polislere yönelik:
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çalışmalı ve bana borcunu ödemelisin” (49’)
7

“(…) Hiç insan görümüyorum
ki gördüğüm sadece pislik”
(47’)

Çocuğun tercihine saygılı olma

12

“(…) Kendi yolunu bulabilir
misin?” (1’ 35’’)
Müdürün Vania’yı tecrit koğuşuna kapatması, ancak ona yine
de İtalya’ya gitmesinin en
doğru yol olduğunu söylemesi
(46’ 42’’)

Sağduyu

Sosyal uzaklık

Tablo 4’te görüldüğü gibi Yetimhanede Eğitsel İlişkilere İlişkin Analizlerde,
ekonomik istismara ilişkin bulgular yer almaktadır. Çocuklar, okul idaresinin kendilerini evlat edinen ailelerden komisyon aldığını bilmektedirler. Buradan elde edilen
kazançla ekonomik iyileşmeyle ilgili göstergelerin; araba yenileme vb. çocukların
dikkatini çektiği görülmektedir.
İkinci olarak, duygusal istismarla ilgili bulgular tespit edilmiştir. Başka bir aileye evlatlık verilen Alesha Mukhin’in annesinin yetimhaneden müdür tarafından çocukların gözü önünde hırpalanarak kovulmasının çocuklar üzerinde bir sarsıntı yarattığı söylenebilir. Bu olaydan sonra Vania kendi annesini nasıl bulacağını ayrıntılı
düşünmeye başlamıştır. Üçüncü kod gözdağı vermedir. Madam, Vania’nın İtalya’ya
gitmek yerine annesini bulma isteğini hiç bir surette olumlu karşılamıştır. Aksine
Vania’ya gözdağı vermiştir. Gözdağı verme iletişim engellerinden biridir.
Dördüncü olarak, yetimhane çalışanlarının birbirleriyle sosyal olarak uzak olduğu görülmektedir. Örneğin, Kolyan, çocuk evinin şoförü Grisha’ya “neden insanlara hiç selam vermediğini merak ettiğini” sorunca Grisha ona cevaben “insan görmüyorum ki gördüklerim yalnızca pislik” demektedir.
Eğtsel ilişkilere ait bir diğer tema ise sağduyudur. Yetimhanede çocuklara,
sağduyulu davranan yetişkinlerden biri müdür diğeri Grisha’dır. Müdür, Vania’ya
ısrarla iyi bir yaşama başlama şansı kazandığını, İtalya’ya gitmesi gerektiğini belirtmektedir (47’). Son olarak, Vania Frunze sokağına varır, çocuk evi yetkilisinden annesinin adresini öğrenir. O adreste yaşadığından emin değildir. Çocuk evi yetkilisinin
ilaç kutusunun üzerine yazdığı adresi alarak sabah erken saatte bu evden ayrılır. Annesinin yaşadığı evi bulur. Kapıyı açan kadına “Vera Gennadyevna Solntseva ile görüşmek istediğini” söyler. Annesi çalıştığı için evde yoktur. İkinci kez gittiğinde sokak ortasında Grisha ile karşılaşır. Kendisine yaklaşmamasını “ne pahasına olursa
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olsun” annesini bulacağını söyler. Grisha’ya öfkelenerek Vania bileğini cam şişeyle
keser. Filmin kapanış sekansında, Vania’nın yüzünü yavaş ve memnun bir gülümseme alırken Vania’nın Anton’un İtalya’dan gelen mektuba cevabı seslendirilir. Anton İtalyan ailenin yanına giderken Vania’nın öz annesiyle yaşamına devam ettiği
görülmektedir.
4. Tartışma ve Sonuç
Vania, Alesha Mukhin’in annesinin intiharından sonra kendi yaşamında bir
dönüm noktası yaşamıştır. Vania bu olayla duygudaşlık göstermiş, annesinin varlığını bu olaydan sonra sorgulamaya başlamıştır. Bir başka ifadeyle Vania’nın, “ya
benim annem de Alesha Mukhin’in annesi gibi beni ararsa?” sorusunun eşduyumsal
bir tavır olduğu söylenebilir. Başaran (2007) duygudaşlığı, bir insanın karşısındakinin elem ya da haz yönündeki duygularına katılması olarak tanımlar. Ayrıca eğitbilimsel açıdan bu sorgulamanın ileri düzey bir “öteleme” becerisi olduğu söylenebilir.
Sönmez (2015) kazanılan bir davranışın öğrenci tarafından özümsenmesi, kendine
mal edilmesi, anlamın yakalanmasının bir konunun kavranması anlamına geldiğini
belirtmektedir. Yazar, bir olayın belli koşullar altında geçmiş ve gelecekteki özelliklerinin ne olacağını düşünmeye “öteleme” etkinliği adını vermektedir. Dolayısıyla
Vania’nın “ya beni de annem aramaya geldiğinde İtalya’ya gitmiş olursam” şeklindeki sorgulaması kendi durumunun gelecekte doğuracağı sonuçlar üzerinde etraflıca
düşünmesinin bilişsel anlamda öteleme olduğu söylenebilir. Vania’nın kendine ya da
sosyal bir yaşama ait bir problemin ya da konunun temel özelliklerini ve bunun olası
sonuçlarını yordayabilecek özellikte bir çocuk olduğu görülmektedir.
Yukarıda sözü edildiği gibi Vania’nın annesini bulma isteği yaşamının temel
kaygısı haline gelmiştir. Filmin bu aşamadan sonra ilerleyen bölümü, Vania’nın annesine ulaşmak için sürdürdüğü mücadeleyi konu alır. Vania, annesinin hayatta olup
olmadığını bilmediği halde türlü zorlukları göze alarak onu arama girişiminde bulunmuştur. Vania’nın hayallerinin izinden gitmesi, umut içeren iyimser bakış açısına
sahip olduğunu göstermektedir. Natasha’nın, “bir annenin yetimhaneye gelerek çocuğunu aramasının milyonda bir ihtimal” olduğunu söylemesine rağmen, Vania’nın
“milyonda bir” dahi olsa umudunu kırmamasının, filmin temel vurgularından biri olduğu düşünülmektedir. Alanyazında umut etmenin, aynı zamanda bilişsel bir çabayı
gerektirdiği belirtilmektedir. Umut, amacın sadece arzu ederek gerçekleşmesini sağlayan, kerameti kendinden menkul bir kehanet değildir. Buna karşın umutsuzluk düşler kurmanın mümkün olmadığı noktada devreye girer. Ancak umutsuzluk çaresizlik
de değildir. Tam bu aşamada Stoacı öğretiyi anımsamak yerinde olabilir. Stoacı öğretiye göre insan fazla yüksekten uçmayınca üzülmez. Bir başka deyişle, bize çok
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önemli görünen bir şeyin başka birinin hayatında sadece bir ayrıntıdan ibaret olduğu
gerçeğindeki ironiyi kabul ederek yaşamak daha iyidir. Erişilemez şeyler ummamak
kişiyi yıkımdan korur. Umudun karşıtı umutsuzluk değil, cesurca bir tevekkül ruhudur (Eagleton, 2015). Bu anlamda Vania amacına ulaşmak için elinden gelen herşeyi
yapabilen bir çocuktur. Erdeme yönelen bireyden beklenen de elinde olan şeyler ile
elinde olmayan şeyler arasında ayrım yapmayı öğrenmiş olmaktır. Yani Epiktetos’un
deyimiyle “elimizde olanların en iyisini yapmalı, diğer bütün her şeyi geldiği gibi
karşılamalıyız” (Öztürk, Çalışkan, Özdemir, 2017). Buna paralel olarak sözü edilen
iyimserlik; ümit, sorumluluk ve hayata karşı genel olumlu bir eğilim üzerinde duran
kişisel kontrolü geliştirme yolu olarak tanımlanmaktadır (Hoy, Hoy ve Kurz, 2008,
akt. Çoban ve Demirtaş, 2011). Dolayısıyla Vania’nın öncelikle, yakın çevresindeki
sosyal bir olayla empati yapması, inandığı amaç için eylemde bulunması, okumayı
öğrenerek kişisel dosyasındaki bilgilere ulaşması, yorulmak ne demek bilmeden yarı
aç yarı tok halde elindeki adrese ulaşabilmek için aldığı ciddi ve önemli sorumluluklardandır.
Ayrıca Vania’nın yaşamla yüzleşmek istemesi de cesaretli tutumuna dair bir
başka göstergedir. Alanyazında da “Rus ruhu” olarak betimlenen bir kavrama göre
Rus yazarların daima “iyimser ve umutlu” olduğu bilinmektedir. Rus yazarlar, bir
yandan uçsuz bucaksız ve çoğu zaman düşman bir doğanın ağırlığını, toprağa ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı köylü yığınlarının uyuşukluğunu, zevk düşkünü ve kozmopolit bir aristokrasinin bıkkın kötümserliğini dile getirmekten hiç vazgeçmezken,
her şeyden önce ruhlarda gerçekleşen bir dirilişe olan umutlarını da asla kaybetmemişlerdir (Thėma Larousse s.99). Filmde de bakımsız bir yetimhanedeki yaşam koşulları zor olsa bile umut ve iyimserliğin filmin geneline hâkim olduğu görülmektedir. Tarkovski (2011) yaşamda bireyin topluma duyduğu ihtiyaçtan ziyade toplumun
bireye ihtiyacı olduğunu ifade eder. Tarkovski’ye göre birey sürü gibi değil, kendi
yalnızlığında doğaya, hayvanlara ve bitkilere yakın ve onlarla ilişki halinde yaşamalıdır. Vania’nın bu anlamda yalnızlığı da başkalarıyla kurduğu yakın ilişkiler de bir
devinim göstermektedir. Vania düşünebilmekte, düşündüklerini eyleme dönüştürebilmektedir.
Filmden elde edilen temaya dayalı olarak, diğer çocuklarda kıskançlık ve güvensizlik duygularının belirgin olduğu tespit edilmiştir. Çocuklar bu duyguların bir
sonucu olarak sigara kullanma gibi kötü alışkanlıklar kazanabilmektedir. Şemin de
(1993) sevgi gibi organik gereksinimlerin her şeyden önce geldiğini ifade etmektedir.
Küçük çocukların karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelemediklerinde eksiklik,
hayal kurma, somurtma, yalan söyleme gibi davranışlar gösterebileceğini, ancak bunların geçici olmalarının beklendiğini eklemektedir. Kaban da (2014) sinemada ortaya
311

Pınar KIZILHAN

konulan senaryoların ve oyunculukların her zaman için insan psikolojisinden beslendiğini belirtmektedir. Çocukların, bir ailenin kendilerini evlat edinmek isteme amacıyla yetimhaneye gelmeleri büyük bir sevinçle karşılandığı gibi beklemeye devam
eden çocukların arasında kaçınılmaz olarak kıskançlık gibi duygular oluşabilmektedir. Bunun yanısıra çocuklar, yetimhanenin kazan dairesini üs tutmuş gençlere bağlılıkla insani bir duygu olan aidiyet duygusunu da karşılamış olmaktadırlar.
Gruplarası ilişkiler açısından yetimhanede yetim çocuklar, onlardan beş veya
on yaş büyük genç grup ve yetimhane yönetimi olmak üzere üç farklı dinamiğin yer
aldığı görülmektedir. Yetimhanenin, müdür ve kazan dairesinde konaklayan kız ve
erkeklerden oluşan bir grup genç olmak üzere birbirine rakip iki grup tarafından yönetildiği görülmektedir. Bu genç çocuklar yetimhane müdürü ve Madam’ın çocuklar
üzerinde kurduğu baskıyı görebilmekte ve mümkün olduğunca yetim çocukları korumaktadırlar. Genç grup ve yetim çocuklar arasında etkileşime ve paylaşıma dayalı
olumlu ilişkiler yaşanmaktadır. Ayrıca yetim çocuklar ve gençler arasında informal
iletişimin varlığı dikkati çekmektedir. Birbirleriyle problemlerini paylaşmakta, birbirlerini dinlemekte, birbirlerinin sorunlarına çözüm üretebildikleri görülmektedir.
Alanyazında gruplarası ilişkilerle ilgili olarak, aynı grubun üyesi olmadıkları fakat
etkileştikleri zaman insanların, çoğu kez işbirliği yapma ya da yarışma seçeneklerinden birini seçme özgürlüğüne sahip oldukları belirtilmektedir (Freedman, Seras,
Carlsmith, 1993). Dolayısıyla, Grisha’nın (yetimhanenin şöforü) Vania’nın annesini
aramaktaki kararlı tavrını görüp onu bulmasına rağmen yurda teslim etmekten son
aşamada vazgeçmesi, Irkha’nın Vania’ya önce para karşılığında okuma öğretmesi
sonrasında yurttan ayrılma konusunda gönüllü yardımı bu tür işbirliğine örnek verilebilir. Ayrıca gruplararası ilişkilerde sosyal hareketlilik gereği toplumun esnek ve
geçirgen bir yapısı olduğu ifade edilmektedir Tajfel ve Turner (2004). Çocuklara yardım ederek, doğru yolu göstererek çocukluğu itibarlaştıran yetişkinler olduğu gibi
çocukluğu gözardı eden yetişkinlerin olduğu görülmektedir.
Vania, 6 yaşında olmasına karşın “otonom ahlakı” gelişmiş bir çocuktur. Piaget (2015) en yalın sosyal oyunlarda dahi çocukların kendi kendine detaylandırdığı
kuralların olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle Piaget “eğitimcilerin yetişkin bilinciyle değil, çocuk ahlakının bakış açısının benimsenilmesi” gerektiğini vurgulamaktadır. Vania’nın bu anlamda hayat denen oyunda kendi ahlaki kurallarıyla hareket ettiği görülmektedir. Şemin de (1992) bezner şekilde 9-10 yaşlarından itibaren,
çocuğun, eşitliği, otoriteden üstün tutmaya başladığını ifade etmektedir. Çocuk büyüklerin somut emirlerine değil, genelleştirilmiş bir kurala uymaya başlar. Bu aşamadaki çocuk için kural yorumlanabilir (Şemin, 1992). Dolayısıyla Vania’nın yetimhanedeki kuralları sorgulaması ahlaki bağımsızlık gücünü de göstermektedir. Sonuç
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olarak, Andrei Kravchuk’un yönettiği “The Italian” filmi bir çocuğun ahlaki yargısının gelişimi, çocukluğun kendine özge erdemi, gruplararası ilişkiler açısından eğitim
içerikli izlenilmesi gereken filmlerden biri olduğu söylenebilir.
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Özet: Bulunduğu coğrafi konumu, elverişli toprakları ve zengin doğal
kaynaklarından ötürü birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Türkiye büyük bir
açık hava müzesi olarak tanımlanabilmektedir. Müzeler sadece bir toplumun
yaşamsal envanterini depolama ve sergileme alanı olarak değil, aynı zamanda
Medeniyetlerin yok olmaya yüz tutmuş kültürel miraslarının da ortaya konduğu
yerlerdir. Bu bağlamda Gastronomi unsuru olarak kabul edilen birçok ekipmanın günümüzde insanlar ile buluştuğu yerlerden biri olan müzeler çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, arkeolojik olarak elde edilen
mutfak ekipmanlarını gastronomik kullanım bakımından incelemektir. Bu doğrultuda Anadolu medeniyetler müzesinde yer alan mutfak ekipmanları araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma, doküman analizi yöntemi ile nitel veriler kullanılarak yapılmıştır. Müzede yer alan ekipmanlar dönemlerine
göre katogorize edilerek, yapı ve kullanım alanları hakkında bilgi toplanmıştır.
Ayrıca müze yetkileri ile görüşmeler yapılmış ve mutfak kültürü ile ilgili olduğu düşünülen ekipmanlar fotoğraflanarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Gastronomic Language of Kitchen Equipment, Received
in Archeology: Anatolian Civilizations Museum Research
Abstract: Because of geographical location, favorable soil and rich natural resources, Turkey where is host to many civilizations can be described as
a large open-air museum. The museums are not only places of storage and exhibition of the vital inventory of a society, but also it is the place where the civilizations' facing extinction cultural heritage are revealed. In this context, the
museums which are one of the places where is with meet people today of many
equipments, which are accepted as gastronomy elements, constitute the subject
of this study. The aim of this study is to examine in terms of gastronomic use
of the archaeologically obtained kitchen equipment. In this regard, the kitchen
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equipment in the Museum of Anatolian Civilizations formed the sample of the
research. The research has been done by document analysis method using qualitative data. İnformation about the structure and usage areas were collected by
the equipment in the museum was cataloged according to the periods. In addition, interviews were made with the powers of the museum and the equipment
which is thought to be related to the culinary culture was evaluated by photographed.
Key Words:

Giriş
Tarihi çağlar boyunca besin karın doyurmanın çok ötesinde bir görev üstlenerek, sosyal dönüşümün, toplumsal örgütlenmenin, jeopolitik rekabetlerin, savaşların
ve iktisadi ilerlemelerin bir katalizörü olmuştur.1 Sadece fizyolojik bir olgu olmayan
yemek yeme ve yemek yapma durumu aynı zamanda psikolojik, ekolojik, ekonomik,
siyasi, toplumsal ve kültürel süreçlerin de içinde yoğurulan karmaşık bir organizasyon olmuştur. Bu nedenle yeme içme konusunun antropolog, arkeolog veya mutfak
tarihçisi gibi uzmanların da yer aldığı, multidisipliner bir alan olarak değerlendirilmesi isabetli olacaktır.2
Uzmanlar tarih öncesi dönemleri araştırırken birincil bulgu kaynağı olarak arkeolojik kaynakları kullanmıştır. Hazırlama ve pişirme kapları gibi mutfak ekipmanları, tarihsel süreç içerisinde insanların hangi yiyecek içecekleri tükettikleri hakkında
bilgi verebilmektedir.3 İnsanın uygarlığa yapmış olduğu en eski ve en kalıcı katkılardan biri olarak kabul edilen seramik ise; geçmişimizi daha iyi anlayıp değerlendirebileceğimiz bilgi ve kaynakları günümüze taşımasıyla önemli bir görev üstlenmektedir. Bu nedenledir ki seramik, döneminin ve ait olduğu uygarlığın sanatına, kullandığı tekniklere ilişkin eşsiz ipuçları veren en değerli tarihi belgeler arasında yer almaktadır.4, 5

T. …Standage, 2016. İnsanlığın Yeme Tarihi, Maya Kitap, 1. Baskı, 1-320.İstanbul, s.11.
M……Doğdubay, İnsanlığın Şafağında Beslenme, Gastronomi Tarihi (Ed: Yılmaz, H ve Dündar, A.),
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1-200. Eskişehir. 2015, s. 27.
3 N…... Çetinkaya, 2018. Tarih Öncesi Çağlar, Gastronomi ve Yiyecek Tarihi(Ed: Akbaba, A. Ve Çetinkaya, N.), Detay Yayıncılık, 1-588. Ankara, s. 93.
4 D…. Yılmaz, “Erken Tunç Çağı’nda Batı ve Orta Anadolu’da Kültürel İlişkiler Işığında Depas ve
Tankard Türü Kaplar”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dergisi,
Anadolu / Anatolia 36, 2010, s. 46.
5 O…..D……. Erman, 2012. Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı, ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl IV, Sayı 1, “Kültürümüzde Toprak”, Editörler: Emine
Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun. s. 17.
1
2
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1. Kavramsal Çerçeve
Uygarlıkların temelini oluşturmada tarihteki ilk dönüştürücü rolü üstlenen besin, ticari alışverişlerin yanı sıra, kültürel ve dini alışverişlerin de geliştirilmesinde
uluslararası bağlantı ağları olarak görev yapmıştır. Eski dünya’ya uzanan baharat
yolu, coğrafi keşirler ve Yeni Dünya’nın keşfiyle yeni besinlerin ortaya çıkması bu
bağlantı ağlarına önemli örnekler olarak gösterilebilir.6 Tüm bu yaşananlardan önce
öncelikle insanoğlu dişlerin kesemediği ve midenin kolaylıkla sindiremediğinden
daha elverişli yeme işlemi için yiyecekleri pişirme yoluna gitmiştir. Tarihte ilk pişirme yöntemi etin doğrudan ateşe atılmasıyla başlamış, taş ve tuğlanın közde kızdırılarak “kuru sıcakta pişirme” yöntemi ile devam etmiştir.7 Taştan oyulmuş kaplara
veya hayvan postlarına su ile birlikte koyulduktan sonra, içine ateşte ısıtılmış taşlar
veya kil toprakları atılarak besinlerin haşlandığı düşünülmektedir.8 Pişmiş çömlek
insan hayatına girmeden önce Afrika yerlilerinin içi kille sıvanmış örme sepetlerde
yemek pişirme işlemini gerçekleştirdiği belirlenmiştir9 (Tez, 2015: 9-10).
Ana malzemesi “kil” olan seramik, en yalın haliyle “pişmiş toprak” olarak
ifade edilmektedir. İnsanın var olduğu her yerde seramiğin izlerine rastlanmış, tarih
boyunca türlü biçim ve işlevlerle günlük yaşamın içinde yerini almıştır.10 Tarımın
başlangıcından iki binyıl sonra pişmiş topraktan kap kacağın kullanıldığı düşünülmektedir. Yakındoğu’nun ilk seramiklerinin İÖ 7000 yılından önce Orta Fırat Bölgesinde uygulandığı tahmin edilmektedir.11 Bir diğer görüşe göre; seramiğin 8000
yıllık tarihine damgasını vuran bereketli Anadolu toprakları, insanlık tarihinin en
önemli dönüşümlerine tanık olmuştur. Maya uygarlığından 4000 yıl, tarih öncesi Mısır’dan 1000 yıl önce, toprakla ateş Anadolu’da Çatalhöyük’te buluşmuştur. Çanakçömlek yapımının ilk kez nerede gerçekleştirildiğine dair kesin verilere ulaşamamakla birlikte Anadolu ve Yukarı Mezopotamya’da birçok yerleşmede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, İ.Ö. 6000’lere tarihlenen örneklere rastlanmıştır. Bu durum Anadolu topraklarının seramiğin de anavatanı olduğunu düşündürmektedir.12
Eski çağlardan günümüze kalan çoğu arkeolojik buluntular beslenme ve mutfak kültürü ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olmuştur. Arkeolojik kazılarda ele
Standage, age, s.12.
Z….. Tez, Lezzetin Tarihi, Geçmişten Bugüne Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericiler, Hayy Kitap, 3.Baskı,
1-366. İstanbul, 2015, s.9-10.
8 Işın, P.M. 2018. Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 1-422. İstanbul, s. 18.
9Tez, age, s. 9-10.
10 Erman, 2012: 20
11 C…...Boudan, 2006. Mutfak Savaşı, Damak Zevkinin Jeopolitiği, Ayrıntı Yayınları, 1-184. İstanbul,
s.63.
12 Erman, age, s. 20.
6
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geçen buluntuların büyük bölümü beslenmeyle direkt ya da dolaylı yönden ilgilidir.
Beslenme ile direkt ilgili olan kalıntılar: seramik kap parçaları, hayvan kemikleri,
bitkisel kalıntılar, öğütme taşları, tarım aletleri, fırın ve ocak kalıntıları, küpler ve
ambarlardır. Beslenme ile dolaylı olarak ilişkilendirilen konular ise; gelişen yerleşim
biçimleri, artan nüfus, kentleşme süreci, üretim ilişkilerinin değişmesi ve büyüsel ve
tinsel eşyalardır.13 Antropolojik yollarla elde edilen somut kültürel mirasların korunduğu ve sergilenerek paylaşıldığı yerler müzelerdir. Müzeler; bilgi üreten, koleksiyonlarındaki nesnelerin sahip olduğu bilgiyi değerlendirerek sergileyen, bilgiyi eğitim etkinlikleri ile toplumun tüm tabakalarına ulaştırmayı hedefleyen sadece depo
görünümünde olmayıp aynı zamanda yaşayan mekânlar haline gelmiş kurumlardır.14
Müzelerin geçmişe ilişkin her türlü bilgi, belge ve yapıtı saklamak, korumak, sergilemek ve tanıtmak amacıyla oluşturulmuş bilimsel kuruluşlar olmasının yanı sıra
yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla da evrensel kültürün önemli unsurları olarak
dikkat çekmektedirler.15 Türkiye’de ilk müzecilik hareketi 1846 yılında Aya İrini kilisesinde eski silahların toplanması ile başlamıştır. Osman Hamdi Bey’in katkılarıyla
1891 yılında bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi binası açılarak Türkiye gerçek bir
müze kurulmuştur. Anadolu bulunduğu coğrafi konumu, elverişli toprakları ve zengin doğal kaynaklarından ötürü birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu büyük
bir açık hava müzesi olarak tanımlanabilmektedir.16,17
Yapılan çalışmanın alanını oluşturan “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” Ankara ilinde bulunmaktadır. Atpazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin
dış duvarının güney doğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı
yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu
Han’dır.Atatürk’ün direktifleriyle merkezde bir “Eti Müzesi” kurma fikrinden hareket edilerek diğer bölgelerdeki Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye başlanınca
geniş mekanlara sahip bir müze binası gerekli görülmüştür. Metruk halde bulunan
Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han onarılarak müze binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. restorasyon çalışması 1938 yılından 1968’e kadar devam etmiştir.
13F...

Şensoy- S…. Tiritoğlu, “Beslenme Arkeolojisi: Günümüz Ankara Yemeklerinde
Geçmişin İzleri”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 2018, s. 210.
14 Ç……. Çolak, 2006. Sanal Müzeler, İnet-tr’06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri, 21
- 23 Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, s. 292.
15 İ… Kervankıran, “Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış”,
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/11 Fall 2014, s. 349.
16C…., Kurtay- U….., Aybar- A….., Başkaya- I….Aksulu, “Müzelerde Algılama ve Aydınlatma Kriterlerinin Analizi: Ankara-Anadolu Medeniyetler Müzesi Orta Holü”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik,
Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003, Cilt 18, No 2, s. 98.
17 V…. Sevin, Başlangıçtan Perslere Kadar Anadolu Arkeolojisi, 3. Baskı, Der Yayınevi, 1-308, İstanbul. 2003, s. 3.
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Bedestenin orta bölümünde yer alan kubbeli mekanın onarımının 1940 yılında bitirilmesi ile eserler yerleştirilmeye başlanmış, 1943 yılında binaların onarımı devam
ederken, orta bölüm ziyarete açılmıştır. Kurşunlu Handa beş dükkan orijinal halde
bırakılıp, dükkan aralarındaki bölmeler kaldırılmış ve böylece, teşhir için geniş bir
çevre koridoru elde edilmiştir. Müze yapısı 1968 yılında son şeklini almıştır.18 “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” yerli ve yabancı turistlerin hizmetine 1968 yılında sunulmuştur.19, 20 Müzeler sadece bir toplumun yaşamsal envanterini depolama ve sergileme alanı olarak değil, aynı zamanda medeniyetlerin yok olmaya yüz tutmuş kültürel miraslarının da ortaya konduğu yerlerdir. Bu bağlamda Gastronomi unsuru olarak kabul edilen birçok ekipmanın, günümüzde insanlar ile buluştuğu yerlerden biri
olan müzeler, çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
2. Yöntem
Bu çalışmada, arkeolojik olarak elde edilen mutfak ekipmanlarının dönemsel
olarak özelliklerini değerlendirerek, gastronomik kullanımları bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Anadolu Medeniyetleri Müzesinde yer alan mutfak ekipmanları araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma, doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Doküman analizi; araştırılmak istenen konuyla
ilgili bilgi kapsayan yazılı ve görsel materyallerin analizini içermektedir.21
Müzede sergilenen ekipmanlar dönemlerine göre katogorize edilerek, yapı ve
kullanım alanları hakkında bilgi toplanmıştır. Ayrıca müze yetkileri ile görüşmeler
yapılmış ve mutfak kültürü ile ilgili ekipmanlar fotoğraflanarak değerlendirilmiştir.
Çalışmada yer alan tüm fotoğraflar araştırmacılar tarafından Anadolu Medeniyetleri
Müzesinde çekilmiştir.
Araştırma, Mart 2018-Nisan 2018 tarihlerinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi
gezilerek, mutfak kültürü ile ilgili arkeolojik ekipmanların incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Müzede arkeolojik ekipmanlar 12 ana temada (ana başlık) sergilenmiştir.
Bu temalar Paleolitik Çağ, Neolitik (Yeni / Cilalı Taş) Çağ, Kalkolitik (Bakır-Taş)
Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk
Çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, Lidya Dönemi, M.Ö.1200'lerden Günümüze Anadolu Uygarlıkları, Çağlar Boyu Ankara şeklindedir. Çalışma bu
temalar çerçevesinde incelenerek bulgular oluşturulmuştur.
http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr (E.T. 13.01.2019)
Kurtay vd., age, s. 98.
20 Sevin, age, s. 3.
21 Y…..Ali - Ş….Hasan, 2016. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, 1-424.
Ankara, s.189.
18
19
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3. Bulgular
On iki döneme ayrılarak incelenen arkeolojik müze ekipmanları ile ilgili elde
edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. Tablo 1’de dönemlere göre mutfak ekipmanlarının genel özellikleri ile ilgili bulgular belirtilmiştir.
-Paleolitik Çağ (Eski Taş Çağı): Bu döneme ait kalıntılar incelendiğinde çeşitli taşlardan yapılmış aletleri (el baltaları, kazıyıcılar, uçlar), kemikten yapılmış
aletler (iğneler, bızlar) ve süs eşyasına benzer eserler ile karşılaşılmıştır. Yapılan incelemelerde mutfak ekipmanı veya benzeri araç gereç tespit edilememiştir.
-Neolitik (Yeni/Cilalı Taş) Çağ: Müzede sergilenen birinci önemli Neolitik
yerleşme yeri Çatalhöyük’ten çıkarılan çanak çömleklerdir. Neolitik Çağda elde yapılan ekipmanların renk tonları kahverengi, siyah ve kırmızı olarak belirlenmiştir.
Seramiklerin Neolitik Çağın geç döneminde basit geometrik motiflerle süslendiği belirlenmiştir. Çatalhöyük seramiği hayvanlardan elde edilen yağları ve sütleri muhafaza etmek için kullanılmıştır (Anadolu Medeniyetler M Yetkilisi). Çatalhöyük’te
bulunan evlerde evin bir kenarında kubbeli bir ocak yer almaktadır. Ocağın hemen
kenarında ağzı geniş toprak çömlekler ve ortası hafif oyuk açılmış bir taş havan bulunmaktadır. Bu taş havanın, üzerinde (içinde) buğday türü gıda ürünlerinin ezildiği
alan olarak düşünülmektedir.

Fotoğraf 1: Çatalhöyük Evi modeli

Fotoğraf 2: Neolitik Çağ’a ait Çömlekler

İkinci önemli Neolitik yerleşim yeri olan ve Burdur’un 25 km. güneybatısında
yer alan Hacılar yerleşim alanına ait Hacılar seramikleri müzede önemli bir yer tutmaktadır. Renkleri çoğunlukla kırmızı, kahverengi ve devetüyü rengindedirler. Hacılar kazılarından elde edilen çanak, çömlek ve seramikler arasında ilginç örneklere
rastlanmıştır. Bu örnekler kırmızı astarlı, çok iyi perdahlanmış kadın başı biçiminde
bir kap ile hayvan biçimli (geyik, kuş, domuz) tören kaplarıdır.
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Fotoğraf 3: Ceylan Şeklinde Kap
(tören kabı)

Fotoğraf 4: Domuz Başlı Kap
(tören kabı)

- Kalkolitik (Bakır-Taş) Çağ: Kalkolitik Çağ Erken, Orta ve Geç olmak
üzere üç evrede incelenmiştir. Kalkolitik Erken Çağ’da Hacılar’da elde edilen ekipmanlar boyalı çanak çömlek olarak belirlenmiştir. Teknik ve form açısından ileri bir
düzeye erişmiş olan bu dönemde çömlekler parlak perdahlı, tek renkli, zengin bezeklere sahip, boyalı çanak çömleklerdir. Boyalı olanlar krem ya da pembemsi sarı renkli
zemin üzerine kırmızımsı kahverengi ile yapılmış geometrik motiflerle bezenmiştir.
Ekipmanlar arasında oval ağızlı kaseler, küre gövdeli çömlekler, iri vazolar, dikdörtgen çanaklar, küpler, testiler ve az sayıda da olsa bakır eşyalar değişik kap formları
arasında yer almıştır. Kalkolitik Orta Çağ’da ise Tilkitepe’de yapılan kazılarda Halaf
seramiği olarak adlandırılan boyalı çanak çömleklere rastlanmıştır.

Fotoğraf 5: Kalkolitik Çağ'a ait çanak çömlek örnekleri
Geç Kalkolitik Çağ ile birlikte yerleşik hayat ve tarıma başlangıç ile ilgili ipuçları ekipmanlara da yansımıştır. Batı Anadolu’daki önemli yerleşme birimlerinden
biri olan Beycesultan Geç Kalkolitik Çağ’a ait önemli bir örendir bölgesi olmuştur.
Bölgede bulunan yaşam alanlarında ocak yerleri ve erzak bölümleri bulunmuştur.
Geç Kalkolitik Çağ seramiği gri, siyah, kahverengi zeminli ya da bu renkler üzerine
beyaz geometrik boyalı, bazıları çizi bezelidir. Ayrıca İç Anadolu Bölgesinde yer
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alan Alişar (Yozgat) ve Alacahöyük (Çorum) en eski yerleşim Geç Kalkolitik Çağa
aittir. Bu yerleşimlerden elde edilen ekipmanlar kahverengi, siyah, koyu gri renklerde çanak çömleklerden oluşmaktadır.
-Eski Tunç Çağı: Bu dönem Anadolu’da yaşayan insanların, bakıra kalay katarak tunç elde etmeyi ve ortaya çıkan alaşımdan silah, kap - kacak, süs eşyası üretmeyi başarmış olduğu dönemdir. İnsanoğlunun sadece karın doyurmak, hayatta kalmak için değil aynı zamanda sanat ve madencilikle uğraşarak önemli bir düzeye eriştiğini ortaya koyan bir dönem olmuştur. Alacahöyük, Hasanoğlan ve Horoztepe, Eski
Tunç Çağındaki Anadolu uygarlığının eriştiği üst düzeye tanıklık eden ören örnekleri
arasındadır. Bu çağda çanak - çömlek elde yapılmış, tek renklidir ve oldukça azı boya
ile süslenmiştir. Dönemin ekipmanları, günlük kullanım amaçlı çanak – çömlek tipleri olarak emzikli çaydanlıklar, siyah perdahlı üzeri yiv ve kabartmalarla geometrik
süslü, geniş karınlı çömlekler, tek kulplu kase ve fincanlar, çift kulplu vazolar, törensel amaçlı kullanılan ekipmanlar ise gaga ağızlı, hayvan başlıklı ve insan yüzlü testiler ve kaplardır. Ayrıca depolama amaçlı oldukça büyük seramik küplerin de olduğu
belirlenmiştir.

Fotoğraf 6: Eski Tunç Çağı’nda İnsan
Yüzlü Çömlek

Fotoğraf 7: Eski Tunç Çağı’nda
Altın Kadeh ve Kaplar

Bu devirde madeni kaplar daha çok olmasından dolayı Eski Tunç Çağı’nda
pişmiş topraktan kap şekilleri daha basit kalmıştır. Eski Tunç Çağı’nın son evresinde
madeni ekipmanlar taklit edilerek gaga ağızlı testiler, değişik kulplu çaydanlıklar,
köşeli fincanlar ve vazoların sayıları oldukça artmıştır. Bu kap şekillerinin birçoğu
daha sonraki çağlarda ortaya çıkacak Hitit kap şekillerinin ilk örnekleri olarak belirlenmiştir. Eski Tunç Çağının son evresinde İç Anadolu’da elde yapılmış tek renkli
seramiğin yanında çarkta yapılmış kaplar da görülmeye başlamıştır. Ayrıca, arkeoloji
edebiyatında geçiş dönemi “Intermediate” ve “Alişar III” olarak anılan, boya bezekli,
el yapısı seramik türü ortaya çıkmıştır (Fotoğraf 9).
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Fotoğraf 8: Eski Tunç Çağı Ekipmanları

Fotoğraf 9: Eski Tunç Çağı Alişar
III Seramikleri

Nallıhan-Çayırhan Çömlektepe Buluntuları: Eski Tunç Çağı Çömlektepe
buluntularının yer aldığı bu gurupta; gaga ağızlı testiler, tutamaklı çanak ve fincanlar,
yandan akıtmalı kapların bulunduğu belirlenmiştir.
-Asur Ticaret Kolonileri Çağı: Anadolu’da yazılı tarihin ve Orta Tunç
Çağı’nın başlangıcı kabul edilen Asur Ticaret Kolonileri Çağı, pişmiş toprak kapların
yapımında kullanılan çömlekçi çarkının yaygınlaştığı, yazılı tarih başladığı ve Hititler’in tarih sahnesine çıktığı bir dönem olmuştur.

Fotoğraf 10: Koloni Çağı Gaga
Ağızlı Çömlekler

Fotoğraf 11: Koloni Çağı Geometrik
Desenli Vazo ve Testiler

Kültepe, Acemhöyük, Alişar ve Boğazköy’ü de içine alan bu Koloniler
Çağı’ndan günümüze kalan mutfak ekipmanları, törensel içki kapları, parlak ve metal
görünümlü gaga ağızlı testiler, çok kulplu iri meyvelikler, çaydanlıklar ve kaya kristalinden yapılmış vazolardır. Boya ile bezekli seramiklerin, krem zemin üzerine siyah, kahverengi ve kırmızı geometrik şekillerle süslenmiş örnekler müzede yerini
almıştır. Ayrıca Koloni Çağı’nda kabartmalı vazo yapma geleneği oldukça yoğunlaşmıştır.
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Fotoğraf 12: Koloniler Çağı’nda
Hayvan Figürlü Törensel Kap

Fotoğraf 13: Koloniler Çağı İnsan
Yüzlü Törensel Kap

Dönemin önemli törensel kapları (riton) arasında insan başları, hayvan başları, hayvan vücutları kullanıldığı görülmüştür. Bu kaplar sıradan günlerde kullanılmayıp özellikle tanrı ve tanrıçalar için yapılan kült törenlerinde kullanılmıştır. Aşağıda yer alan fotoğraflarda törensel kaplara örnek verilmiştir.
Tablo1. Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Bulunan Mutfak Ekipmanlarının
Dönemlere Ait Özellikleri
Dönemler

Arkeolojik
Ekipmanlar

Ekipman Renkleri

Paleolitik Çağ

-

-

Neolitik Çağ

Kalkolitik Çağ

Eski Tunç Çağı

Kullanım
Amaçları

Hayvanlardan
Çanak çömlekelde edilen yağler,
Kahverengi, siyah devetüyü, ları ve sütleri
Kadın başı bi- kırmızı ve perdahlanmış(par- muhafaza etçiminde hay- latılmış)
mek, günlük
van biçimli
kullanım ve tökaplar
renlerde kullanmak
Oval ağızlı kaseler, küre gövdeli çömlekler,
iri vazolar, dikdörtgen çanaklar, küpler, testiler, az da olsa
bakır eşyalar

Parlak perdahlı, zengin bezeklere sahip, krem ve pembemsi sarı renkli zemin üze- Günlük kullarine kırmızımsı kahverengi nım amaçlı
desenli, kahverengi, siyah,
koyu gri

Hem Tunç hem Çömlekler tek renk ve çok
de seramik
azı boya ile süslenmiş,
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Günlük kullanım ve

Kullanılan Figürler
-

Basit geometrik
motifler, kadın
başı biçiminde
hayvan biçimli

Geometrik motifler, çizi bezeli motifler,
bezekli

Kaplarda motifler daima
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olarak gaga
Kırmızı ve açık zemin üzeağızlı ve insan rine koyu renkler
yüzlü testiler,
emzikli çok
ağızlı çaydanlıklar, geniş karınlı çömlekler,
tek kulplu kase
ve fincanlar,
çift kulplu vazolar
Parlak ve metal
görünümlü
gaga ağızlı testiler, çok
kulplu iri meyvelikler, çaydanlıklar ve
Asur Ticaret Kolo- kaya kristalinnileri
den yapılmış
vazolar ve insan başlı, hayvan başlı ve
hayvan vücutlu
Törensel içki
kapları
Büyük küpler,
çaydanlıklar ve
tabaklar, kulplu
Eski Hitit ve Hitit ve kulpsuz çaİmparatorluk Çağı naklar, törensel
kaplar ve tanrıçalı kült kabı
Ziyafet yemeklerinde kullanılan tunç kazanlar ve omphaFrig Krallığı
loslu taslar,
makara kulplu
çanaklar, süzgeçli kaplar,

depolama
amaçlı ve törensel olarak da
hayvan başlı ve
insan yüzlü
kaplar

geometrik, siyah perdahlı
üzeri yivli, kabartmalı ve geometrik süslü

Boya ile bezekli seramiklerin, krem zemin üzerine siyah, kahverengi ve kırmızı
renklerle olşturulan şekiller

Günlük kullanım ve depoGeometrik şelama amaçlı
killerle süslenkaplar ile törenmiş örnekler
sel amaçlı kaplar ve kadehler

Tek renk, et kırmızısı veya
açık kahverenginde

Günlük kullanım ve depolama amaçlı
kaplar ile törensel amaçlı kaplar ve kadehler

Kabartmalı figürler, gaga ve
yonca ağızlı biçimleme, boya
bezemeli

Siyah ya da gri astarlı ve tek
renkli türde, madeni kapların
esinlenerek yapılan örnekler
ve devetüyü ve bej renkten
Siyah, gri gibi koyu renklere
çoklu yelpaze renkler

Günlük kullanım ve depolama amaçlı
kaplar ile törensel amaçlı kaplar ve kadehler

Geometrik bezekler arasında
dikdörtgenler,
üçgenler, dalgalı veya zikzak
hatlar, tek merkezli daireler,
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Geç Hitit Krallığı

Urartu Krallığı

Lidya Dönemi

M.Ö.1200'lerden
Günümüze Anadolu Uygarlıkları

helke, küçük
kazancıklar ve
kepçeler, testi
ve küpler, ördek biçimli kaseler, maşrafalar ve kaseler
-

satranç tahtası
desenli

-

Büyüklü küçüklü tunç kazanlar, kaseler,
Kırmızı, kahverengi, kiremit
tabaklar, farklı
rengi hatta siyah renkli ve bebüyüklükte ve
zemesiz seramikler
kalitede pişirme ekipmanları
Sığ, derin gümüş kaseler ve
sürahiler, kaplar, kepçe ve
süzgeçler, seramik olarak tek
kulplu testi ve
vazolar
Hayvan frizli
boyalı çanak –
çömlekler, insan başlı vazolar, taslar, fincanlar, kaseler,
cam ekipmanlar ise; ölçüm
kabı ve kaşığı,
kadeh, bardak,
matara, karıştırma çubukları, emzikli
sürahi ve musluklu sürahiler,

-

Günlük kullanım ve depoİnsan ve hayvan
lama amaçlı
yüzlü kabartkaplar ile törenmalı figürler
sel amaçlı kaplar ve kadehler

Kırmızı, kahverengi, kiremit Günlük kullarengi
nım

Dairesel şekiller, geniş ağız
modelleri

Günlük kullanım ve depoKırmızı, kahverengi ve kireSiyah zemini
lama amaçlı
mit rengi, açık bej renkler
üzerine farklı
kaplar ile törenüzerine koyu renk
figür tekniği,
sel amaçlı kaplar ve kadehler
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Çağlar Boyu Ankara

Dik gaga ağızlı
testiler, minyatür testiler,
gaga ağızlı testiler, kaseler,
fincanlar, çaydanlıklar, sürahiler ve törenAğırlıklı olarak kırmızı, kahsel kaplar, sıvı
verengi hakimiyeti, bej tonlar
testileri, cam
ve koyu grimsi siyah
testiler, sürahiler, şişeler ve
bardaklar,
bronz testiler,
tutamaklı çanak ve fincanlar, yandan
akıtmalı kaplar

Günlük kullanım ve depoSade ve yalınlama amaçlı bülık, balık figüryük küpler ve
ler
törensel kaplar
ve kadehler

Kaynak: Çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
-Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı: Bu dönemde Anadolu geleneğini
yansıtan sanat, başta Boğazköy olmak üzere Alacahöyük, Maşathöyük, Eskiyapar,
İnandık kazılarının ortaya koyduğu ekipmanları kapsamaktadır. Koloniler Çağı’nda
elde edilmiş seramik ekipmanlar teknik ve form bakımından Eski Hitit döneminde
de özelliğini devam ettirmiştir. Fakat ekipman boyutlarında değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Örneğin törensel içki kapılarının (riton) bu dönemde Boğazköy ve İnandık
boğalarında olduğu gibi daha büyük boyda yapılarak kullanıldığı görülmüştür (Fotoğraf 14 ve 15).

Fotoğraf 14: Eski Hitit dönemi
Tören Seramikleri

Fotoğraf 15: Eski Hitit dönemi
Tören Seramikleri
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Ayrıca Koloniler Çağı’nda elde edilmiş kabartmalı seramik geleneği, Eski Hitit dönemi Seramiklerinde de devam etmiştir. Bu anlamda Eski Hitit dönemi seramiklerden en önemlisi İnandık vazosu olmuştur. Bu vazoyu Gastronomik anlamda
önemli kılan unsur, vazonun bir evlilik töreni için kadın ve erkeklerin ziyafet hazırlığı yaptığını betimleyen kabartmalarla resmedilmiş olmasıdır. İnandık vazosunun
Hitit döneminin dini ve sosyal hayatı hakkında da bilgi verdiği belirlenmiştir. Vazoya
aktarılan sıvı, vazonun girişinde bulunan 4 adet aslanın ağzından akmaktadır (Fotoğraf 16).

Fotoğraf 16: İnandık Vazosu, kabartma ve ağız yapısı
Vazonun I. frizinde bulunan kabartamada tören kaplarının ve yemeğinin hazırlanması yer almaktadır. İki eliyle tuttuğu sopa ile tören yemeğini karıştıran bir
kadın figürü, tören için yan yana hazırlanmış üç kabın vazo kabartmalarında bulunduğu belirlenmiştir (Fotoğraf 17 ve 18). Ayrıca II. frize bakıldığında bir boğa heykeli
ve boğayı hançerleyen bir erkek figürü yer almaktadır. Boğanın tören amacı ile kurban edildiğini düşündüren bu figürler kurban kesmenin ya da sunmanın çok eskilere
dayandırılabileceğini düşündürmektedir.

Fotoğraf 17: İnandık Vazosu

Fotoğraf 18: İnandık Vazosu

I.Friz Kabartma Tasfiri

I.Frizi Kabartma Tasfiri
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Eski Hitit Çağı’ndan günümüze yansıyan ekipmanlar içindeki diğer önemli
unsur tanrıçalı kült kabıdır. Kutsal bir oda görümünde olan bu fincan görünümlü kabın içinde bir masa ve masanın üzerinde bir ekmek bulunmaktadır. Hemen yanında
sıvı sunumu yapmak için bir gaga ağızlı testi bulunmaktadır(Fotoğraf 19).

Fotoğraf 19: Eski Hitit Çağı’ndan
Tanrıçalı Kült Kabı

Fotoğraf 20: Hitit İmparatorluğu
Çağı’ndan Çömlek kaplar

Hitit İmparatorluk Çağı’nda kap şekillerinde üretilen çömlekler tek renk, et
kırmızısı veya açık kahverenginde ve gaga ağızlı olarak belirlenmiştir. Bu döneme
ait günlük kullanım ekipmanı olarak büyük küpler, çaydanlıklar ve tabaklara rastlanmıştır.
-Frig Krallığı: Merkezi Gordion olan Frig Krallığı Anadolu’nun Sakarya, Afyon, Kütahya ve Eskişehir illerini kapsamaktadır. Bu krallıktan günümüze kadar gelen bilgiler özellikle Frig Tümülüslerinin(mezar) kazıları ile elde edilmiştir. Ölüler
sonraki dönemlerde yakılarak ve külleri urna’lara (ölü külü konulan kap) konularak
tümülüslere bırakılmışlardır. Örneğin Kral Midas’a ait olduğu sanılan tümülüsten çıkan ekipmanlar; oymalı ve kakmalı geometrik motiflerle süslü tahta üçayaklı masalar, insan başlı büyük tunç kazanlardır. Özellikle dönemin ziyafet yemeklerinde kullanılan bu tunç kazanların içinde omphaloslu taslar, makara kulplu çanaklar, süzgeçli
kaplar, helke, küçük kazancıklar ve kepçeler bulunmuştur (Fotoğraf 21 ve 22). Bu
durum öldükten sonra da bir hayatın olduğuna dair düşünce ile ilişkilendirilebilir.
Müzede Friglere ait olan seramik ekipmanlar arasında depolama amaçlı kullanılan
büyüklü küçüklü küpler, ördek biçimli kaseler, maşrafalar, kaselerin olduğu belirlenmiştir. Frig seramiği tek renkli ve çok renkli olmak üzere iki farklı grupta incelenebilir. Ekipmanlarda renk skalasının oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. Devetüyü
ve bej renkten Siyah, gri gibi koyu renklere yelpaze genişlemiştir. Siyah ya da gri
astarlı ve tek renkli türde, madeni kapların esinlenerek yapılan örnekler oldukça fazla
olduğu gözlenmiştir. Geometrik bezekler arasında dikdörtgenler, üçgenler, dalgalı
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veya zikzak hatlar, tek merkezli daireler, satranç tahtası desenlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Bu geometrik desenlilerin panolara bölünerek, içinin
hayvan figürleri ile doldurulduğu tespit edilmiştir (Fotoğraf 23).

Fotoğraf 21: Frig Koçbaşı Şeklinde
Tunç Törensel İçki Kabı

Fotoğraf 22: Frig Krallığı İnsan Başlı
Kazan, Tunç Ekipmanlar

Frig Tümülüslerinde çok sayıda omphaloslu(göbekli) kaseler gün yüzüne
çıkarılmıştır. Bu kaseler o dönemde cenaze yemeklerinde, içecekler için de ritüel
kapları olarak kullanılmıştır (Fotoğraf 24).

Fotoğraf 23: Frig Krallığı
Seramik Maşrafa

Fotoğraf 24: Frig Krallığı
Omphaloslu(göbekli) Kaseler

-Geç Hitit Krallığı: Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde yapılan çalışma da
özellikle Geç Hitit Çağı’na ait bir eser imgesine rastlanmamıştır.
-Urartu Krallığı: Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde Arkeolojik veriler ışığında Urartu Bölümü’nde oldukça özellikli ekipmanlara rastlanmıştır. Madenden yapılan mutfak ekipmanları da Urartuların madencilikte ne kadar ileri boyutlara geldiğini düşündürmektedir. En dikkat çeken özellikli ekipman kulp yerlerinde dört boğa
başı olan tunç kazan olmuştur (Fotoğraf 25). Bununla birlikte Müzede yer alan Urartu
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seramiklerine bakıldığında genellikle kırmızı, kahverengi, kiremit rengi hatta siyah
renkli ve bezemesiz seramik kaplara rastlanmıştır. Bu kapların depolama ve günlük
kullanım amaçlı kaseler, tabaklar, farklı büyüklükte ve kalitede pişirme ekipmanları
olduğu belirlenmiştir. Urartu seramiklerinin en dikkat çeken en özellikli eseri kadın
başlı kabartma seramik olmuştur (Fotoğraf 26).

Fotoğraf 25: Urartu Krallığı
Hayvan Başlı Tunç Kazan

Fotoğraf 26:Urartu Krallığı
İnsan Başlı Kabartma Seramik

-Lidya Dönemi: Lidyalıların çeşitli teknikler kullanılarak yapmış olduğu metal objeler maden sanatında oldukça ileri düzeyde olduklarını düşündürmektedir.
“Phiale mesomphalos” ismiyle bilinen sığ ve derin gümüş kaseler, kaplar, kepçe ve
süzgeçlerin Lidyalılar tarafından kullanıldığı belirlenmiştir (Fotoğraf 28). Phiale gümüş yivli kaseler genellikle içki ve sunu kabı özelliği göstermektedir (Fotoğraf 27).

Fotoğraf 27: Lidya Dönemi
Kullanılan Seramikler

Fotoğraf 28: Phiale Gümüş Kap
ve Kepçe

- M.Ö.1200'lerden Günümüze Anadolu Uygarlıkları: Anadolu Medeniyetler Müzesinde yer verilen diğer ekipmanlar günümüze kadar gelen Anadolu Uygarlıklarına ayrılmıştır. Anadolu’da bu dönem de oluşan sanat ve etkiler Persler,
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Romalılar Bizanslılar ve Türkleri kapsamaktadır. Müzede seramik sanatında hayvan
frizli boyalı çanak - çömlekler, Helenist ve Erken Roma Dönem’den kalma açık bej
renkler üzerine işlenmiş atlı asker figürlü kaplar (Fotoğraf 29), insan başlı vazolar
(Fotoğraf 30), taslar, fincanlar ve diğer vazoların yer aldığı belirlenmiştir. Arkaik
dönemde üretilen Yunan ekipmanlarını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği seramiklerin siyah zemini üzerine farklı figür tekniğinin uygulamasıdır (Fotoğraf 31).

Fotoğraf 29:
Fotoğraf 30: Roma
Fotoğraf 31: Arkaik
Helenist D. Seramiği
İnsan Başlı Seramik
D. Yunan Seramiği
Yapılan kazılar ışığında bu dönemin dikkat çekici özelliklerinden biri de cam
formlu mutfak ekipmanlarıdır. Bunlar arasında, ölçüm kabı, ölçü kaşığı, kadeh, bardak, kase, matara, karıştırma çubukları, sürahi, emzikli sürahi, musluklu sürahi olduğu belirlenmiştir (Fotoğraf 32).

Fotoğraf 32: M.Ö.1200'lerden Günümüze Anadolu Uygarlıklarının
Cam Formlu Ekipmanları
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- Çağlar Boyu Ankara: Yapılan çalışmanın son bölümünde Ankara bölgesinden elde edilmiş olan arkeolojik kalıntılar incelenmiştir. Bu kategoride genellikle
tek renklerin yaygın olduğu çömleklerde en çok kullanılan renklerin kırmızı, kahverengi, bej tonlar ve koyu grimsi siyah olduğu tespit edilmiştir. Müzede ekipmanlar
farklı başlıklar altında gruplanarak korumaya alınmıştır. Bu gruplamalar aşağıdaki
şekilde incelenmiştir.
-Ankara’da Eski Tunç Dönem Buluntuları: Kırmızı ve kahverenginin ağırlıklı
olarak yer aldığı bu dönem de genellikle dik gaga ağızlı testiler, gaga ağızlı testiler,
kaseler, fincanlar, kaşıklar, minyatür testiler ve çeşitli ebatlarda mutfak seramiklerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu ekipmanların; Karaoğlan, Gölbaşı, Ören, Polatlı,
Karayavşan ve Ahlatlıbel bölgesi kazılarından elde edildiği belirlenmiştir.
-Ulus Eski Şehir Çarşısı Kazısının Buluntuları: Bu buluntulardan müzeye yansıyan ekipmanlar balık figürlü kase, süzgeçli testiler, kaseler, minyatür kaplar, büyük
tepsiler olarak belirlenmiştir(Fotoğraf 33).

Fotoğraf 33: Ulus Eski Şehir Çarşısı Kazısının Buluntuları
-Ankara Hitit Dönemi Buluntuları: Gölbaşı, Ayaş, Kazan Kazılarından elde edilen kalıntılara göre müzede Erken Hitit Krallığı Dönemine ait İnandık vazosu, çömlekler, gaga ağızlı testiler, çaydanlıklar, sürahi, kaselerin ve törensel kapların de yer aldığı
belirlenmiştir.
-Ankara Çevresi Buluntuları: Helenistik ve Roma dönemi kalıntıların yer aldığı
bu grupta yer alan ekipmanlar; kaseler, sıvı testileri, kalıpla yapılmış kaseler, minyatür
mutfak eşyalarıdır.
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-Juliopolis’in Seramikleri: Roma Dönemi ve Erken Bizans Dönemine ait olduğu
düşünülen Bu seramikleri çift kuplu vazolar, kaseler ve tek kulplu testilerin oluştuğu
belirlenmiştir. Ayrıca müzenin bir bölümü de Juliopolis’in cam ekipmanlarına ayrılmıştır. Cam testiler, sürahiler, şişeler ve bardaklar bu döneme verilebilecek en iyi örnekler olarak gösterilebilir.
-Balgat Roma Mezarı ve Buluntuları: Balgat ilçesinde yapılan kazılar sonrasında ortaya çıkarılan mutfak eşyaları seramik kaseler, tabak ve tepsiler, depolama
amaçlı kullanılan büyük seramik küpler, bronz testiler, cam taslar ve sürahiler olarak
belirlenmiştir.
4. Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışmada, Anadolu Medeniyetler Müzesinde Arkeolojik veriler ışığında ortaya çıkarılan mutfak ekipmanları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; Paleolitik çağda her hangi bir mutfak ekipmanına rastlanmazken, bir sonraki dönemi oluşturan Neolitik Çağ’da basit geometrik motiflerle süslü, koyu tonlarda, ağzı geniş toprak
çömlekler ve hayvan biçimli tören kaplarına rastlanmıştır. Zamanla mutfak ekipmanlarında tekniklerin ilerlemesi, ihtiyaçların değişmesi ve insanoğlunun yaşadığı coğrafyayı daha iyi tanımasıyla birlikte mutfak ekipmanlarında kullanılan malzemelerde,
renklerde ve motiflerde değişiklikler yaşanmıştır. Toprak kaplar ile birlikte Kalkolitik
Çağ’da az da olsa bakır madeninin kullanmaya başladığı belirlenmiştir. Eski Tunç
Çağı’nı diğer dönemlerden ayıran en önemli özellik, yapılan ekipmanların hayatta kalmak için değil aynı zamanda sanat ve madencilikte belirli bir düzeye erişmek için yapılmasıdır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ında kabartmalı seramik yapımı oldukça yaygınlaşmıştır. Eski Hitit döneminde ise ekipman boyutlarında değişikliklerin olduğu,
gerek günlük kullanım ekipmanlarının gerekse törensel içki kaplarının büyük boyda
yapıldığı belirlenmiştir. Koloniler Çağı’ndan galen kabartmalı seramik geleneğini devam ettiren Eski Hitit dönemi Seramiklerinden en önemlisi “İnandık” vazosu olarak
belirlenmiştir. Bu vazoyu Gastronomik anlamda önemli kılan unsur, vazonun bir evlilik töreni için kadın ve erkeklerin ziyafet hazırlığı yaptığını betimleyen kabartmalarla
resmedilmiş olmasıdır. Frig Tümülüslerinden elde edilen verilere göre madencilikte
hatırı sayılır yerde olduğu hissedilen Frig maden ekipmanları oldukça dikkat çekici
bulunmuştur. Özellikle gün yüzüne çıkarılan omphaloslu (göbekli) kaselerin Frig Döneminde cenaze yemeklerinde hem içecek ekipmanı olarak hemde ritüel kapları olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir. Müzede karşılaşılan madenden yapılmış mutfak ekipmanların da ustalığa erişmiş diğer Dönem Urartu Krallığı dönemi olmuştur. En dikkat çeken maden özellikli ekipmanın kulp yerlerinde dört boğa başı olan tunç kazan olduğu
belirlenmiştir.

334

Arkeolojik Olarak Elde Edilen Mutfak Ekipmanlarının Gastronomik Dili…

M.Ö.1200'lerden Günümüze Anadolu Uygarlıklarından gelen en önemli Arkeolojik veriler özellikle Arkaik dönemde üretilmiş seramiklere dikkat çekmektedir. Bu
veriler ışığında seramik ekipmanlarının diğer dönemlerden ayıran özelliği seramiklerin
siyah zemini üzerine farklı figür tekniğinin uygulamasıdır. Ayrıca bu dönemde oldukça
fazla camdan üretilmiş mutfak ekipmanlarının olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda Müzede yer alan “Çağlar Boyu Ankara” bölümü incelenmiş, bu inceleme sunucunda seramik, cam, bronz materyalli, çoğunluğu günlük kullanım ve depolama amaçlı
büyük ekipmanların kullanıldığı tespit edilmiştir.
Müzeler, toplumu eğitmek ve hizmet etmek için oluşturulan kalıcı kurumlardır.
Ortak mirasın daha iyi anlaşılmasını teşvik ederler. Kültürel unsurların gelecek nesillere aktarılmasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi önemli bir misyona sahiptir. Kişilerin geçmişlerini anlamalarına ve onlardan öncekilerin başarılarını fark etmelerine
yardımcı olmaktadır. Bu nedenle benzer şekilde farklı disiplinlere ait müzelerin yaygınlaştırılması ve çocukluk döneminden itibaren müze ziyaretlerinin yaşam biçimi haline getirilmesi için eğitimin bir parçası olarak müze ziyaretleri gerçekleştirilmesi önerilebilir.

Kaynakça
CHRİSTİAN, Boudan, Mutfak Savaşı, Damak Zevkinin Jeopolitiği, Yaşar Avunç, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2006.
ÇETİNKAYA, Neslihan. “Tarih Öncesi Çağlar”, Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Ed:
Atilla Akbaba ve Neslihan Çetinkaya, Detay Yayıncılık, Ankara 2018, s.93-106.
ÇOLAK, Cihan. “Sanal Müzeler”, İnet-tr’06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı
Bildirileri, Aralık 2006, S.307-313.
DOĞDUBAY, Murat. “İnsanlığın Şafağında Beslenme”, Gastronomi Tarihi, Ed: Hakan Yılmaz ve Alev Dündar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2015,
s.3-20.
ERMAN, Deniz Onur. "Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı."
Online Thematic Journal of Turkic Studies, C.7, S.1, Ocak 2012. s.18-33.
PRISCILLA, Mary Işın, Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul 2018.
KERVANKIRAN, İsmail. “Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki
Müze Turizmine Bakış”, Turkish Studies - International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Bahar 2014, s. 345369.

335

Sibel AYYILDIZ – Semra AKAR ŞAHİNGÖZ

KURTAY, Cüneyt, AYBAR, Uğurtan, BAŞKAYA, Aysu & Işık AKSULU. “Müzelerde Algılama ve Aydınlatma Kriterlerinin Analizi: Ankara-Anadolu Medeniyetler Müzesi Orta Holü”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dergisi, C.18, S. 2, s. 95-113.
SEVİN, Veli, Başlangıçtan Perslere Kadar Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınevi, İstanbul 2003.
STANDAGE, Tom, İnsanlığın Yeme Tarihi, Çev: Gencer Çakır, Maya Kitap, İstanbul
2016.
ŞENSOY, Funda ve TİRİTOĞLU, Sena. “Beslenme Arkeolojisi: Günümüz Ankara
Yemeklerinde Geçmişin İzleri”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, S.2, Bahar 2018, s.209-233.
TEZ, Zeki, Lezzetin Tarihi, Geçmişten Bugüne Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericiler, Hayy
Kitap, İstanbul 2015.
YILMAZ, Derya. “Erken Tunç Çağı’nda Batı ve Orta Anadolu’da Kültürel İlişkiler
Işığında Depas ve Tankard Türü Kaplar”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dergisi, Anadolu / Anatolia 36, Ocak
2010, s.1-23.
http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/TR-77764/muzenin-tarihcesi.html
(E.T: 13.01. 2019)

336

İsmail Bey Gaspıralı’nın “Darrürrahat Müslümanları” ve
“Kadınlar Ülkesi” Adlı Romanlarıyla Peyami Safa’nın
“Yalnızız” Adlı Romanı Üzerine Ütopik Kurgu Açısından
Mukayeseli Bir Değerlendirme

Dr.Tayfun BARIŞ

Özet: Ütopya gerçekte mevcut olmayan, ileriye yönelik tasarlanan ideal
toplum biçimi anlamına gelmektedir. Thomas More’un bu türe adını veren
Ütopya adlı eseriyle dünya çapında yaygınlaşan ütopya mefhumunun temel
özelliği bugünü değil geleceği ele alması ve dile getirilen gün için mümkün
olmayan, imkânsız olan tasarımların ortaya konulmasıdır.
Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Peyami Safa’nın
kaleme almış olduğu Yalnızız adlı roman, “Ütopik Roman” türünün Türk edebiyatındaki öncü ve seçkin örneklerinden biri olarak dikkati çekmektedir. Yazar özellikle bu eserdeki “Simeranya” adını taşıyan hayalî ülkeyle geleceğe ve
olması gerekene dair kendi anlayışını yansıtmaya çalışmıştır. Bununla birlikte
Peyami Safa’dan çok önce bu türe meyleden ve ütopik roman kurgusundan yararlanarak eser ortaya koyan diğer bir şahsiyet olarak ise Kırım coğrafyasının
önemli yazarlarından İsmail Bey Gaspıralı öne çıkmaktadır. Her ne kadar Türkiye sınırları dışında doğmuş olsa da Türk dünyasının önemli isimleri arasında
kıymetli bir yer edinmiş olan Gaspıralı, Darrürrahat Müslümanları ve Kadınlar
Ülkesi adlı romanlarıyla bu türde önemli örnekler ortaya koymuş ve gerek kadınların gerekse de Müslüman dünyasının geleceğine ilişkin tasarımlarını adı
geçen eserleriyle yansıtmaya çalışmıştır.
Bu eserlerin ihtiva ettikleri ütopik unsurlar açısından mukayese edilmesi
gerek Peyami Safa’nın gerekse de İsmail Bey Gaspıralı’nın gelecekle ilgili tasavvurlarının somut bir şekilde ortaya konulması adına son derece isabetli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ütopya, roman, gelecek, ideal.
Abstract: Utopia means a non-existent, imaginative, futuristic ideal society. As a term, Utopia, entered common language after Thomas Moore’s
work bearing the same name. Utopias’ distinct feature is that they focused on
future rather than past.Peyami Safa is one of the most known authors of Modern
Turkish Literature. His novel, Yalnızız, considered as one of the finest examples and a pioneer of utopic novel genre in Turkish Literature. Author imagines
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a non-existent country names “Simeranya” and projects his own vision of future. Another author written utopic novels is İsmail Gaspirali, a great intellectual of Crimean Tartar people who strongly influenced the development of the
Modern Turkish Literature. Darürrahat Müslümanları and Kadınlar Ülkesi are
two works of Gaspirali in utopic fiction genre in which he depicted his apprehension of future of Muslims and women.In this study; future visions of both
authors will be compared and both will be concretized.
Key Words: Utopia, novel, future, idea

1. Giriş
Ütopya, en geniş anlamıyla, insanların dünyayı radikal bir şekilde değiştirebilecek düşünceler üreterek mükemmel bir toplum yaratmak için gösterdiği girişim ve
çabalardır şeklinde tanımlanabilir.1 Ütopya terimi, eski Yunanca’daki eutopia (iyi ve
güzel yer) ile outopia (hiçbir yer) kelimelerinin belli oranda bir araya gelmesiyle teşekkül etmiştir.2 Bu arkaik kelimelerin birleşmesiyle aslında ütopya kavramı, “olmayan bir yer” anlamına gelmektedir. Ancak zamanla anlam kaymasına uğrayan bu terim, “iyi yer, ideal yer” anlamında kullanılagelmiştir. Bu kelime ayrıca günümüzde
“mükemmel, sorunsuz, kusursuz yer” anlamıyla da algılanmakta ve kullanılmaktadır.3 Ütopya türünde eser veren yazarların temel amacı, uzakta bulunan hayâli/ideal
bir yerin özelliklerini ya da eşine rastlanmadık niteliklerini anlatmak değil, sunacağı
örnek bir toplum düzeniyle hem kendi toplumunun işleyişindeki aksaklıkları dolaylı
olarak göz önüne sermek hem de bu aksaklıklara bir çözüm yolu önermektir. Ütopya
yazarı bu işi yaparken, önerdiği örnek yaşama düzenini, tepkiyle karşıladığı gerçek
düzenden elinden geldiğince apayrı, uzak ve soyut bir yerde konumlandırırken; bu
mekânı ve burada yaşayan örnek-toplumu da okurun kafasına çok kesin, kalıcı çizgilerle yerleştirmek ister. Bu nedenle de, gerçek yaşayışı sınırlayan zaman, mekân
gibi kavramların ötesinde düşünür. Zaman, tarihsel akışıyla; mekân da maddenin ihtiva ettiği özellikler dolayısıyla sürekli değişen kavramlardır. Yazarın çizdiği toplum
ise en iyi, eksiksiz yaşama düzeni olduğundan, değişikliğe ve her türlü dış etkiye
kapalı, kesin bir örnektir.4
İnsanoğlu, geçmişten günümüze kadar hep ideal toplumu gerçekleştirmek özlemi içerisinde olmuştur. Bu anlamda yazarlar, filozoflar, siyasi düşünürler ve diğer
entelektüeller farklı toplum mekanizmalarını, alternatif sosyal yapıları kendi
Stancuta Ramona Dima-Laza, “Ütopya Distopyaya Karşı Mükemmel Bir Varoluş İçin Mükemmel
Bir Çevre”, Doğu-Batı, S. 80, Haziran 2017, s. 256.
2
Hasan Boynukara, Modern Eleştiri Terimleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1997, s. 242.
3
Emrah Atasoy, “Ütopyacılık, Ütopya ve Distopya Üzerine Genel ve Eleştirel Bir Bakış”, Doğu-Batı,
S. 80, Haziran 2017, s. 57.
4
Akşit Göktürk, Ada, Adam Yayıncılık, İstanbul 1982, s. 17.
1
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üslupları çerçevesinde ortaya koymuşlardır. Ütopya alanında çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacılar İngiliz yazar, filozof, hümanist ve devlet adamı Thomas
More’un (1478-1535) ünlü “Ütopya” (1516) romanının Batı ütopya geleneğini başlattığını kabul ederler. Latince yazılan bu eser, birçok farklı dile çevrilerek diğer kültürlerdeki düşünürlere ilham kaynağı olmuştur.5
16. yüzyıldan itibaren bu yolda ortaya konulan eserlerle kültür dünyasında ve
edebiyat sahasında iyice gelişen ütopya türü şüphesiz ki Türk aydınları ile yazarları
arasında fazlasıyla rağbet bulmuştur. Bu noktada dikkati çeken önemli şahsiyetlerden
birisi, bir Kırım Türk’ü olan İsmail Bey Gaspıralı’dır. Yaşadığı dönemde gerek Osmanlı modernleşme sürecini yakından takip eden gerekse de yapmış olduğu çalışmalarla Türk ve İslâm dünyasının yeniden ayağa kalkması için büyük emekler sarf eden
Gaspıralı, yazmış olduğu edebî nitelikli eserlerle de fikirlerini teoride bırakmayarak,
somut örnekler üzerinden topluma bazı temel mesajları vermeye gayret etmiştir. Mütefekkir ve çok yönlü bir aydın olan İsmail Bey Gaspıralı seyahatname üslubuyla
kaleme aldığı ve ütopik roman kurgusuyla oluşturduğu “Darürrahat Müslümanları”
(Tefrika: 1895 – Kitap: 1906) ile “Kadınlar Ülkesi” (Tefrika: 1890) adlı küçük hacimli ama etkileyici romanlarında ütopya türüne ait pek çok unsurdan faydalanmıştır.
Gaspıralı bu eserleriyle mensubu olduğu Müslüman ve Türk dünyasındaki aksaklıkları hem çarpıcı bir biçimde tenkit etmiş hem de kendi reformist anlayışına uygun
olarak yeni bir dirilişe ve uyanışa zemin hazırlayabilecek çözüm önerilerini somut
bir şekilde ortaya koymuştur.
Bu bağlamda Türk edebiyatındaki öncü eserlerden birisi de Peyami Safa’nın
kaleme aldığı “Yalnızız”dır. 1951 yılında yayımlanan bu romanda Peyami Safa, romanın baş kahramanı Samim vasıtasıyla kendi görüşlerini açıklamaya çalışır. Safa,
romandaki Samim’in görüşleri ile modern çağı eleştirir ve toplumcu karakterde bir
dünya özlemini dile getirir.6 Yazar, özlem duyduğu bu dünyayı ise romanının adeta
arka fonunu oluşturan “Simeranya” ile ortaya koyar. Okuyucular, romandaki diğer
karakter Besim’in tabiriyle “Simeranya “Kâşifi” olan Samim’in hatıra defterinde yer
alan bilgiler ve zaman zaman Samim’in diğer roman kişileriyle olan diyaloglarıyla
bu ideal ülkeyle tanışmaktadırlar. Böylece hem reel (gerçek) olandan ütopik (tasarlanmış) olan bir dünyaya geçilmiş olmakta hem de eserin felsefî ve estetik derinliğine
nüfuz edilebilmiş olmaktadır.7

Atasoy, agm, s. 55.
Fatih Sakallı, “Türk ve Dünya Romanında İki Ütopik Mekânı Mukayese Denemesi: ‘Simeranya’ ve
‘Pala’”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, C. 1, S. 1, Bahar 2012, s. 74.
7
Mehmet Tekin, Romancı Yönüyle Peyami Safa, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999, s. 269.
5
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2. İki ideal ülke: “Darürrahat Müslümanları” ve “Kadınlar Ülkesi”
İsmail Bey Gaspıralı, yaşadığı dönemin şartları gereği birçok yazısını kaleme
alırken bazı takma adlar kullanma ihtiyacı hissetmiştir. Yazarın en çok kullandığı
imzalardan biri olan “Molla Abbas Fransevî” adı, onun Avrupa ve Afrika’daki maceraları kurguladığı eserlerin başkahramanı olan Taşkentli Molla Abbas için de
önemli bir ilham kaynağı olmuştur.8 Seri halinde yayımlanan bu eserlerden ütopik
unsurlarla yoğun bir şekilde örülmüş olanları ise “Darürrahat Müslümanları” ile “Kadınlar Ülkesi”dir.
“Frengistan Mektupları” adlı eserin devamı niteliğinde olan, Taşkentli Molla
Abbas’ın Endülüs seyahatini içeren ve ilk olarak “Darrürahat Yahut Acaip Diyar-ı
İslâm” adıyla 1895 yılında Tercüman gazetesinde tefrika edilmeye başlanan roman,
1906 yılında “Darürrahat Müslümanları” adıyla kitap olarak da basılmıştır. İsmail
Bey Gaspıralı, 19. yüzyılın sonlarında yazmaya başladığı bu eserinde geleceğin ideal
İslâm dünyasını çeşitli alanlardaki nitelikleriyle ortaya koymaya çalışmış, bunu yaparken de Müslümanlık için tarihte çok olumlu bir referans olan “Endülüs Medeniyetini” hareket noktası olarak belirlemiştir.
Eserdeki vaka Seyyah Taşkentli Molla Abbas’ın seyahatinin Fransa kısmını
bitirerek İspanya’ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Bu ülkede Molla Abbas’ın konakladığı ilk şehir Madrid olur. Şehirde belli başlı yerleri ziyaret eden Molla Abbas’ın
İspanya’da esas önem verdiği yer, İslâm tarihi için de son derece kıymetli bir coğrafya olan Endülüs bölgesi olur. Bu bölgenin çeşitli yerlerinde kalan Molla Abbas,
bu süreçte Endülüs’ün tarihî, siyasî ve dinî açıdan önemli yerleriyle ilgili incelemelerde bulunur. Gırnata şehrinde ikâmet ettiği sıralarda ise en çok ziyaret ettiği mekân
Elhamra Sarayı olur. Sıklıkla gittiği bu sarayda yorgunluktan dolayı baygınlıkla karışık bir uykuya dalan Molla Abbas, uzun bir süre sonra şaşkın bir vaziyette uykusundan uyanır. Uyandığında ise yanı başında bir doktor bulunmaktadır. Molla Abbas,
kendisine geldikten sonra belli bir süre uykusunda gördüğü Darürrahat adlı hayalî
ülkenin tesirinden kurtulamaz. Bir süre doktor gözetiminde kaldıktan sonra iyileşen
Molla Abbas, İspanya ziyaretini tamamlayarak tekrar Paris’e döner.
Romandaki ütopik unsurlar, Molla Abbas’ın Elhamra Sarayı’nda uykuya dalarak yüzyıllar önce dağların arasında gizli bir şekilde kurulmuş olan ve “rahat ülkesi” anlamına gelen Darürrahat’a gitmesiyle yansıtılmaya başlanır. Bu ülke, geçmişte İspanyol işgalinden kaçıp bu bölgeye sığınan Müslümanların kurup geliştirdiği
ve yaşattığı bir yer olarak kurgulanmıştır. Bu bölgede yaşayan Müslümanlar, Endülüs dönemi İslâm toplumunun olumlu numuneleri olarak yaşamlarını
Yavuz Akpınar, İsmail Gaspıralı/Seçilmiş Eserleri (Roman ve Hikâyeleri), C. I, Ötüken Yayınları,
İstanbul 2007, s. 64.
8
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sürdürmektedirler. Bu ülke beş yüz senedir kimsenin varlığından haberdar olmadığı,
kırk köy ile bir belde şeklinde tesis edilen, her köyden mesul tutulan ve bir emire
bağlı olan kırk imam tarafından yönetilen bir ülkedir.9
İsmail Bey Gaspıralı, bu eserindeki ütopik kurgu vasıtasıyla çağındaki İslâm
dünyasının içinde bulunduğu siyasî, sosyal, iktisadî yozlaşmayı hedef almakta10 ve
Müslümanların her sahada hakkettikleri refah düzeyine ulaşabilmeleri için İslâm tarihinden zengin bir sayfayı somutlaştırarak hatırlatmaya çalışmaktadır. Yazar bunu
yaparken bazı önemli noktalara temas etmekte ve Darürrahat ülkesindeki örnekler ile
de fikirlerini ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda üzerinde durulan konulardan birisi şehircilik ve mimari ile ilgilidir. Yazar, Darürrahat ülkesinde; büyük meydanlı, önemli kurumların yakın yerlerde bulunduğu, bağ ve bahçelerle süslü, toplumun ihtiyaçlarının hemen giderilebildiği, hem makul ölçüler dâhilinde hem de yerden belli bir yükseklikte inşa edilen
binalardan oluşan, son derece temiz, hayatı tamamıyla kolaylaştıran, insanların
maddî ve manevî sağlığını ön plana alan bir şehircilik anlayışı üzerinde durmaktadır.11 Ayrıca bu ülkede bulunan mezarlıklar şehir ve köylerden uzak yerlerde inşa
edilmektedir. Çünkü mezarlıklarda medfun halde bulunan cesetlerden çıkabilecek
olan gazlar hem solunan hava hem de yeraltı suları için tehlike arz edebilmektedir.12
Bu durum da insanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Romanda üzerinde durulan başka bir husus da teknolojinin kullanımı ile bilime
gösterilen değerle ilgilidir. Darürrahat’ta artık at arabaları kullanılmamakta, hem arabalarda hem de trenlerde elektiriğin kuvvetinden yararlanılmaktadır.13 Ayrıca gerek
şehirler gerekse de köyler arasında telgrafa benzeyen telefonlar ile iletişim kurulabilmektedir.14 Bunun yanı sıra şehirlerin ve büyük meydanların aydınlatılmasında da
elekritik gücünden faydalanılmaktadır.15 Ülkeyi yöneten emirin sarayında kullanılan
ayna ve dürbünler, teknik olarak öyle bir ustalıkla saraya yerleştirilmiştir ki; emir bu
araçlar vasıtasıyla bütün ülkeyi aynı anda seyredebilmektedir.16 Bütün bunlar Darürrahat ülkesinin ilim ve teknik açıdan ne kadar geliştiğini, teknolojinin ne kadar yaygın bir şekilde günlük hayatta kullanılageldiğini göstermektedir. Bu gelişmişliğe şahit olan Molla Abbas gördükleri karşısında çok şaşırır ve bu tarz bir ilerlemeyi ne
Age, s. 184/206.
Sadık Usta, Türk Ütopyaları/Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ütopya ve Devrim, Kaynak Yayınları,
İstanbul 2014, s. 96.
11 Akpınar, age, s. 207-208.
12 Age, s. 233-234.
13 Age, s. 212.
14 Age, s. 213.
15 Age, s. 214-215.
16 Age, s. 251.
9
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kendi ülkesi Türkistan’da (Taşkent) ne de ziyaret ettiği Avrupa ülkelerinde görmediğini itirafa mecbur kalır.
Darürrahatla ilgili olarak vurgulanabilecek olan diğer bir mesele de eğitimdir.
Her şeyden önce bu ülkedeki okullar, işlevlerindeki kutsallığa uygun olarak son derece büyük, kullanışlı ve gösterişli bir şekilde tesis edilmiştir. Ancak bu okullarda
verilen eğitim düzeyinin yüksekliği, okullara sadece şekil yönünden değil, eğitimin
muhteviyâtı bakımından da gereken önemin verildiğini ortaya koymaktadır. Büyük
ve zengin kütüphanelerin yer aldığı bu okullarda gerek bilim dersleri için gerekse de
sanat dallarıyla ilgili her türlü araç-gereç bulunmaktadır. Müfredatta hem fennî ve
sosyal/beşerî ilim konularına hem de dinî bilimlere geniş bir yer ayrılmıştır. Bununla
birlikte belli sanat dalları ve ziraata ait olan üretim merkezli faaliyetler uygulamalı
bir şekilde öğrencilere öğretilmektedir.17 Eğitim sistemi içerisinde kızların eğitimine
özel bir önem verilmiş ve kızlara özel olarak tasarlanan kız okullarında eğitim görmeleri sağlanmıştır. Bu okullardaki derslerde bilhassa kadınların toplumdaki fonksiyonuna uygun bilgiler ele alınmaktaysa da, bunlara paralel olarak işlenen pedagoji,
tıp ve hukuk alanlarıyla ilgili konular da, erkeklerin eğitim gördüğü okulların eğitim
seviyesinden asla aşağı değildir.18 Bu sistemle hem toplumdaki kadın-erkek eşitliği
büyük ölçüde sağlanmış hem de —kadının rolü düşünüldüğünde— yeni yetişecek
olan nesillerin sağlam bir temelle yetişmeleri sağlanmış olacaktır. Bu noktada altı
kalın çizgilerle çizilmesi gereken diğer bir husus da, İsmail Bey Gaspıralı’nın eğitimöğretim konusunda teorik ve pratik unsurları birleştirmesi ve bu sentezi eğitim çerçevesinin merkezine oturtmuş olmasıdır.
Darürrahat ülkesiyle ilgili değinilmesi gereken niteliklerden birisi de sosyal ve
ahlâkî nitelikler ile adalet kurumudur. Bu ülkede en büyük suç yalan söylemektir.
Cezası da toplum tarafından verilmektedir. Buna göre yalan söyleyen kişi toplum
nazarında dışlanmakta ve adeta açık bir ceza evinde yaşamaya mahkûm edilmektedir.
Toplum içinde adeta “vebalı” olarak ilan edilen yalancı kişi, eğer pişman olup tövbe
ederse ve artık doğru sözlü olmaya başlarsa ancak o zaman cezası bitebilmektedir.19
Böylece Darürrahat toplumunda yalan, haksızlık, ihanet, dedikodu ve haram gibi
kavramlar hiçbir şekilde yer bulamamış olmaktadır. Bu kavramların ortadan kalkması, adalet duygusunun güçlenmesi ve toplum vicdanının doğru bir şekilde tecelli
etmesini beraberinde getirmiş olmaktadır. Birbirine bağlı olan bu sosyal fonksiyonların doğru işlemesi neticesinde de kıskançlık, bencillik, zulüm, yoksulluk gibi toplumu menfi yönde etkileyecek hiçbir ahlâk dışı eylem Darürrahat’ın sosyal
17
18
19

Age, s. 212/263.
Age, s. 256.
Age, s. 218/223.
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yaşamında hayat hakkı bulamamaktadır.20 Böylece İsmail Bey Gaspıralı bu eserinde
kurguladığı ideal ülke vasıtasıyla 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı itibariyle
İslâm dünyasındaki sıkıntıları ortadan kaldırabilecek ve Müslüman toplumların aydınlanmasını sağlayacak önemli çözüm yollarını ifade eden kıymetli bir reçeteyi ortaya koymuş olmaktadır.
İsmail Bey Gaspıralı’nın, “Darürrahat Müslümanları” adlı romanına benzer
ütopik bir yapıda kaleme aldığı diğer bir romanı da “Kadınlar Ülkesi”dir. Yazar tarafından yazılan “Sudan Mektupları” adlı eserin şeklen de olsa devamı niteliğinde
olan ve 1890 yılında Tercüman gazetesinde tefrika edilen bu eserde; 19. yüzyılın
sonu itibariyle gerek İslâm dünyasında gerekse de Osmanlı coğrafyasında sosyal bir
realite olarak ön plana çıkan erkek egemen toplum yapısı karşısında, kadınların konumunun değiştirilmesi ve geliştirilmesi hususu ironik bir tarzda işlenmektedir.21
Fantezi unsurlarıyla örülmüş olan romanın vakası Seyyah Molla Abbas’ın bazı Fransız dostlarıyla Cezayir’den Afrika içlerine doğru yola çıkmasıyla başlar. Ancak kısa
bir süre sonra Molla Abbas ve kafilesi tutuldukları kum fırtınasından sonra dinlenirlerken Kadın ülkesinin askerlerine esir düşerler. Kadınlardan oluşan bu asker müfrezesi esirlerini alıp ülkeyi yöneten kraliçenin huzuruna çıkartırlar. Molla Abbas’ın tercümanlığıyla kraliçeyle tanışan esirler daha sonra ağaçtan yapılmış olan bu sarayda
kendilerine ayrılan büyük bir odaya yerleştirilirler. Molla Abbas ve arkadaşları sarayda bulundukları sürede, kendi geldikleri ülkelerden farklı olarak bu ülkede her
şeyi kadınların yönettiğini, erkeklerin ise kadınlara hizmet etmekle yükümlü olduklarına şahit olurlar. Bu durum onları fazlasıyla korkutur. Bu korkuyla sarayda endişeli günler geçiren Molla Abbas ile dostları, kraliçenin askerleriyle sefere çıkmasını
fırsat bilip saraydan kaçmayı başarırlar. Çölde sığındıkları bir kervanla birleşerek
kraliçeyle ordusunu mağlup eden Molla Abbas ve arkadaşları daha sonra kendi ülkelerine dönüş yoluna düşerler.
Çağının vizyoner bir ideoloğu olan İsmail Bey Gaspıralı, bir toplumun modernleşebilmesi ve medeni dünyadaki yerini koruyabilmesi için kadına verilmesi gereken değerin fazlasıyla farkındadır. Yazar bu bilinçle kaleme aldığı ve yine hayâlî
ideal bir ülkede vuku bulan olaylar şeklinde kurguladığı “Kadınlar Ülkesi” adlı eseri
vasıtasıyla, kadın unsurunun İslâm toplumlarında amaçlanan uyanışın önemli bir
öğesi olması gerektiğine dikkati çekmek istemiştir. Çok güçlü bir ironik yapıyla oluşturulan bu ideal ülkede erkeklerle kadınların rolleri tamamıyla yer değiştirmiştir. Kadınlar bu ülkenin yönetiminde söz sahibidirler. Kraliçe tarafından tek elden yönetilen
Age, s. 244.
Alev Sınar Uğurlu, “İsmail Gaspıralı’nın Edebî Eserleri”, Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri
1/İsmail Bey Gaspıralı, Ed. Alev Sınar Uğurlu-Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları,
Bursa 2014, s. 152-153.
20
21
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bu düzende güçlü ve kuvvetli olan hep kadınlardır.22 Ülkedeki bütün bürokratik kademelerde kadınlar yönetici konumunda bulunmaktadırlar.23 Ayrıca ülkenin savunmasında da kadınlar görev almaktadır.24 Ülkedeki kadınların bu konumuna mukabil
erkeklerin hiçbir söz hakkı mevcut değildir. Son derece güçsüz, kuvvetsiz ve dirayetsiz olarak karakterize edilen erkekler çoğunlukla kadınların hizmetini görmektedirler.25 Bu hizmetler arasında kadınları eğlendirmek, yemekleri hazırlamak, çocuklara bakmak, temizlik ve terzilik yapmak gibi görevler bulunmaktadır. Ayrıca kadınlar birden fazla erkekle evlenerek işlerini evli oldukları erkekler arasında paylaştırma
hakkına da sahip olmuşlardır.26 Bunun yanı sıra erkeklerin serbestçe ev dışına çıkmaları, istedikleri yere gidip gelmeleri hoş karşılanmamakta ve hareket alanları da
kadınlar tarafından sınırlandırılmaktadır.27 Aslında İsmail Bey Gaspıralı, bu eseriyle
erkeklere adeta bir ayna tutarak kadınlar için nasıl bir dünya yarattıklarını göstermek
istemiş ve onları “böyle bir hayatı siz yaşamak ister miydiniz?” sorusunun cevabını
düşünmeye sevk etmek istemiştir.28 Romanın sonlarına doğru Molla Abbas’ın Fransız dostlarından Mösyö Marten’e ait olan şu sözler erkeklerin çıkarması gereken dersi
ve eserin temel mesajını özetler mahiyettedir:
“Bizim taraflarda kadın-kızın hâl ve hissiyâtlarını (duygularını) ve bazı çektiklerini öz başımız ile çekip anlarız. Bu da bir ilim ve bilik olur ki ne Taşkent medreselerinde ne Fransız darülfünununda (üniversitesinde) ders ve tedris olunur (okutulur). Kara Malike’nin ağaç ile kamıştan yasalmış (yapılmış) sarayında hayli ders
alacağımız anlaşıldı.”29
Devrinin çok önünde düşünen bir aydın olarak İsmail Bey Gaspıralı, bu ütopik
eser vasıtasıyla kadına verilen değer ve kadının toplumdaki yeri konusunda hem Batı
ülkelerindeki anlayışı hem de mensubu olduğu Müslüman ve Türk coğrafyasındaki
yaklaşımı tenkit etmektedir. Çünkü Gaspıralı, kadının bilhassa İslâm dünyasındaki
konumunu geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hem Türklüğe hem de İslâm dinine yapılabilecek en büyük hizmet olarak değerlendirmektedir.

Akpınar, age, s. 321.
Age, s. 307.
24 Age, s. 337.
25 Age, s. 319.
26 Age, s. 309/319.
27 Age, s. 310-311.
28 Uğurlu, agm, s. 153.
29 Akpınar, age, s. 324.
22
23
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3. “Yalnızız” ve Samim’in ilk çocuğu olarak “Simeranya”
İlk baskısı 1951 yılında yapılan “Yalnızız” adlı romanda; manevî değerlerin
zayıflaması neticesinde insanın içine sürükleneceği açmazın, materyalist felsefeyle
çözülemeyeceği30 ve gerek psikolojik gerekse de sosyolojik olarak yaşanan buhranlarda çözüm için materyalist anlayışta ısrar edilmesinin eninde sonunda insanları yalnızlığa düşürüp mutsuz edeceği teması işlenmektedir.
Bu konu eserde özellikle belli başlı karakterlerin birbiriyle olan ilişkileri,
içinde bulundukları ya da karşılaştıkları durumlara verdikleri tepkiler ve yaşadıkları
psikolojik süreçler vasıtasıyla yoğun bir şekilde işlenmektedir. Bu bağlamda Samim,
Besim, Mefharet, Selmin, Meral, Ferhat ve Necile gibi karakterler ön plana çıkmaktadır. Romanda en dikkat çekici isim olan Samim kardeşleri Mefharet, Besim ve yeğeni Mefharet’in kızı Selmin ile aynı evde oturan, iç dünyası son derece zengin/karmaşık olan bir aydını temsil etmektedir. Romanda rahatlıkla Peyami Safa’yı yansıttığını söyleyebileceğimiz Samim hem aşırı şüpheci bir tabiata sahip olan Mefharet
ile yeğeni Selmin arasındaki güvensiz ilişkiyi hem de bencil ve keyfine düşkün Besim’in çeşitli hadiseler karşısındaki tavrını devamlı surette kendi düşünce dünyasına
göre yorumlamaktadır. Samim aynı zamanda yeğeni Selmin’in yakın arkadaşı olan
Meral’e âşıktır. Ancak eskiden Meral’in annesi Necile Hanım’la da arasında gizli
kalan bir macera yaşayan Samim, bir türlü Meral’in kendisine olan duygularından
emin olamamakta ve âşık olduğu kadının hareketlerini sürekli takip etmektedir. Meral ise onu sürekli Paris’e gitmesi için tahrik eden yakın dostu Feriha ile ilgi duyduğu
Samim arasında bocalamaktadır. Sonunda devamlı söylediği yalanlar yüzünden Samim tarafından terk edilen Meral, Paris’e kaçmasını engellemek için ağabeyi tarafından kapatıldığı odada geçirdiği bunalımın sonucunda çıkardığı yangın neticesinde
yanarak ölür. Samim de bu dehşet verici hadiseyi kendi dünyasında farklı boyutlarıyla yaşamaya devam eder.
“Yalnızız” romanının maverasını oluşturan “Simeranya”, Samim’in kendi ifadesiyle “… bugünkü insanın kendi kendisi hakkındaki telâkkisinden, bilgisinin temellerine, metotlarına ve bütün sosyal müesseseleriyle değer sistemine kadar baştan
başa inkılâba muhtaç bir dünyanın huzursuzluğunu duyan bir adamın 150 yıl sonraki
tekâmül imkânlarını düşünerek tasarladığı muhayyel bir ülke”dir.31 Samim yaşadığı
olaylardan sıkıldıkça, psikolojik olarak her rahatlamak istediğinde kendisini “stratosfer kadar temiz bir manevilik havasının”32 teneffüs edildiği bu hayâl ülkesine atar.
Romanda Samim’in kendi bakış açısıyla anlattığı, hem şahidi hem de yansıtıcısı33
Tekin, age, s. 255.
Peyami Safa, Yalnızız, Ötüken Yayınları, İstanbul 2017, s. 111.
32 Age, s. 207.
33 Sakallı, agm, s. 74.
30
31
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olduğu Simeranya’da; genel olarak insanlığın tarih süreci, tabiat, maneviyât, Allah
ile insan arasındaki ilişki ve insan ruhundaki ikilemlere34 dair konulara temas edilmektedir. Eski dünyadan bu ideal ülkeye giren insanlar öncelikle fizyonomi ve tavır
yoklamasına tabi tutulmaktadırlar. Gelen misafirlere kadınların kılavuzluk yaptığı bu
ülkeye ancak eski dünyadaki arzu ve hislerinden arınabilenler kabul edilmektedir.35
Peyami Safa, “Yalnızız” romanında baş karakteri Samim’e kurdurduğu ve
onun bakış açısıyla okuyucuyla buluşturduğu hayâlî ideal ülke Simeranya vasıtasıyla
hayata dair belli başlı bazı konulara romanında geniş bir yer ayırmaktadır.
Bu konu başlıklarından birisi, olması gereken yani ideal eğitim ve pedagoji
usulleriyle ilgilidir. Peyami Safa, bu noktada dondurulmuş, gelişmeye açık olmayan,
katı bir zihniyetle oluşturulmuş ezberci eğitim anlayışını şiddetle tenkit etmektedir.
Yazar tenkit ettiği belli kalıplara göre hazırlanan bu eğitim ve öğretim sürecinin karşısına; esnek, teorinin yanına pratiği de koyan, birey merkezli, yaşam boyu süren,
sanat sallarını da bilimsel sürecin içine dâhil eden bir eğitim anlayışını çıkarmaktadır.
Peyami Safa ortaya koyduğu bu eğitim anlayışının usullerini ise araştırma, uygulama
ve üretme üzerine oturtmuştur. Mevcut okulları “zekâ mezbahası”36 olarak niteleyen
yazar, oluşturduğu ideal ülkede “öğrenmeyi öğreten” bir eğitim sistemi üzerinde durur ve müfredat programlarının da mutlaka öğrencilerin ihtiyaç ve yeteneklerine göre
düzenlenmesi gerektiğini belirtir:
“Simeranya’da her seviyeye göre okuma salonları, laboratuvarlar, atölyeler,
müzik, tiyatro, sinema ve spor evleri vardır. Her yaşta insanlar bunlara devam ederler.”
“Çünkü Simeranya pedagojisi, insanın bütün hayatında öğrendiği şeyleri ancak kendi istediği zaman ve kendi araştırmaları neticesinde öğrendiğini bilir.”37
“ — Bence, bütün mesele, insanın umumî kültürünü ve meslek bilgilerini ihtiyaçlarına ve istidadına göre hazırlamasının yolunu göstermek ve vasıtalarını vermektir. Müfredat programlarının ezici yükü altında bunalan şimdiki mekteplerde her
çocuğun ayrı ihtiyaç ve istidadı hesaba katılamaz.”38
Sıralanan bu özellikleriyle eğitim-öğretim, Simeranya’da zevkle yapılan bir
iştir. Bugün ise, diploma almak ve bir meslek sahibi olmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmeyen eğitim, amacından uzaklaşmıştır.39 Peyami Safa bu görüşlerine ilave
Safa, age, s. 157.
Age, s. 28-29.
36 Age, s. 39.
37 Age, s. 36.
38 Age, s. 38.
39 Ramazan Gülendam, Eğitim ve Öğretim Anlayışıyla Peyami Safa, Akçağ Yayınları, Ankara 2006, s.
98.
34
35
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olarak bilimsel bakış açısının nasıl olması gerektiğine de temas eder. Ve gerek sosyal
bilimlerde gerekse de fen bilimlerinde bütüncül bir anlayışın hâkim olması gerektiğini vurgular. Yani bir vaka yahut bir olgu sadece bir boyutuyla değil çok boyutlu bir
şekilde ele alınmalı ve teşhis ile tedavi bu çok boyutlu incelemenin sonunda ortaya
konulmalıdır: “Simeranya ilminde “fizik hadise”, “biyolojik hadise”, “sosyal hadise” diye birbirinden ayrı vakıa serileri yoktur. Bu hadiseler, “bütün”ün ışığı altında incelenir.”40
Simeranya vasıtasıyla üzerinde durulan önemli konulardan birisi de sağlıktır.
Peyami Safa, burada bütün hastalıkların oluşumunu insanların yaşam şekli ve psikolojik durumlarıyla ilişkilendirmektedir. Buna göre hayatta yaşanan sıkıntılar vücudun
isyanına zemin hazırlamakta, bu isyan da belli bir süre sonra hastalık sonucunu doğurmaktadır.41 Dolayısıyla Simeranya’da uygulanan tedavi metotları da bu tespit ve
bu tespite dayalı olarak yapılan teşhisten yola çıkarak uygulanmaktadır. Buna göre
en önemli husus insanın ruhunun tedavi edilmesi ve manevî olarak güçlendirilmesidir. Eğer bu tedavi yöntemi başarıyla uygulanırsa hem ruhen hem de bedenen sağlıklı
bireyler ortaya çıkmış olacaktır ki bu durum, sağlıklı toplumun da tesis edilmesi anlamına gelmektedir.
“Orada herkes, hastalanmadan evvel, hayatın çaresizlikleri önünde sinirlenmemeyi, isyan etmemeyi öğrenir. Bütün ailelerde ve müesseselerde her gün yapılan
ruh sporu budur. Kendine göre âyinleri vardır. Öyle ki, bütün Simeranya’yı derin bir
sükûn ve tevekkül havası sarmıştır.”42
Peyami Safa, Simeranya’da iktisadî konularla ilgili görüşlerini de açıklamaktadır. Yazarın ideal ekonomik düzen anlayışı liyakatle kazancın uygun olmasına, herkesin üretimine göre hak ettiğini alabilmesine, gelir paylaşımının orantılı düzenlenmesine, sosyal sigortacılık anlayışının yaygınlaştırılmasına, işsizliğin ortadan kaldırılmasına dayanmaktadır.43 Bütün bu görüşler çerçevesinde Peyami Safa’nın sosyal
ve iktisadî adaleti sağlamayı hedeflediğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Simeranya’da irdelenen meselelerden birisi de moda ve kadınların giyim tarzlarıdır. Peyami Safa moda konusunda bilhassa “öznellik” vurgusu yaparak insanların
kendi özelliklerine uygun giyinmesi ve herkesin kendi modasını yaratması gerektiğini belirtir. Giymek için çok pahalı ya da çok ucuz elbiselerin seçilmesinin doğrudan
modayla alâkası olmadığını ortaya koyan yazar, 44 bu düşüncelerini Simeranya’daki
giyim tarzıyla somutlaştırmaktadır. Bu ideal/hayâlî ülkede kadınların giysileri son
Safa, age, s. 53.
Age, s. 63-64.
42 Age, s. 64-65.
43 Age, s. 75.
44 Age, s. 112.
40
41
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derece ince, yumuşak, vücudun şeklini alabilen ve süsten arındırılmış bir şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Simeranya’daki insanlar kendi yaratma kabiliyetlerinden ilham
alarak elbiselerini dizayn etmektedirler. Böylece moda, belli bir zümrenin estetiği
olmaktan çıkıp bütün bir cemiyetin malı haline gelmiş olmaktadır.45
Simeranya’da dikkati çeken diğer bir önemli unsur ise yazarın “dip zıtlık”
kavramıyla karşıladığı felsefî anlayıştır.46 Peyami Safa bu kavramı “varlaşma” ve
“yoklaşma” kutupları arasındaki salınımlarla açıklar. Yazara göre insanın varlaşma
hamlesinden ebedîlik hayâlî ve neşesi doğarken; yoklaşma hamlesinden ise fânilik
ve geçicilik duygusuyla birlikte onun büyük sıkıntısı doğmaktadır. İnsanlığın bu ikileminden ise “olmak dramı” zuhur etmektedir.47 Aslında varlık felsefesiyle (ontoloji)
ilişkilendirilebilecek olan bu durum Simeranya’da bütün zıtlıkların açıklanmasında
temel olarak kabul edilmektedir. Peyami Safa’nın, eserinde bu felsefî yaklaşımı geliştirerek; hem gerçek dünyadaki pek çok anlaşılmazlığın açıklanmasını hem de insanların yaratılıştan bu yana cevap bulmakta zorlandığı pek çok probleme çözüm
getirmeyi hedeflediği ifade edilebilir.
4. Sonuç
İsmail Bey Gaspıralı’nın “Darürrahat Müslümanları” ve “Kadınlar Ülkesi”
adlı eserleriyle Peyami Safa’nın “Yalnızız” adlı romanındaki ütopik kurgunun oluşturulduğu mekân hayâlî bir ülkedir. Eserlerin üçünde de bu hayâlî ülkeler vasıtasıyla
“ideal bir toplum düzeni anlayışı” ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yazarlar, bu anlayışı çeşitli konulara temas etmek suretiyle yansıtmaya çalışmışlardır. Bu çerçevede
İsmail Bey Gaspıralı görüşlerini;
• Şehircilik ve mimari,
• Teknolojinin yaygın bir biçimde kullanımı ve bilime verilen değer,
• Eğitim anlayışı,
• Sosyal ve ahlâkî değerlerin kıymeti ve adalet kurumuna olan güven,
• Kadının toplumdaki yeri ve önemi,
gibi temel temalarla ortaya koymuştur. Peyami Safa ise vermek istediği mesajları;
• Eğitim ve çağa uygun pedagoji usulleri,
• Sağlık,
• İktisadî sistem,
• Moda anlayışı ve kadınların giyim tarzı,
Age, s. 112.
Ergun Göze, Peyami Safa, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 154.
47 Safa, age, s. 153.
45
46
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• Varlık felsefesiyle ilgili hususlar,
gibi konulardan hareket ederek ifade etmeye çalışmıştır.
Bu noktada iki yazarın benzer bir şekilde eğitim ve kadın konularına eğildiği
görülmektedir. Üç eserde öne çıkan diğer konular ise aralarında belirgin farklılıkların
olduğu ve aynı bağlamda değerlendirilmesi mümkün olmayan meseleleri ihtiva etmektedir. Bu durumu da doğal karşılamak gerekmektedir. Çünkü hem eserlerin yazılış tarihleri arasında ortalama altmış yıl gibi bir zaman aralığı bulunmakta hem de
yazarların içinde yaşadıkları dönem ile düşünce dünyaları arasında belli başlı farklar
bulunmaktadır.
İki yazarın benzer bir şekilde ele aldığı eğitim ve kadın konularında da belli
oranda bir yaklaşım farklılığının bulunduğunu belirtmemiz gereklidir. İsmail Bey
Gaspıralı, gerek eğitim gerekse de kadın konularını eserlerinde işlerken Peyami
Safa’ya oranla daha muhafazakâr ve gelenekçi bir tavır takınmaktadır. Peyami Safa
ise bu konularda daha serbest ve bireyi merkeze alan bir anlayışı benimsemiş görünmektedir. Bununla birlikte iki yazarın eğitim anlayışlarındaki ortak bir husus da göze
çarpmaktadır. Buna göre iki yazar da eğitim sisteminde hem pratik ile teorik unsurların aynı oranda yer almasını hem de sanat dallarının eğitimine eğitim-öğretim süreçlerinin merkezinde mutlaka yer verilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler.
Üç esere daha genel bir açıdan yaklaşmak gerekirse, iki yazarın da ütopya teriminin genel anlayışına uygun olarak içinde yaşadıkları toplum düzenindeki işleyişten memnun olmadıkları, bu yüzden de daha iyi, örnek bir toplum yapısını eserleriyle
ortaya koymaya çalıştıkları ifade edilebilir.
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РОССИЯ, РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И
ПОЛИТИКА РОССИИ: ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ В
ТУРЦИИ
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Hatay Mustafa Kemal Universitesi

Аннотация
Россия является стратегическим партнером Турции, а также
сильным конкурентом, стал важным внешней политикой актером в
течение нескольких столетий. В нашей стране есть потребность в
текущих исследованиях, в которых рассматривается мнение российских
людей, российская политика и российское партнерство. В этом
исследовании будут обсуждаться имеющиеся представления о русской
культуре, людях и политике в Турции. В этом отношении общие взгляды,
нынешние заголовки в отношениях и будущие мнения будут оцениваться
на законной основе.
Ключевые слова: России восприятия российской политики,
Турция и Россия, Россия и стратегия, российское Соперничество

ВСТУПЛЕНИЕ
Степи Юго-Восточной Азии, являющиеся продолжением Центральной
Азии и ее последствия, были местом, где жили турки, особенно с самых ранних
эпох истории в южнорусских степях. Это место было местом воссоединения
различных турецких племен, которые мигрировали на Запад в поисках
мирного, комфортного, свободного нового климата, чтобы избавиться от этого
беспокойства. Это первая область, где турки установили контакты с
европейскими племенами. Турки - самые старые соседи после китайцев, персов
и арабов, русских, а затем и всех славян. Славяне всегда были соседями
турецкой нации в период около пятисот лет; торговля, экономика и расселение.
Таким образом, турецкие влияния возникли в русской культуре.
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С середины IV в. До н.э. турецкие племена мигрировали из Центральной
Азии на запад. Среди них гуннские, огурско-болгарские, сабирские, аварские,
каспийские, печенекские, узбекские и куманские кыпчакские тюркские
племена, впервые собравшиеся в этих районах и создавшие огромные империи,
политические и военные организации. Эти племена затем перешли в глубь
Европы. Наконец, это стало вторым домом турок и одним из главных центров
турецкой культуры. Влияние турок на русскую культуру также началось
именно здесь. Эти культурные влияния были произведены подражанием в
результате соседства, коммерческой деятельности, войн и браков.
Российская Федерация становится лучше экономической структуры с
распадом СССР и переходом к свободной рыночной экономике. Благодаря
влиянию экономической и политической либерализации россияне все больше
вовлекаются в иностранный туризм. Это важный источник дохода для
российских граждан, чтобы начать оценивать свой отпуск за границей и
высокие требования потребления для стран, которые они посещают. Россия
сделала его целевой аудиторией для Турции.
Развитие русско-турецких симпатий
Когда мы смотрим на развитие туристических отношений между
Российской Федерацией и Турцией; С распадом Советского Союза в результате
ментальной революции в России, похоже, начинает меняться восприятие
Турции как врага. Несмотря на то, что Россия и Турция являются близкими
соседями из-за различий в политических позициях и системах, они адекватно
учитывают долгосрочные возможности двусторонней торговли. Первые
конкретные шаги в области взаимного сотрудничества между двумя странами
были заложены во второй половине 1960-х годов, но экономические
отношения достигли значительных размеров только после подписания
Соглашения по природному газу в 1980-х годах, особенно в 1984 году, и
произошел взрыв в торговле. По официальным данным, торговля с Турцией
беспокоит более 6 миллиардов долларов США в год.1
Соседство, которое длилось веками между турками и русскими, привело
к турецким отношениям с русским народом. Эти отношения в становлении и
становлении Российского государства, короче говоря, сыграли важную роль в
истории России. До казано-русского периода, особенно города Казани, до 1552
1

A.O. Kolobov, O. A., Kornilov, A. A., Özbay, F., & Osmanov, E. (2006). Çağdaş Türk-Rus ilişkileri:
sorunlar ve işbirliği alanları,(1992-2005) (Vol. 10). Tasam Yayınları.
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года, турецкая культура была более эффективной в русской культуре благодаря
политическому господству Турции. Однако видно, что эти отношения
изменились с 1552 года, и сотни государств, которые хотят получить
различные преимущества, присоединились к Российскому государству. Таким
образом, появились сотни турецких дворянских семей, в том числе известных
людей из мира науки.2
Русская, арабская, турецкая и французская кухни под влиянием их кухни,
русская кухня богата разнообразием и отзывчива к туркам. В России, где живут
очень разные этнические группы, кухня варьируется в зависимости от
регионов и этнических групп. Поскольку территория страны очень большая,
она, конечно, не настолько быстро, чтобы изменить межкультурную культуру
питания, тем более, что зимой к ней трудно добраться. На самом деле
характерной чертой России является то, что группы, составляющие людей,
сохранили свои традиционные привычки и культуры. Кроме того, трудности с
транспортировкой сказались на торговле овощами и фруктами, что во многом
определило привычки питания в регионах. 3
Граждане СССР свободно пользовались свободой выезда за границу,
тогда как Горбачев был главой администрации, постепенно добиваясь отмены
практики центральной администрации СССР. После того как СССР прекратил
свое существование в международном праве 31 декабря 1991 года, число
туристов, приезжающих в Турцию из России, быстро увеличилось. Создание
Российской Федерации и полное устранение прежних препятствий на пути
нового центрального правительства Турции в Российской Федерации и фронта
всего мирового туристического потока полностью открыты.4
Торговые отношения с Турцией и Российской Федерацией достигли
значительных успехов в течение 1990-х годов. Торговцы Laleli (окрестности в
Стамбуле) и подрядные компании, которые торгуют только чемоданами,
представляют интерес для рынка, особенно в Германии, особенно когда
стагнация в Европе начала становиться рынком для турецких компаний. В этом
процессе, который составляет около 1,5 миллиарда долларов в 1992 году,
объем торговли между Турцией и Россией достиг 4,2 миллиарда долларов в
1997 году. В период с 1993 по 1997 год отмечался быстрый рост экспорта
Турции в Россию и Турцию, что обеспечило значительное улучшение
K.A. Nimet(1990). Türkiye ve Rusya. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
B. Aras (2009). Türkiye ve Rusya Federasyonu: Çok Boyutlu Ortaklık. Seta Analiz.
4 A. Sapmaz (2008). Rusya'nın transkafkasya politikası ve Türkiye'ye etkileri (Vol. 356). Ötüken
Neşriyat.
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торгового баланса против этого. Однако это позитивное развитие событий с
точки зрения Турции с российским финансовым кризисом августа 1998 года
было полностью изменено. С 2000 года экспорт Турции в Россию снова
наметился. Экспорт в Россию увеличился на 9,3 процента в 2000 году и на 43,3
процента в 2001 году. В 2001 году импорт из России сократился на 10,6
процента. В 2001 году две страны выступили в пользу Турции во внешней
торговле, в этом году особенно экспортеры заявили, что девальвация турецкой
лиры в пользу турецких фирм создала конкурентную среду и была
эффективной. За тот же период доля Турции в общем импорте сократилась на
25,7 процента. Турция в основном за счет импорта энергоносителей и сырья из
Российской Федерации происходит относительно менее пострадала от
приближающегося кризиса. Другими словами, импорт товаров из Российской
Федерации является недорогой продукцией.5
Позитивная перспектива и ее корни
Туристы приезжали из России в Турцию в первой половине 1990 года, в
то время как для того, чтобы больше ходить по магазинам, туристы,
собирающиеся провести отпуск после этого года, начали перевешивать. В
целях курортной дешевизны российские туристы предпочитают Турцию
основным причинам географической близости, качеству обслуживания и
упрощению визового режима. С другой стороны, различные исследования
показывают, что рост ситуации с доходами россиян сместился на
потребительские товары и услуги, особенно на туризм. Действительно,
российские туристы, качественные удобства для отдыха в Турции намного
дешевле, чем в Европе. Легкость получения визы с другой стороны, является
одним из важнейших факторов при выборе Турцией российских туристов.6
Особенно в последние годы торговый баланс между Турцией и Россией
развивается против Турции. Общий объем товарооборота Турции в основном
связан с увеличением импорта в Российской Федерации. Как и в 2003, 2004
годах, импорт увеличился больше, чем экспорт в 2005 году. В 2005 году
экспорт увеличился на 28% до 2,4 миллиарда долларов, а импорт увеличился
на 42% до 12,8 миллиарда долларов.7

A.N. Kurat (1990). Türkiye ve Rusya (Vol. 1194). Kültür Bakanlığı.
F. Özbay (2011). Soğuk savaş sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri: 1992-2010. Bilge Strateji, 3(4).
7 E.Zengin (2015). Türkiye ve Rusya Federasyonu ticari ilişkileri. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 4(1),
61-103.
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Во время турецкой войны за независимость были установлены
дипломатические отношения с Советской Россией. Советская Россия, которая
поддерживала Войну за независимость на материальном уровне, таком как
помощь
оружием,
сотрудничала
в
борьбе
против
западных
империалистических государств. Через три дня после открытия Ассамблеи
Ататюрк написал письмо Ленину, чтобы рассказать о политической и военной
борьбе. В ответах, данных министром иностранных дел СССР Цицерином,
было заявлено о желании установить и развивать дружбу и дипломатические
отношения. 11 мая 1920 года парламент направил делегацию во главе с
министром иностранных дел Бекиром Сами Беем в Москву. В результате
переговоров в Москве в марте 1921 года между двумя странами было
подписано соглашение о дружбе. Эти дружественные шаги в начале 20-го века
были повторены в начале 21-го века. В период с 2009 по 2009 год с 2009 года
велись интенсивные визиты на два евразийских континента по сравнению с
продолжающимися двусторонними отношениями. В феврале 2009 года
Абдулла Гюль стал первым президентом Турции, который посетил российскую
столицу Москву в течение своего срока полномочий. визит в Турцию, Реджепа
Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Ахмета Давутоглу
сопровождался ответными визитами в январе 2010 года. В мае 2010 года
президент Дмитрий Медведев был гостем своего коллеги Абдуллы Гюля.8
В настоящее время проблемы, с которыми сталкивается западный альянс
Турции и стремятся к сотрудничеству с Россией, усиливают представление о
том, что западный альянс России является альтернативой общественности. Это
общее чувство, которое Ибн-и Халдун назвал асабийей, сегодня находится на
переднем крае. Теперь профсоюзные интересы, между двумя мировыми
войнами, возникают из относительного окна возможностей, частично
автономной экономики и обеспечивают естественный как автономный
внешнеполитический маневр для Турции. Ататюрк и его друзья, молодая
республика государства, османская традиция Османского государства, чтобы
справиться с конкурентной средой нового века, была направлена на то, чтобы
иметь сильное государство и армию.
Между Турецкой Республикой был подписан в 2001 году План действий
России по сотрудничеству в Евразии. Документ о многоплановом партнерстве
Российской Федерации Игоря Иванова и министра иностранных дел Турецкой
Республики о двустороннем сотрудничестве подписали министр иностранных
8

R. Kök., Ekinci, R., & Yalçınkaya, A. E. A. (2017). Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki
Etkisi: Azerbaycan-Kazakistan-Rusya ve Türkiye Örneği. Bilig, 83, 281-302.
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дел Исмаил Джем. Это соглашение сегодня снова проверяется. Игры доллара
США против Турции и России вновь подняли тему сотрудничества в Евразии.9
С изменением политического режима в странах Восточного блока, таких
как Румыния, Советский Союз, которые навязали имплицитную
экономическую и политическую политику, граждане этих стран начали
участвовать в международном туристическом движении. Тем не менее,
российская экономика, которая вступила в крупный экономический спад в
1998 году в результате распада СССР, начала расти в результате увеличения
стоимости природных ресурсов, таких как природный газ и нефть, которые
составляют 70% и 75%. % его экспорта, на мировых рынках. В августе 1998
года в Российской Федерации произошел финансовый кризис, и
последовавшая за ним девальвация из-за негативного влияния покупательной
способности среднестатистического российского населения на число туристов
из России в Турцию также испытала снижение. Однако уменьшение
последствий кризиса и особенно покупательной способности российского
среднего класса и потребительского спроса в Российской Федерации в
последние годы в результате увеличения числа туристов, прибывающих в
Турцию, снова приобретает тенденцию к росту. Также после девальвации в
2001 году для российских туристов в Турции вместе с падением стоимости
отдыха по мнению иностранцев в Турции Турция становится все более
привлекательным местом отдыха.10
Ускорение для туризма также важно. На самом деле, симпатия к туризму
и экономическим отношениям важна для укрепления дружбы. Россия набирает
обороты в пользу турецких туристических отношений, видно, что российские
туристы в Турции имеют возможности для удовлетворения потребностей и
ожиданий. В основном отель в Турции «все включено» Положительно
отражается на российском рынке туристических пакетов. Тем не менее,
история, религия и культурный туризм не должны оставаться на заднем плане,
и россияне не должны обращаться в Египет.11

A. Başaran & Akdevelioğlu, A. (2017). Uluslararası Turizm ve Uluslararası Barış: Rusya
Federasyonu’ndan Türkiye’ye Ziyaretçi Akımı Örneği, 1992-1999. Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi, 28(2), 244-256.
10 İ. Göçer & Aydin, N. (2016). Türkiye’de Sağlık Değişkenlerinin Turizm Gelirine Etkisi: Çoklu
Yapısal Kırılmalı Bir Analiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 777-800.
11 E. Demir. (2015). Rusya’nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri. Türkiye İş
Bankası, Bilgi Notu İktisadi Araştırmalar Bölümü, Aralık, 1-3.
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Важную часть импорта Турции из Российской Федерации составляют
энергоносители и сырье. Действительно, импорт Турции в 2005 году перевозил
более двух третей Российской Федерации, создавал единственное минеральное
топливо. Природный газ, нефть и нефтепродукты включены в этот пункт.
Турция, как и природный газ, в последние годы по импорту сырой нефти и
нефтепродуктов все чаще обращаются к российскому рынку.12
Торговля чемоданами была очень важной функцией в торговле между
двумя странами. Тем не менее, торговля между двумя странами не может быть
устойчивой в этом контексте в течение длительного времени. Поэтому в
Турции должны применяться необходимые правовые механизмы и стимулы
для руководства официальным сектором торговли, занимающимся торговлей
чемоданами. Кожаные изделия, строительные материалы, обувь, продукты
питания и изделия из пластика являются первыми среди секторов, на которые
больше всего повлияет спад торговли чемоданами. Компании, ведущие бизнес
с Россией через торговлю багажом, стали очень важными во времени. Многие
турецкие компании открыли магазин в России и начали брендинг. Страны, в
которые большая часть инвестиций делается с точки зрения МСП, - это страны,
которые осуществляют свою деятельность посредством челночной торговли.13
Министр иностранных дел России Министр иностранных дел С.В.
Лавров встретился с заместителем премьер-министра и министром
иностранных дел Турецкой Республики А. Гюлем. Министры обсудили
двусторонние отношения и региональные проблемы. Они также обсудили
решение кипрской проблемы. Это не принесло никакой пользы переговорам,
так как Турция не смогла оказать России ожидаемую поддержку по кипрскому
вопросу. Россия достигла платформы, открывающейся для исламского мира, и
продолжает это делать.14
Агрессивная политика России в течение последних восьми лет на
Северном Кавказе, на Украине и в Сирии, определяемая как близкая мне среда,
не может быть определена как способность Москвы направлять и определять
результаты региональных и глобальных проблем безопасности. Россия имеет
вторую по величине армию в мире после США. Однако эта особенность не
E. Özlük (2015). ’Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve Özür Meselesi. ORSAM Bölgesel
Gelişmeler Değerlendirmesi, (35), 1-12.
13 B Kesgin. (2016). Orta Sınıflar Ne İster? Rusya ve Türkiye’de Orta Sınıflar Üzerine Bir
Karşılaştırma. Sosyoloji Konferansları, (54), 3-32.
14 A. Abdullah, BABAÇ, E., & Gör, Ö. (2016). Ekonomik Açıdan Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar ve
Türkiye İle Yaşanan Uçak Krizinin Etkileri. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7),
2134-2143.
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гарантирует России высокую военную мощь. Россия, которая пострадала от
эрозии вследствие финансового кризиса, возникшего после холодной войны,
открыла свою оборонную промышленность для иностранного капитала с 2007
года. По иронии судьбы, партнерские отношения с американскими
оборонными гигантами вынудили Россию привлечь иностранных инвесторов
для владения и производства технологий. России не хватает местных ресурсов
для разработки чувствительных технологий. Хотя Россия является военной
силой на Северном Кавказе, на Украине и в Сирии, она далеко не является
структурной силой с точки зрения информационных технологий,
производства, торговли, денег и финансов. В этом случае Турция, чтобы
поддерживать политическую стабильность и рациональные альтернативные
сценарии, должна работать быстро, чтобы стоять в будущем неопределенного
климата. В начале 20-го века сотрудничество между ленинскими и
кемалистскими экспансиями в этом государстве, которые стремились создать
свои собственные независимые государственные структуры, безусловно,
должно оцениваться в контексте политических маневров; Тот факт, что эта
форма поведения, которая имела тенденцию участвовать в лояльности к
системе исключения, не занимала больше времени, была отчасти оправдана
продолжающимся подходом к соперничеству. Однако, учитывая тот факт, что
сотрудничество возможно в принципе в период после "холодной войны", его
функциональность и контекстуализация могут выявить различные
производные зависимости или взаимозависимости в контексте и без того
сложной системы. Этот новый процесс в Турции в процессе этой новой
взаимозависимости от риска проскальзывания в асимметричные отношения
кажется высоким, учитывая его собственную внутреннюю динамику. Важно,
чтобы политика экономического сотрудничества была запрограммирована на
долгосрочную перспективу в контексте геоэкономических условий, но
превращение ее в односторонние отношения приведет к возрождению
продолжающегося конкурентного подхода. Важнейшим моментом на данном
этапе является то, что обе стороны преодолевают свой синдром недоверия изза своей конкурентоспособности из прошлого, как для развития своей
внутренней динамики, так и для следования общей политике, которая внесет
больший вклад в себя и в мир во всем мире. В инициативах регионального
сотрудничества эти темы должны оцениваться вместе.15
15

A Telli (2016). Türkiye'nin Nükleer Enerji Açiliminin Içerik Analizi: Çsitlendirme mi, Teslimiyet
mi?/Content Analysis of Turkey's Nuclear Energy Initiative: Diversification or Submission?. Bilge
Strateji, 8(14), 47.
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Недавние турецко-российские двусторонние отношения определены
вокруг дискурса сотрудничества и стратегического партнерства. Эта новая
перспектива, которая заменяет конкурентный дискурс, сложившийся в 1990-х
годах, указывает на фундаментальные преобразования в ходе турецкороссийских двусторонних отношений. В качестве целевого региона, который
позволит определить масштабы сотрудничества при развитии отношений
между двумя странами, тот факт, что Евразия является наиболее интенсивной
конкуренцией в 90-е годы, указывает на другое направление трансформации в
общей линии внешней политики Турции и в ее ходе. двусторонних отношений.
Причины и последствия трансформации в турецко-российских отношениях
должны быть поставлены под сомнение как с точки зрения дискурса и
действия, так и с учетом исторического процесса. Эта трансформация
евразийского дискурса и политики Турции, а также размышления о том,
обеспокоена ли Турция общественностью реальной трансформацией роли лиц,
определяющих внешнюю политику, предполагают, что необходимо искать
ответы. 16
Основной текст, который сформировал новый период в двусторонних
отношениях и указал, что двусторонние отношения нацелены на
сотрудничество в евразийской географии, - это План действий по евразийскому
сотрудничеству, который был подписан 16 ноября 2001 года: многостороннее
партнерство из двустороннего сотрудничества. План действий является
началом процесса трансформации в двусторонних отношениях. План действий
является первым документом, в котором подчеркивается, что существующие
отношения между двумя странами доведены до уровня Уполномоченного
конструктивного партнерства на бумаге и на уровне дискурса. Документ
направлен на формирование сосуществования, в основе которого лежат
политические и экономические / коммерческие отношения и борьба с
терроризмом, включая евразийскую географию. Таким образом, считалось, что
хорошие отношения между двумя странами будут переведены на уровень
экономического и политического партнерства, включая евразийскую
географию. Было отмечено, что обсуждались не только вопросы, касающиеся
двусторонних отношений, но и вопросы, связанные с Евразией, и разработка
совместных стратегий будет способствовать решению региональных проблем.
Одним словом, План действий также начал доминировать с обеих сторон, были
16

Z. Öniş., & Yılmaz, Ş. (2016). Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict
and asymmetric interdependence in a turbulent region. Third World Quarterly, 37(1), 71-95.
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зафиксированы в Турции и идея, что вы можете создать новую и
альтернативную почву для сотрудничества в Евразии России. После
подписания соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами в
2002 году, когда исторический конкурент НАТО вступил в Турцию, это
означало, что начало нового сотрудничества может быть распространено на
всю Евразию между Черным морем и Россией. Эта ситуация указывает на
начало новой эры, которая быстро отказалась от традиционного дискурса,
основанного на описании турецко-российских отношений, и выдвинула
сотрудничество.17
Когда мы смотрим на уровень дискурса о двусторонних отношениях,
российско-российские православно-евразийские и турецкие деятели
отрекаются от тюркской риторики, напоминающей пантюркизм, и понимание
исполнения политики является еще одним фактором, влияющим на конверсию.
Тот факт, что обе стороны видят пределы могущества и эффективности другой,
вера в то, что ядерное измерение оставлено в стороне, повышение военного
баланса сил и изменение восприятия взаимной угрозы, являются другими
важными моментами в этот контекст. С 1990-х годов военный баланс между
Турцией и Россией постоянно меняется в пользу Турции. Россия является
закрытие Турции основной причиной разногласий больше не рассматривается
в качестве основной угрозы, и это предоставило уникальную возможность для
развития сотрудничества в двусторонних отношениях. Кроме того, развитие
военного сотрудничества между двумя сторонами привело к почти полному
исчезновению восприятия угрозы.18
Можно утверждать, что двусторонние отношения еще не достигли своих
естественных границ. Можно утверждать, что эти отношения достигли более
хрупкого уровня, на котором повестка дня отношений затрагивает более
трудоемкие вопросы, чем предыдущий период, и что обеим сторонам
необходимо приложить больше усилий для достижения прогресса. Короче
говоря, в процессе виртуальной конвергенции можно утверждать, что
продвинутые этапы периода взаимного доверия были достигнуты, и лица,
принимающие решения, ждут более сложного процесса в контексте
дифференциации национальных интересов. Тот факт, что процесс последних
Ö. E. Meral, & Keser, A. (2016). Ekonomik Göstergeler İle Dış Politika Analizi-Türkiye-Suriye
İlişkileri Örneğinde Ekonomik Göstergelerin Siyasi Eylemlere Etkisi. Türk Sosyal Bilimler
Araştırmaları Dergisi, 1(2), 23-31.
18 M. Oral., & Özdemir, Ü. (2017). Küresel Enerji Jeopolitiğinde Türkiye: Fırsatlar ve Riskler/The
Position of Turkey in Global Energy Geopolitics: Opportunities and Risks. Journal of History
Culture and Art Research, 6(4), 948-959.
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десяти лет побудил стороны лучше узнать друг друга, имеет обнадеживающую
точку зрения.19
В Турции и России в 1990 году, чтобы судить о конкурентном дискурсе,
он заменил 2000-е годы под влиянием циклических событий и, тем не менее,
воспринимается как взаимное, что остается за умеренным, и сотрудничество в
форме сформированных со сбалансированными шагами. Экономические и
торговые отношения в области энергетического сотрудничества и, в частности,
в контексте достижения основного партнера Турции, Россия претерпела
изменения в восприятии турецкой общественности. Учитывая исторические
корни и национальные интересы обоих, вопрос о том, как эти два субъекта
образуют многомерное партнерство, часто ставится под сомнение. Неясно,
можно ли распространить увеличивающийся объем торговли на вопросы
безопасности, устранив политическое соперничество между двумя
участниками и дискурс сотрудничества, а также может ли он быть постоянным
в Евразии, что очевидно как область двустороннего сотрудничества. связи. В
ходе карабахского вопроса в свете последних событий в Грузии, России и
Турции различаются подходы к тому, что произошло на Ближнем Востоке,
относительно будущего отношений, учитывая ряд причин существования
отрицательных вопросительных знаков.20
В центре двусторонних отношений также находятся экономические и
коммерческие вопросы, включая оборонную промышленность, в этот период,
и области процесса отодвигаются на второй план. Тот факт, что правительства
чувствуют новости в наших заголовках, а наши правительства оценивают
развитие двусторонних отношений в рамках этого принципа, указывают на то,
что лица, принимающие решения, готовят общественность к новому периоду,
и они пытаются развить новый дискурс.21
В этом контексте в повестку дня было включено сотрудничество в борьбе
с терроризмом, которое представляет собой важное измерение сотрудничества
между двумя сторонами и которое взаимно меняет дискурс в последующий
период. Протокол о предупреждении терроризма, подписанный в 1995 году, и
Ş. Özşahin (2017). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Menkul Kıymetler Borsalarının Entegrasyonu:
Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş-bütünleşme Analizi. Yonetim ve
Ekonomi, 24(2).
20 Z. Öniş & Yılmaz, Ş. (2016). Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and
asymmetric interdependence in a turbulent region. Third World Quarterly, 37(1), 71-95.
21 R. Gültekin, & Üyümez, E. (2015). Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki
Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları. In International Conference On Eurasian
Economies, S (Vol. 406).
19
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Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, подписанный
в 1996 году, являются документами, которые обе стороны заявили, что они не
будут входить в области друг друга и сотрудничать в районах Чечни и РПК ,
которые они считают своими проблемами терроризма.22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
География Ближнего Востока, которая является местом испытания
неразрешенной политики, стала кровавым озером. Процесс показывает, что
система мощности и баланса мощности преобладает без учета права на
построение в многополярном порядке. Необходимость географии заключается
в определении политики с учетом региональных субъектов и самослушания
региона, а не попыток оказаться в кругу борьбы за власть. Однако тот факт, что
политика, проводимая после 1990 года, не была последовательной сама по
себе, и что экономическая и политическая система изменилась в тени того, что
ее продолжают рассматривать как ворота, открывающие мировой суверенитет
региона, географию Ближневосточная география, которая является колыбелью
цивилизации, остается отдаленной возможностью.
Хотя измерения, достигнутые сотрудничеством между двумя странами,
как региональные, так и глобальные разногласия между двумя странами не
допускают разногласий и окончательного разрешения споров, можно сказать,
что стороны, похоже, способны работать вместе о решениях предложения, по
крайней мере, с учетом уровня политической институционализации.
Благоприятный ход межгосударственных отношений в последние два
десятилетия в достижении уровня людей для общества сочетался с созданием
институциональных структур высокого уровня, в которых двусторонние
отношения регулярно оцениваются и представляют собой многообещающую
структуру. Эти механизмы создают возможность того, что стороны смогут
выработать аналогичные или общие решения для потенциальных конфликтных
вопросов, которые все еще существуют в Евразии.
Между двумя странами она получила большой импульс в плане
экономики Турции и отмены виз в туризме. С точки зрения туризма россияне
среди туристов, посещающих Турцию, расположены во втором ряду. Опять же,
люди из нашей страны могут легко путешествовать в эту страну. С
22

E. Erşen (2017). Evaluating the Fighter Jet Crisis in Turkish-Russian Relations. Insight
Turkey, 19(4), 85-104.
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установлением новых дружеских отношений с эффектом глобализации обе
страны достигнут уровней, на которые они ориентированы в коммерческой
сфере. Российская Федерация претерпела политические и экономические
преобразования после распада Советского Союза. Если Турция хочет нулевых
проблем с соседями, то во внешней политике с 2000-х годов подход к
укреплению экономических и торговых связей с Россией. Две могущественные
страны Черноморского бассейна играют решающую роль в экономической
сфере. Экономически развитая Россия стремится стать центром притяжения
Европейского Союза и стран Восточной Европы. Однако, если будет
достигнуто достаточное экономическое развитие, страны региона смогут
постоянно переводить свои направления в Россию. Турция должна быть готова
к этому вопросу. Следует сделать необходимые инвестиции в России и регионе
во всех сферах торговли и экономики. В противном случае дефицит внешней
торговли с Россией увеличился бы.
Способность государства управлять событиями, определять правила и
нормы международной торговли и политических отношений во многом играет
решающую роль в максимизации интересов этого государства в балансе сил.
Турция, Россия из минерального топлива, а также из железа, стали, алюминия
и алюминиевых изделий, картона, удобрений, изделий из меди и меди, зерна,
древесины, изделий из дерева, импортируются искусственные волокна из
цинка и цинка. Челночная торговля, внешняя торговля, а также
осуществляемая в нормальных условиях Турция и Российская Федерация
выполнили важную функцию в формировании торговых отношений. Однако
из-за нехватки производства и спроса в России в начале 1990-х годов возникла
форма торговли, возникшая по мере необходимости, в то время как торговля
между двумя странами в 1995 году начала снижаться. По этим причинам
Российская Федерация ограничила торговлю чемоданами. В декабре 2001 года
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
объявило, что в пресс-релизе будут приняты меры по прекращению
применения челночной торговли. Турция за последние 10 лет получила
миллиарды долларов дохода в иностранной валюте, помимо своего важного
вклада с точки зрения объема производства и занятости, которая обеспечила
много и привела к увеличению официальной торговли между двумя странами.
Малые предприятия в стране имеют возможность и возможность открыть рост
и зарубежные рынки.
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Halk Şairi Nikolay Alekseyeviç Nekrasov’un
‘Rusya’da Kim İyi Yaşar’ Adlı Poemasında
Toprak Kölesi ve Toprak Köleliği

Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba GÜNÖR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Özet: Nekrasov’un şiir sanatında dikkat çeken en önemli nokta ‘insan’
ve ‘vatan’ olgusudur. İnsana değer veren bir sanatçı olarak Nekrasov, eserlerinin hemen hemen hepsinde ‘insan ve onun acı kaderini’, ‘vatanının içler acısı
durumunu’ insanla paralel olarak ülkede hâkim olan acımasız baskıyı ve insanların yaşamaya zorlandığı ağır şartları özenle ele alır. Şairin bu tarz konulara
yönelmesinin en önemli nedeni çocuk yaşlarında edindiği tecrübelerden kaynaklanır. Şair çocukluk yıllarını babasının askerlik vazifesi nedeniyle küçük bir
kasabada geçirir. Burada sanatçı köle köylü çocuklarla bir arada olma, onların
yaşamlarını gözlemleme fırsatı edinir. Yıllar sonra bu gözlemleri onun sanatının temel taşlarını oluşturacaktır.
Nekrasov kölelik sistemi içerisinde oluşan olumsuzlukları, gerek maddi
gerekse de manevi yoksunlukları, Rusya’nın fiziki şartlarının oluşturduğu sıkıntıları, beylerin erkek köleleri ve kadın kölelerine uyguladığı fiziksel ve cinsel istismarı kısacası kölelik sisteminin bütün çarpıklıklarını ve zorluklarını,gözlemlerini neredeyse hiç yorum yapmadan, adeta bir tuvale resmeden bir
ressam edasıyla tek tek kaleme alır. Çok zor şartlar altında köle olarak yaşamaya mecbur bırakılan bu insanları şair eserlerinin kahramanı yaparak yaşamaya mecbur bırakıldıkları zorlukları, adaletsizlikleri açıkça gözler önüne serer. Şairin sanatının geneline bakıldığında da başyapıtı sayılan ‘Rusya’da Kim
İyi Yaşar’ adlı poemasında da tüm bu çarpıklıkları bir arada ironik bir şekilde
verdiği dikkat çeker.Yedi zamanlı işçinin Rusya’da kimin mutlu olduğunu bulmak için çıktıkları macera aracılıyla, Rus köylüsünün gerek kölelik kanunu gerekse de kölelik kanunu sonrasındaki yaşamı açık bir şekilde gözler önüne serilir.
Nekrasov bu eseriyle Rus köle köylüsü ve kölelik sisteminin Rusya’daki
panoromasını çizer. Rus köylüsünün cehaleti, onların değersizlikleri, kısacası
acı yazgılarını resmederek tarihi bir gerçeği bir sanat eserine dönüştürür.
Anahtar Kelimeler: N.A.Nekrasov, Toprak köleliği, Toprak beyi, Köle
köylü, Rusya’da Kim İyi Yaşar.
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Abstract: Serf and Serfdom In Nikolay Alexeyevich Nekrasov’s Poem
“Who is Happy In Russia”
The most important point in Nekrasov's art of poetry is the phenomenon
of “human” and “motherland”. As an artist who values humanity, Nekrasov
elaborates subjects like “the fate of man and his suffering”, “the pathetic situaition of motherland”, “ruthless oppression in the motherland” and “bad conditions in which people are forced to live” in his works. The most important reason
of this Poet’s subjects is the experiences which gained from his childhood. The
poet spent his childhood in a small town because of his father's military service.
Nekrasov, gets the opportunity to be with serf peasant children and also to observe their lives. Later, these observations would be the cornerstones of his art.
Nekrasov wrote carefully of negativity of serfdom system, both material
and spiritual deprivations, difficulties created by the physical conditions of
Russia, physical and sexual abuse of masters to the female serfs. These people,
who were forced to live as serfs under very difficult conditions, were like a
hero in Poet’s works and therefor the Poet, clearly reveal the difficulties and
injustices they were forced to live with. The Poet, mentioned all these distortions ironically in his works especially in his famous poem; “Who is Happy In
Russia”. The life of the Russian serf is clearly revealed through the adventures
of the seven worker to find out who is happy in Russia.
Nekrasov draws the panorama of the Russian serf and serfdom system
in Russia with this work. Nekrasov, transforms a historical fact into a work of
art by depicting the ignorance, worthlessness and painful destiny of the Russian
serf.
Key Words: N.A.Nekrasov, serfdom, master, serf, Who is Happy In
Russia.

Nikolay Alekseyeviç Nekrasov, babasının askerlik vazifesi nedeniyle üç yaşındayken Greşnevo’ya taşınır. Greşnevo şairin sanatı için bir cevher niteliğindedir
ve son nefesine kadar bu cevheri işlemeye devam edecektir. Sanatçı ilk arkadaşlıklarını Greşnevo’da kurar. Bu arkadaşları köle ailelerin çocuklarıdır. Babası oğlunun bir
asilzade olarak bu kişilerle arkadaşlık kurmasını onaylamaz. Ancak Nekrasov babasının bu arzusunu asla yerine getirmez. Arkadaşlarıyla evlerine yakın olan Volga
nehri kıyısında oyunlar oynayarak büyür.1
Bu yıllarda şair, kölelerin evlerine de sık sık girme fırsatı bulur. Bu ziyaretler
sonucunda köleliğin, kötü ve acı yanlarıyla çok erken yaşta tanışır. İlerleyen yıllarda
da Nekrasov, köle köylülerle olan ilişkilerini asla koparmaz. Her zaman onların yanında yer alır. Nekrasov’un liseden sınıf arkadaşı M.N.Goroşkov, şairin halka olan
1N.İ.

Yakuşin, N.A. Nekrasov v jizni i tvorçestve, Russkoye slovo, Moskva 2012, s. 13.
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yakınlığını anılarında: ‘Yıllar sonra Nekrasov halk şairi olarak adlandırıldı ancak
halk ruhu içine gençken, lise sıralarında sızmıştı.’2diye yazar.
Nekrasov gerçektende halk aşığı bir sanatçıdır, halkın sesi olmayı hedeflemiş
ve hedefine de başarılı bir şekilde ulaşmıştır. Nekrasov’dan önce de Rus halkının ağır
şartlar altındaki yaşamını dile getiren yazarlar olmuştur. Önderliğini Aleksandr Nikolayeviç Radişçev’in (1749- 1802) yaptığı ve 1790 yılında kaleme aldığı ‘Peterburg’tan Moskova’ya Yolculuk’ (Puteşestviye iz Peterburga vMoskvu) adlı eseriyle
Rus halkının çilesi dile getirilmeye başlanır. Radişçev’i ateşli bir şekilde Puşkin devam ettirir. Puşkin’in 1818 yılında kaleme aldığı ‘Çaadayev’e’ (K Çaadeyevu) ve
1819 yılında kaleme aldığı ‘Köy’ (Derevnya) adlı şiirleri siyasi olarak ortamı hareketlendirmeye yeter. Puşkin’i ‘Vatan’ (Rodina, 1841) adlı şiiriyle Lermontov takip
eder. 1842 yılına gelindiğinde Gogol’ün ‘Ölü Canlar’ (Myortvıye duşi, 1842) adlı
destansı romanı köleliğin ne denli insanlık dışı olduğunu belgelemiş olur. 1848 yılında ise Gertsen’in köle tiyatrosunda çalışan kadın bir kölenin, sahibi tarafından taciz edildiğini ve köle kadının beyine karşı durmak için nelere katlandığını anlattığı
öyküsü ‘Hırsız -Saksağan’ (Soroka-Vorovka, 1848) da dikkat çeker. Nekrasovda bu
yıllarda eserleriyle toprak kölesi halkın çilesini dile getirmeye resmen başlar. Onunla
eş zamanlı olarak Turgenev ‘Avcının Notları’, Tolstoy ‘Bir Toprak Beyinin Sabahı’
(Utra pomeşçika, 1856) gibi önemli eserleriyle dikkatleri kölelik sistemi ve kölelerin
üzerine çeker.
Nekrasov’u bu yazarlardan ayıran en önemli özelliği şair oluşudur. Bu bağlamda Nekrasov için neredeyse köleliği Rus şiir sanatında bahseden ilk şair demek
yerinde olacaktır. Şair eserlerinde yalın bir dille, yoruma pek yer vermeden adeta bir
ressam gibi şiirden canlı tablolar yaratarak Rus halkının dertlerini dile getirir. Bu
tutumuyla da Rus şiirine yepyeni kahramanlar kazandırmıştır. Zor şartlarda yaşayan
köylüler, büyük şehirlerdeki fakir halk ve onların sorunları şiir sanatında neredeyse
ilk defa şair sayesinde bu denli ön plana çıkartılır.3 Zor durumda olan bu insanların
sorunlarını dile getirmesi nedeniyle de şairin Rusya’da köleliğin kalkmasında büyük
bir rol oynadığı düşünülür. Ayrıca şair, 1840’lı ve 1850’lı yılların ütopik sosyalizm
hareketini başlatan kişilerden biri olarak değerlendirilir.4 Lenin, bu yönüyle şairi;
‘kölelik kanunu ile mücadelede bütün toplumsal sorunları tek başına dile getirdi’
diyerek, bu mücadelenin kilit noktası olarak görür.5
Rusya’nın neredeyse dörtte üçünü oluşturan köylü halk, XIV. yy.a kadar kendi
toprakları üzerinde özgür bir şekilde çalışarak yaşar. Bu özgürlükleri 1497 yılında
2 M.N. Goroşkov (Editörler: Grigorenko, V.V., Makaşina, S. A.),Gimnaziçeskiye godı: N.A. Nekrasov
v vospominaniyah sovremennikov, İzd. Hudojestvennaya literatura, Moskva 1971, s.34.
3V. Arhipov, Poeziya truda i borbı, Sovestkaya Rossiya, Moskva 1973, s. 298.
4 B.V. Melgunov,Nekrasov i krestyanskaya yutopiya, Russkaya literatura, No:1, Leningrad 1980, s.75.
5V. Ye. Maksimov, Tvorçeskiy put N.A.Nekrasova, İzd.Akademii nauk SSCB.,Moskva 1953, s.12-13.
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yayımlanan bir kararname ile kısıtlanır. Köylülerin toprak kullanımlarında sınırlamalar konulup, toprak beylerine bağlı hale getirilir. Özgürlükleri tamamen kısıtlanmış olan köylülere, sadece sonbaharın gelişini simgeleyen Yuryev Günü’nde bir
hafta kadar başka bir köye geçme izni verilme kararı alınır. Bu kötü gidişat, çar unvanını ilk defa kullanan Korkunç İvan tarafından bir nebze de olsun düzeltilir, köylülere bir takım ayrıcalıklar verilerek toprak beylerine ise sınırlamalar getirilir. Korkunç İvan toprak beylerine bu sınırlamaları getirmeden önce beyler, kölelerini istedikleri an topraklarından atabilme yetkisine sahiptiler. Çarın emriyle bu hakları ellerinden alınarak kölelere biraz nefes alma hakkı verilmiş olur. 1597 yılında ise Korkunç İvan’ın kölelere gösterdiği bu imtiyazların aksine yerine geçen Çar I. Fyodor,
yayınladığı kararname ile kölelerin ellerinden bütün özgürlüklerini alır ve onları tamamen toprak beylerine bağlar. Böylelikle kendi istekleriyle başka bir köye veya
beye geçiş hakları ebediyen ellerinden alınır. 1649 yılına gelindiğinde ise toprak köleliği Rusya’da resmileşmiş olur. Artık Rusya’da köle bir sınıf vardır. 61721 yılında
Büyük Petro’nun tahta çıkmasıyla ülkede sırasıyla 1722, 1723, 1724 yıllarında kölelik sistemiyle ilgili kanunnameler yayımlanır. Bu kanunnameler aracılığıyla da kölelik, Rusya’nın bir siyasi ve ekonomik yaşam şekli halini alır. Bu sistem 1861 yılında Çar II. Aleksandr tarafından köleliğin kaldırıldığını bildiren manifesto yayımlanana kadar devam eder.
Kölelik kaldırılana kadar Rus köylüsü git gide çok ağır şartlar altında yaşamaya mecbur bırakılır. Halk, elinden alınması asla uygun olmayan özgürlük hakkından mahrum edilmiş, köle olarak dünyaya gözlerini açar ve köle olarak dünyaya gözlerini kapar hale gelmiştir. Avrupai yaşama hayran ve Avrupa sistemine göre çok iyi
bir eğitim alan çariçe II. Yekaterina ve çar I. Aleksandr, kölelerin bu acınası halinden
çok etkilenip, onlara ellerinden zorla alınan özgürlüklerini geri vermek için girişimde
bulunurlar. Ancak Rusya siyaseti buna izin vermez. Özellikle I. Nikolay döneminde
kölelik sistemi çok başarılı bir siyasi sistem olarak değerlendirilir. Devletin bütünlüğünün bu şekilde korunacağı savunulup, sistemden övgülerle söz edilir. Ancak çarın
farkında olmadığı çok önemli bir nokta vardır. Artık halk yavaş yavaş çarlığın katı
baskısından rahatsız olmaya başlamıştır. Özellikle soylu kesimin aydınları bu baskıcı
yaşamdan çok rahatsızdır. Avrupa gezilerinden Rusya’ya yadigâr olan bu düşünceler
sayesinde XIX. yy.da Rusya’da yavaş yavaş çarlık karşıtı, özgürlükçü gruplar ortaya
çıkar. 1825 yılında ayaklanan Dekabristler bu alevin ilk kıvılcımlarıdır. Halk bilinçlendikçe köle köylülere yönelim artar. Kölelik düzeninin yanlış ve asla kabul edilemeyecek bir sistem olduğunun farkında olan eğitimli soylular, köylere gitmeye başlar. Bu seyahatleri neticesinde köle köylülerin içine özgürlük tohumları ekerler. I.
6 İ. E.Engelman, İstoriya krepostnovo prava v Rossii, İzd. S. Skirmunta, Moskva 1900, s. 1-46.
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Nikolay döneminde bu tohumlar filizlenir ve ülkenin dört bir yanında köle köylü
ayaklanmaları başlar. Köle köylülere çok gaddarca davranmış olan I. Nikolay’ın ölümüyle tahta geçen kardeşi II. Aleksandr, kölelere karşı daha yumuşaktır. II. Aleksandr, ülkenin bütünlüğünü sağlamak için 19 Şubat 1861’de Rusya için utanç kaynağı olan bu sistemi, yayınladığı bir manifestoyla resmen kaldırır. 7
Edebiyat çevreleri tarafından da köleliğin kaldırılması büyük bir coşkuyla karşılanır. Onlara göre bu durum adeta Hristiyanlığın kabulü kadar önemlidir.8 Ancak
bütün bu coşkuya rağmen, Rus köylüsü için yaşam şartlarında neredeyse hiçbir değişiklik olmaz ve Rus köylüsü zor şartlar altında yaşamaya devam eder. Kalabalık
ailelerden oluşan köle köylüler parasızlık, soğuk ve açlıkla eskisi gibi mücadele etmek zorundadır. Eğitimsiz oluşları, hatta büyük çoğunluğunun okuma yazma bilmemesi ve en önemlisi atalarından miras kalan köleliği ve köleliğin dayattığı yaşam
şartlarını körü körüne benimsemeleri, hayatlarını daha da zor hale getirir. Toprak
beylerinin kendilerine dayattığı angarya işlerle uğraşmaları, hiçbir zaman tatil günlerinin olmaması da bu zor yaşam şartlarının göstergesidir.
Şairin, 1860 yılında yazmaya başladığı ve neredeyse son nefesine kadar düzeltmeler yapmaya devam ettiği ‘Rusya’da Kim İyi Yaşar’ adlı poeması, Rus köylüsünün yaşam şekli, hayata bakışı, gerek birbirleriyle gerekse diğer sınıf mensuplarıyla ilişkileri açısından cevher değerindedir. Poemada her sınıfa ait insan hakkında
bilgi verilir. Birebir Rus köylüsünün kültürel, ekonomik ve sosyal yapısının krokisini
çizen bu eser, ünlü eleştirmen Belinski’nin Puşkin’in ‘Yevgeni Onegin’ine verdiği
‘Rus yaşamının ansiklopedisi’ unvanını 60’lı ve 70’li yıllarda devralır.9 Ayrıca
N.L.Stepanov da bu eseri kölelik kanunu öncesi ve sonrası köy yaşamının hem ekonomik hem de günlük yaşamının ansiklopedisi olarak değerlendirir.10
Nekrasov başyapıtı olarak değerlendirdiği bu eserini ‘köylü yaşamının çağdaş
destanı’ olarak adlandırır.11 Kahraman olarak adlandırdığı köylülerin hikâyesini seyahatname şeklinde kaleme alır. Bu seyahatname içerisinde Rus köylüsünün yaşam
şekli, inançları, giyim kuşam adetleri, sosyal yaşamı, siyasi olarak ülkedeki yeri, kısacası hemen hemen her özelliğini tek tek sıralanır.
Nekrasov’un bu kadar ayrıntılı bir şekilde köylülerin yaşamlarını anlatmasındaki en önemli neden şairin bu sıradan insanları çok yakından tanımasıdır. Şairin kız
7 Age, s. 1-46.
8 Orlando, Figes, Nataşa’nın Dansı: Rusya’nın Kültürel Tarihi, Çev: Figen Dereli, İnkılâp Kitap Evi,
İstanbul 2002, s. 274.
9 Maksimov, age,s. 236.
10 N.L.Stepanov,Nekrasov i sovetskaya poeziya, İzdatelsvo Nauka, Moskva 1966, s. 32.
11 N.A. Nekrasov, Polnoye sobraniye soçineniy i pisem v pyatnadtsatı tomah. Tom V., İzd. Nauka,
Leningrad 1982, s.601.
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kardeşi Anna Alekseyevna Butkeviç anılarında bu konuyla ilgili; ‘O herkesi çok iyi
tanırdı ve eserlerindeki tiplerin çoğu orta Rusya’dan gelmeydi’12der. Kardeşinin verdiği bu bilgiyi doğrular şekilde şair de başyapıtına mekân olarak Orta Rusya’yı seçer.
Poemada kullanılan mekânlar Kostroma ve Yaroslav bölgelerinde bulunur. Bu yerler
Nekrasov’u Rus edebi yaşamında zirveye ulaştıran topraklardır. Şair Rus köylüsüyle
bu topraklarda tanışmıştır. Şair, o bozkırlarda gördükleriyle bir çağa ışık tutmayı başarır. Bu nedenle o toprakların insanını kahraman olarak ele alması bir vefa borcu
olarak görülebilir.
Şair, halkın felsefesini de çok iyi bilmektedir ve bu eserinde amacı halkın felsefesini ortaya açıkça koymaktır.13Rus Sovyet dönemi edebiyat eleştirmeni P.N.Sakulin (1868-1930) Nekrasov’un bu yönüyle ilgili : ‘Nekrasov halka sadece fiziksel
değil, psikolojik olarak da yakınlaşır.’14der. Şairin mısralarında Rus insanının ruh
halleri vardır. Şair, onların ateşli ruh hallerinden yola çıkarak Rus köylüsüne mutluluğu ve özgürlüğü getirmenin yollarını arar.
Şair, destanının her mısrasında 1861 yılında yürürlükten kalkan kölelik sisteminin ardından değişen sosyal ve siyasal düzenin içindeki Rus köylüsünün canlı portresini çizer. Bu portre 1863-1876 yılları arasında kaleme alınır. Poema dört ana bölümden oluşur. İlk bölüm başlıksızdır ve ‘Giriş’ (Prolog) adlı bir bölümle başlar.
Birinci bölümü ‘Papaz’ (Pop), ‘Köy Pazarı’ (Selskaya yarmorka), ‘Sarhoş Gece’
(Pyannaya noç), ‘Mutlular’ (Sçastlivıe) ve ‘Toprak Beyi’(Pomeşçik) adlı alt başlıklar
devam ettirir. Birinci bölümün tamamlanması ise 1865 yılını bulur. İkinci bölüm ‘Sonuncu’ (Posledış) 1872 yılında kaleme alınır ve üç bölüme (I., II., III.) ayrılır. Başlığı
sonradan verilen üçüncü bölüm ‘Köylü Kadın’ (Krestyanka).15 1873 yılında kaleme
alınır ve ‘Giriş’ (Prolog), ‘Evlilik Öncesi’ (Do zamujestva), ‘Şarkılar’ (Pesni), ‘Kutsal Rusya’nın Bahadırı Saveley’(Saveliy, bogatır svyatorusskiy), ‘Demuşka’ , ‘Dişi
Kurt’ (Volçitsa), ‘Zor Sene’ (Trudniy god), ‘Valinin Karısı’ (Gubernatorşa) ve ‘Mesel Anlatan Kadın’ (Babya pritça) adlı alt başlıklardan oluşur. Dördüncü bölüm ‘Şölen Sofrası’ (Pir- na ves mir) ise 1876 yılında tamamlanır.16 Şair bu bölümü çok değer
verdiği doktoru Sergey Petroviç Botkin’e (1832-1890) ithaf eder. Bu bölümde ‘Giriş’
(Prolog), ‘Acı Zaman-Acı Şarkılar’ (Gorkoye vremya- gorkiye pesni), ‘Gezginler ve
12 N.K. Nekrasov, Nekrasovskiye mesta Rossii, Verhne- Voljskoye Knijnoye İzdatelstvo, Yaroslavl
1971, s.5.
13 Nekrasov, age, s. 606.
14K.V. Çistov, N. A. Nekrasov i narodnoye tvorçestvo’, Nekrasovskiy sbornik. No: I, Puşkinskiy dom,
Leningrad 1951, s. 104.
15S.A. Çervakoski, O Nekrasove: Sbornik statey: İz tvorçeskoy rabotı Nekrasova nad poemoy ‘ Komu
na Russi jit horoşo’ , Tarasov, A.F. (Ed.), Yaroslavskoye Knijnoye İzd., Yaroslav 1958, s. 68.
16 Maksimov, age, s. 236.
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Hacılar’ (Stranniki ibogomoltsı), ‘ Eski ve Yeni’ (Staroye i novoye), ‘İyi Zaman- İyi
Şarkılar’ (Dobroye vremya-dobrıye pesni) adlı alt başlıklardan oluşur.
Bu bölümler yayınlandıkları sırada birbirinden farklı eleştiriler alırlar. Özellikle ‘Sonuncu’ adlı bölüm Çarlık Rusya’sında en çok konuşulan bölüm olur. Bu bölüm hakkında ses getiren iki çelişkili değerlendirme mevcuttur. Çarlık döneminin
önemli edebiyat eleştirmenlerinden V.P.Buryenin (1841- 1926) bu bölümü eserin en
başarılı bölümü olarak değerlendirirken,17 Moskova sansür kurulu başkanı N.E.Lebedyev ise bu bölümü sanatsal her hangi bir özellik taşımamakla suçlar.18
Şair, başyapıtı sayılan bu eseri on üç yıllıkuzun bir zaman diliminde kaleme
almıştır. Ancak edebiyat otoriteleri arasında, bölümlerin sanatsal değeri dışında yazılış tarihleri ve sıralanışları hakkında da bazı tartışmalar olur. Şairin eserinde ele
aldığı olaylar ve kullandığı kelimeler dikkate alındığında poemanın yazılış tarihi büyük bir karmaşa yaratmıştır. Bu çelişkili tartışmalara en açık örnek ünlü Rus çocuk
şiiri şairi K.İ.Çukovski’nin (1882-1969), eserin yazılmaya başlanma tarihinin 1863
olarak belirtilmesinin hem doğru hem de yanlış olduğunu bildiren iki fikir ortaya
atmasıyla başlar.
Çukovski bu konuda: ‘Birincisi: Poema 1863’ten sonra yazılmış olamaz. Nekrasov eserde köylüleri ‘zamanlı işçi’ olarak adlandırmıştır. 1863’ten sonra bu ifade
kullanılmıyordu. İkincisi: Poema 1863’ten önce de yazılmış olamaz. Poemada Leh
ayaklanmasının bastırılmasından sonrasını gösteren sürgün edilmiş Lehler hakkında
kelimeler var.’19demektedir.
Eserin yazılış tarihiyle ilgili bu tarz daha pek çok örnek mevcuttur. Poemanın
açıklama kısımlarına bakıldığında kafa karıştıracak farklı tarih ve sıralamalar dikkat
çeker. Şair, eserin her bölümünü ve her alt başlığını farklı tarihlerde kaleme almış ve
sansür nedeniyle farklı farklı tarihlerde yayımlamıştır. Bu nedenle eserin bölümlerini
sıralama ve tarihlendirme zorlaşmaktadır. Karalamalarda da sansür korkusu nedeniyle tam belirtilmeyen tarih ve notlar bulunmaktadır. Yakın arkadaşı G.N.Potanin,
şairin Liteyneya’daki evinde 1860 yılının sonbaharında çalışma masasının üzerinde
bu eseri gördüğünü söyleyerek eserin yazılış tarihiyle ilgili farklı bir tarih daha ortaya
atar. Ayrıca yazarın poemasını kendi sıralamamasının amacını eserin günlük yaşama
uyması için olduğunu da iddia eder.20Ye.Maksimov’da ‘N. A. Nekrasov’un Sanatsal
Yolu’ (Tvorçeskiy put N. A. Nekrasova) adlı çalışmasında bu durumla ilgili şunları
17 Nekrasov, age, s. 645.
18 Age, s. 644.
19L.A. Yevtigneyeva (Editörler: Lomunov,K. N., Nikolayev P. A., Osmakov ,N. V.). N.A. Nekrasov i
Russkaya literatura 1821-1877. Sporniye voprosi izuçeniya poemı Nekrasova ‘Komu na Russi jit
horoşo’, İzd. Nauka, Moskva 1971, s. 386.
20 Nekrasov,age, s. 620.
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der: ‘Eğer ‘Rusya’da Kim Yaşar’ın kompozisyonu için birbirine bağlı bölümler dersek hata yapmış oluruz. Bu birleştirme büyük bir risk oluşturur ve eserin algısının
bütünlüğünü ve eserin etkisini bozar…’21
Eser tam haliyle ilk defa 1881 yılında ‘Oteçestvennaya Zapiska’ adlı dergide
yayımlanır.22 Çarlık Rusya’sında eser beğenilip, büyük kitlelere ulaşmaya başladıkça
üzerindeki sansür baskısı da gitgide arttırılır. Çünkü eser, 1870’li ve 1880’li yıllarda
artık devrim propagandası olarak kullanılmaya başlanmıştır.23 Bunun üzerine 1 Mayıs 1888 yılında sansür komitesi tarafından ‘Bizim Ulusal Şairlerimiz’ (Naşi rodnıye
poetı) adlı ulusal derlemeden bu poema çıkartılır.24 1920 yılında ise eser Çukovski
tarafından yeniden düzenlenir ve sıkı sansüre rağmen yeniden basılır.
Eserin bu denli büyük bir başarı elde etmesinin arka planında Nekrasov’un
poemasını yazmak için yaptığı çalışmalar yatmaktadır. Şair, halkı çok yakından tanımasına rağmen bununla yetinmemiş, halkbilimcilerin köylüler hakkındaki çalışmalarını da eserini yazmadan önce tek tek incelemiştir. Önemli araştırmacıların halkın
kültürel yapısıyla ilgili önde gelen eserleri; A.Afanasyev’in ‘Rus Halk Masalları’
(Narodnıye russkiye skazki ), V.İ.Dal’in ‘Rus Halk Atasözleri’ (Poslovıtsı russkovo
naroda), P.V.Şeyn’in ‘Rus Halk Şarkıları’ (Russkiye narodnıye pesni), D.N.Sadovnikov’un ‘Rus Halk Bilmeceleri’ (Zagadki russkogo naroda) gibi önemli çalışmalarını okur.25 Poemada bu eserlerin izleri açık bir şekilde ortadadır. Poemada yetmiş
atasözü, otuz kadar masal, efsane, ağıt, şarkı gibi halk deyişlerinden alıntılar vardır.26
Ayrıca eserde halk dilinin kullanılması ve buna paralel olarak gramer hataları, küfürler ve kısaltmalarla dolu olması da folklorik bir özellik kazandırmaktadır. Bu özellik
poemanın ilk mısrasından başlar. Eserin girişindeki ilk iki mısra masallara özgü bir
hava taşır. Bu mısralarda anlatıcı okura doğru seslenerek; ‘Hangi yıldı- sen hesapla,
/ Hangi ülkeydi- sen tahmin et (…)27der.‘Hesapla’ (rassçitıvay) ve ‘tahmin et’ (ugadıvay) sözlerinin kullanımı okuyucuyu daha ilk başta eserin örgüsüne katmış olur.
Şairin eserinde bu folklorik öğeleri kullanmasının en önemli nedeni köylü yaşamını
ve bakış açısını daha açık bir şekilde göstermektir.28 Bu düşünce Nekrasov başta
21 Ya. Blinskis, ‘Zamısel i kompozitsii poemı N. A. Nekrasova ‘Komu na Russi jit horoşo’’, Russkaya
literatura, No:II.: Puşkinskiy dom, Leningrad 1961,s. 139.
22 Nekrasov,age, s. 674.
23 Age, s. 627.
24 Age, s. 626.
25 Age, s. 608.
26 Age, s. 607.
27N.A. Nekrasov, Sobraniye soçineniy v semi tomah. Tom III., Knijnıy klub knigovek, Moskva 2010,
s.149.
28 İ. M. Koletsnitskaya, Krestyanskaya tema i narodnoye tvorçestvo v poezii Nekrasova 60-h godov.,
Nekrasovskiy sbornik, No: II.: Puşkinskiy dom, Leningrad 1951, s.16.
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olmak üzere demokrat düşünceye sahip bütün çağdaşlarının savunduğu en temel ilkedir.29
Dünyaca ünlü ve ‘Nataşa’nın Dansı’ adlı kitabın yazarı Orlando Figes de bu
eserde kullanılan dilin önemini şu şekilde dile getirir: ‘Köylüler hakkında yazanlar
arasında hiç biri Nikolay Nekrasov kadar popülistlere ilham vermemişti. Nekrasov’un şiiri köylü sınıfın ‘intikam ve acı’sına yeni ve otantik bir ses vermişti. Bu, ‘Kim
Rusya’da İyi Yaşar’isimli epik şiirinde yoğun bir biçimde duyuluyordu ve popülistler
arasında kutsal bir ilahiye dönüşmüştü. Onları Nekrasov’un şiirine çeken şey sadece
halkın davasına olan bağlılığı değildi, aynı zamanda kendisinin de aralarından geldiği kibar sınıfa karşı kızgın suçlamaydı. Şiir doğrudan köylü konuşmalarından alınan günlük ifadelerle harlamıştı…’30
Şair, bu folklorik özelliklerle eserini ilmek ilmek işlemiş, bu ilmekleri de birbirine eserindeki kahramanlarla bağlamıştır. Eserin başından sonuna kadar bütün karakterler ve tipler Rus kültürel yaşamını temsil eden gerçek kişilerdir. Şair bu kişilerle çocukluk ve gençlik yıllarında tanışmış ve onları çok iyi bir şekilde gözlemleme
fırsatı bulmuştur. Biz de tezimizde bu poemayı bölümlerine göre sıralamak yerine
eserin ve Rusya’nın temelini oluşturan bukişilerden yola çıkarak inceleyeceğiz. İlk
olarak eserin hem yazılış nedenini oluşturan hem de kahramanları olan özgürlüklerini
kazanmış köylülerden, daha sonra ise onların yazgılarında etkili olan toprak beylerinden söz edeceğiz.
Poema, kahramanlarının ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasıyla başlar. Şairin çocukluğundan tanıdığı bu yedi köle köylü eserde seyyah olarak karşımıza çıkar.31 Şairin çocukluk yıllarından eserin yazılış yıllarına gelene kadar bu köle köylüler özgürlüklerini kazanmış ve ‘zamanlı işçi’ olmuşlardır.‘Zamanlı işçi’ kelimesi Rusya’da
1861 yılında kölelere özgürlükleri verildikten sonra ortaya çıkmış yeni bir düzenlemedir. Bir sabah özgürlüklerini kazanan köylüler, iki yıl boyunca kendi topraklarını
satın alana kadar eski beylerinin topraklarında çalışacaktır. Bu uygulama hem toprak
beylerini hem de köylüleri korumak adına geliştirilmiş olsa da asla köylülerin lehine
bir girişim değildir. Tam tersi onları sömürmenin başka bir adı olmuştur. V.İ.Lenin
yıllar sonra bu düzenleme için şu yorumu yapar: ‘Dillere destan ‘özgürlük’ hareketi,
insafsızca köylülerin yağmalanmasıydı, köylüler üzerinde bir dizi şiddet ve bitmek
bilmeyen bir hakaretti.’32

29 Koletsnitskaya,agm,s. 17.
30 Figes, age, s. 277-278.
31 Nekrasov,age, s. 633.
32 Age, s. 632.
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Eserin kahramanı Roman, Demyan, Luka, İvan ve Mitrodor Gubini kardeşler,
Pahom ve Prov adlı yedi zamanlı işçidir. Bu kahramanların isimleri özenle seçilmiştir. Hepsi köylü isimleridir. Bu yedi zamanlı işçi farklı yerlerden dönerken yolları bir
yerde kesişir ve oturup Rusya’dan söz etmeye başlar. Yaktıkları ateşin başında votkalarını yudumlarken sohbet bir anda alevlenir ve köylüler Rusya’da kimin mutlu ve
özgür yaşadığına dair çok büyük bir tartışmaya girişirler.
Yedi zamanlı işçi
Podtyanutaya vilayetinin,
Terpigorevo kazasının,
Pustoporojnaya bucağının,
Komşu köylerinden:
Zaplatova, Dıryayeva,
Razutova, Znovişina,
Gorelova, Neyelova’danBirde Neurojayka’dan
Toplaştılar– ve tartışmaya koyuldular:
Rusya’da özgürce
Kim daha mutlu yaşar diye??33
Şairin kelime oyunlarından oluşan bu mısralar, okura adeta eserin kısa bir özetini vermek için kaleme alınmıştır. Mısralar dikkatle incelendiğinde bu yedi köylünün geldikleri köylerin isimleri Rus köylüsünün içler acısı durumunu açıkça ortaya
koyar.34 Bu yukarıda sıraladığımız vilayet, bucak ve köylerin Türkçe karşılığı şu şekildedir. Podtyanutaya: Çok çalışmaya zorlanan, Pustoporojnaya: Boşaltılmış, Zaplatova: Yama yapılmış, Dıryayeva: Delik deşik, Znobişina: Tir tir titreyen, Gorelova:
Yanmış, Neyelova: Açlar ve Neurojayka: kıtlıktır. Köy isimleri köylülerin sosyal yaşamlarını net bir şekilde ortaya koyar. Şair bu isimleri vererek eserine kahraman olarak seçtiği Rus köylüsünün ne denli zor durumda olduğunu farklı bir şekilde gözler
önüne sermiş olur. Poema boyunca şairin bu tarz sanatsal oyunları devam eder. Örneğin, ‘Mutlular’ adlı alt başlıkta geçen İspugannaya: Korkmuş, Nedıhanyev: Nefesi
kesilmiş, Stolbnyaka: Dona kalmış gibi köy isimleri bu sanatsal hilenin başka örneklerindendir.

33Nekrasov, (2010), age, s.149.
34 Maksimov, age, s. 239.
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Yedi köylü de Rusya’da farklı kişilerin özgür ve mutlu yaşadığını düşünmektedir. Her biri kendine göre Rusya’da kimin refah içerisinde, özgür ve mutlu yaşadığını sıralar. Bu mısralar eserin temelini oluşturur ve leitmotif olarak eserin başından
sonuna kadar her bölümde tekrarlanır.
Roman der ki: Toprak beyi,
Demyan der ki: Memur,
Luka der ki: Papaz.
Koca göbekli tüccar der
İvan ve Mitrodor
Gubini kardeşler.
İhtiyar Pahom hüzünlendi
Ve yere bakarak söyledi:
Asilzede boyar, çarın bakanını.
Prov da Çar dedi.35
Bu sıralanan isimler Rusya’da var olan farklı sınıfların temsilcileridir. Köylülerin birbirinden bu denli farklı düşünmeleri de dikkat çekicidir. Her biri ateşli bir
şekilde isimlerini sıraladıkları kişilerin mutlu yaşadığını savunur ve sonunda tartışma
alkolün etkisiyle kavgaya dönüşür. Anlatıcı köylülerin bu kaba hallerini eserin başında üzerine basarak anlatır.
Köylü dediğin inatçı bir öküz
Kafasına bir şey girse Onu kazıkla oradan çıkaramazsın.
Durduramazsın: Direnirler,
Hepsi dediğim dedik!
Öyle bir tartışmaya tutuştular ki,
Gelip geçen sanır kiÇocuklar hazine bulmuş
Aralarında onu paylaşıyorlar.36

35 Nekrasov,(2010), age, s.149.
36 Nekrasov,(2010), age, s. 150.
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(…)
Ateşli köylüleri öncekinden
Daha da kötü ele geçirdi tartışma,
Küfürleşip durdular,
Saç baş girişseler
Şaşırtıcı olmaz…
Bak giriştiler bile!
Roman zavallı Pahom’a yapıştırdı,
Demyan, Lukaya.
Gubini kardeşler de
İri yarı Prov’un tepesine çıktı- hırpalıyor,
Ve bağıran bağırana!37
Bu mısralar eseri anlamak için çok önemlidir. Anlatıcı, bu mısralar aracılığıyla
okuruna Rus köylüsünün karakteristik özellikleri hakkında ipuçları vermektedir. Rus
köylüsünün cehaletten kaynaklanan kabalığı, küfürbazlığı, en önemlisi inadı net bir
şekilde gözler önüne serilir. Eserin bütününe bakıldığında bu tarz betimlemelere sık
sık rastlanacaktır. Anlatıcı, eserinde Rus köylüsünün içkiye düşkünlüğünü anlattığı
bir bölüm bile kaleme almıştır. Alkolizm, Rus köylüleri arasında karakteristik özelliklerden biridir. Rusya’nın sert iklimi ve çektikleri sıkıntılar köylüyü hem alkole
hem de kabalığa sürüklemiştir.
Rus köylüsü için en karakteristik özelliklerden biri de inatçı oluşlarıdır. İnatçı
oluşları eserin temelini oluşturur. Yedi köylü sırf birbirine karşı inatlarından her şeylerini geride bırakıp, karış karış Rusya’yı gezmeyi göze alır. Anlatıcı, eserinde Rus
köylüsüne ‘öküz’ kadar inat diye seslenir. Bu ifade bir Rus atasözünden alıntılanmıştır. Orijinali ‘Köylü dediğin bir öküzdür, ayak diretti mi, yerinden kımıldatamazsın’dır.38
Yedi inatçı köylü Rusya’da kendi savundukları isimlerin mutlu ve özgür yaşadığını ispatlamak için üzerlerindeki eski püskü kıyafetler, ceplerinde beş kuruşları
yokken, sırtlarına döşeklerini alarak ve yola çıkarlar. Bu şekilde çok büyük bir maceraya başlarlar. Yürümekten yorgun düşen köylüler, dinlenmek için bir ormanın
içinde gecelemeye karar verir. Köylüler ormanda yürürken, çok ses çıkartmıştır ve
bu yüzden Orman Cini’ni kızdırırlar. Orman Cini de onlara kızar ve yollarını
37Nekrasov, (2010), age, s. 152.
38 Nekrasov,age, s. 632.
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kaybettirir. Bu durum açıkça dile getirilmez sadece ‘Şanlı Orman Cini / Bizimle alay
etti!’39mısralarıyla açıklanır. Orman Cini’nin ormanda gürültü yapanlara kızıp, onların yollarını şaşırtması halk arasında yaygın olan bir inanıştır. Orman Cini’ni kızdıran
kişilerin, yollarını yeniden bulabilmek için elbiselerini ters çevirip giyinmeleri gerekir.40Anlatıcı Orman Cininin onlarla alay etmesini büyük bir özenle anlatır. Her bir
ayrıntıdan söz eder. Köylülerin mitolojik varlıklara olan inanç ve bağlılıkları onların
yaşamlarını anlamamız için çok ayrı bir önem ifade eder. Anlatıcı da giriş bölümünde
bunu çok başarı bir şekilde dile getirir. Böylece eserdeki masalsı ve gerçekçi iki boyutun bir arada yürüyeceği vurgulanır.
Köylüler Rusya’da kimin özgür ve mutlu yaşadığını tartışırken, etraflarını kuşlar sarmaya başlar. Köylülerin önüne yuvasından yavru bir çalı bülbülü düşer, guguk
kuşu çalı bülbülünü köylülerden korumak için on kez guguklar. Slav mitolojisine
göre bülbül, Hz. İsa’yı kurtarmıştır. Bu nedenle bülbülü öldürmek çok büyük bir günahtır. Guguk kuşu ise Hz. Meryem ve Hz. İsa’yı öterek ele vermiş günahkâr bir
kuştur. Bu günahından dolayı da Tanrı tarafından yuva kurması yasaklanmıştır. Ayrıca guguk kuşu, bülbülün kız kardeşi veya eşi olarak değerlendirilir. 41 Bu inanış
halk arasında çok yaygındır. Bülbülü kurtarmak için ötüşü de bu nedenledir.
Bu sırada yedi köylüyü yedi ağaçtan yedi puhu kuşu gözlemlemektedir. Puhu
kuşu, yani baykuş da Slav mitolojisinde karanlık güçlere hizmet eden şeytani bir varlık olarak değerlendirilir. Cadıların da baykuşa dönüştükleri düşünülür.42 Bir anda
ortaya karanlık güçlerle bağlantılı olduğu ve Şeytana hizmet ettiği düşünülen bir kuzgun43 çıkar ve ateşin başına gelir. Köylüler kavga etmektedir. Kuzgun, köylüler birbirini vursun ve kan aksın diye şeytana dua etmeye başlar. Bu curcunada karga yavruları gaklamaktadır. Karga da mitolojik inançta kuzgunla aynı şekilde Şeytanın hizmetkârı olarak değerlendirilir.44 Kurnazlığıyla ün salmış Tilki45 ise köylülerin sohbetlerine kulak kabartır. Ancak o bile bir türlü köylülerin ne tartıştıklarını anlamaz.
Bu mitolojik öğeler dikkatle incelendiğinde köylülerin aslında nasıl bir şeytanî çember içerisinde olduğu dikkat çekecektir. Kanımızca bu mitolojik öğelerin kullanımı,
gezginlerin peşine düştüğü maceranın aslında ne denli tehlikeli olduğunu belirtmektedir. Bu karanlık güçler arasında gezginler tartışırken sessizce bir çalı bülbülü

39 Nekrasov, (2010), age, s. 151.
40Ye. Levkiyevskaya, V krayu domovıh i leşih: Personajı russkih mifov, Ogi, Moskva 2009, s.71-77.
41 Gönül Uzelli, Slav mitolojisi İnanışlar ve Söylenceler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016, s.101.
42 Age, s. 98-99.
43 Age, s. 100.
44 Age, s. 100.
45 Age, s. 104.
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yavrusu gelir ateşin başına konar. Pahom, kuşu yakalar ve avucunun içinde sıkmaya
başlar ve ancak bir anda köylü hüzünlenir.
Üflesem avuç içimden kayıp gidersin,
Hapşırsam- ateşe düşersin,
Vursam- ölüp gidersin,
Ama minik kuş, her şeye rağmen,
Daha güçlüsün köylülerden!46
Pahom, avucunun içinde esir düşen kuşu kıskanmıştır. Bu küçük kuş köylülerden daha güçlüdür. Ona bu gücü özgürlüğü vermektedir. Bu, poemanın can alıcı
mısralarından biridir. Köylü yeni kanunlar karşısında özgür gibi gözükse de aslında
hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olamayacaktır. Pahom’un dudaklarından dökülen
bu mısralar köylünün durumunu çok açık bir şekilde ortaya koyar. Pahom’un küçük
kuştan bir isteği vardır:
Ver kanatlarını bize,
Bütün çarlığı gezelim,
Bakıp, öğrenelim,
Rica edip, öğrenelim:
Rusya’da özgürce
Kim mutlu yaşar?47
Pahom minik kuştan kanatlarını isterken, bir anda sihirli güçlere sahip başka
bir bülbül konar ateşin kenarına ve yavru bülbülün canını kurtarmak için köylülere
kutsal seyahatlerinde eşlik edecek sihirli bir örtü vaat eder. Bu örtü öyle büyük bir
güce sahiptir ki, köylüler ne zaman acıksalar karınlarını doyuracak, onlara çeşitli ikramlarda bulunacak, elbise ve ayakkabılarını temizleyip, onaracak kısacası onlara
seyahatlerinde çok büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Bu vaatleri duyan köylüler hiç
tereddüt etmeden bülbülle anlaşırlar. Bülbül onlara sihirli sofra örtüsünün yerini tarif
eder. Artık üstleri sağlam, karınları tok olacaktır. Bu sihirli masa örtüsü de Rus masallarında geçen mitolojik bir öğedir.48

46 Nekrasov, (2010), age, s. 155.
47 Nekrasov, (2010), age, s. 155.
48 Stepanov, age, s. 28.
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Nekrasov’unYaroslav, Vladimirski, Novgorodki, Kostrama gibi Rus köylüsünün yaygın olarak yerleştiği bölgelerden bu folklorik öğeleri derlediği 49 ve gene bu
bölgelerde yaygın olarak bilinen‘Kuşlar Hakkında Menkıbe’ (Skazaniye o ptitsah)
adlı derlemenin ‘Gerçek ve Yalan Hakkında’ (O pravde i krivde) adlı masalından
esinlendiği dikkat çeker. Masalın kahramanları ‘Doğru ve Yalan’dır.50
Poemada yukarıda söz ettiğimiz bu folklorik özelliklerin dışında köylünün yaşadığı yerler hakkında da geniş bilgiler verilir. Örneğin Rus köylüsünün en büyük
dertlerinden biri olan yangınlardan dolayı yok olan köyler ve onların yerine kurulmuş
yeni köylerden sık sık eserde söz edilir. Ayrıca Rus köylerinin hemen hemen hepsi
pis ve bakımsız olarak tasvir edilir. ‘Köy Panayırı’ adlı bölümde anlatılan ticaretiyle
meşhur büyük bir pazar yeri olan ‘Kuzminskoe köyü’nün tasviri o dönemler Rus
köylerinin durumunu güzel bir şekilde gözler önüne serer.
Kuzminskoye zengin
Bir o kadar da çamurlu
Bir ticaret köyüdür.
Bir yamaç üzerinde uzanır
Sonra obruğa iner,
Oradan tekrar tepeye doğru tırmanır
Çamurlu olmaması mümkün mü?
İki eski kilisesi var,
Biri bağlı eski inanışa,
Diğeri Ortodoskluğa,
Üzerinde okul yazan bir de ev var,
Boşaltılmış, sımsıkı kilitlenmiş,
Üzerinde hacamat yapan bir
Sağlık memuru resmi olan
Tek pencereli bir izbesi var.51
Kuzmisnkoye’de bütün bunların yanı sıra pis bir otel ve köylülere sınırsız hizmet sunan iki meyhane vardır. Bu tasvir tüyler ürpertecek kadar kötüdür. Ayrıca okulun kapatılmış olması da çok önemli bir noktadır. Köylünün eğitime verdiği değeri
ve cehaletini bir kere daha ortaya koyar. Kuzmisnkoye gibi zengin bir köy bile bu
49 M.F. Jurko, Poema N. A. Nekrasova ‘Komu na Russi jit horoşo’, Prosveşenie, Moskva 1968, s. 7.
50Uzelli, age, s. 168-170.
51 Nekrasov,(2010), age, s. 173-174.
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denli kötü durumdayken, Rusya’nın diğer köylerini düşünmek Rus köylüsünün yaşam şeklinin ne kadar zor olduğunun göstergesidir. Çukovski, Kuzminskoye’deki bu
Panayır yerinin aslında şairin 1863 yılındagittiği Nijegorodskoy’daki pazardan edindiği izlenimlerin etkisi olduğunu savunur.52 Ayrıca Kuzminskoye, pazar yerinin tasviri sırasında Rus köylüsünün giyim kuşamı hakkında da bilgi verilir.
Sarhoş kafalarda
Güneş ışıkları düşüyor…
Sarhoş, gürültülü, bayram havasında,
Rengârenk, kırmızı bir çember etraf!
Delikanlılarda kadife pantolonlar,
Çizgili yelekler,
Rengârenk gömlekler;
Kadınların kırmızı elbiseleri,
Genç kızların örgülerinde kurdeleler,
Kuğular gibi süzülüyorlar!53
Bu renklilik Gogol’un ‘Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları’ (Veçera na hutore biliz Dkanki,1829-1832) adlı eserinin ilk öyküsü ‘Soroçinskaya Panayırı’nı (Soroçinskaya yarmarka) anımsatmaktadır. Poema boyunca giyimkuşam ile alakalı daha birçok örnek bulmak mümkündür. Ancak eserin temelinde
köylünün giyim kuşamı, yaşadığı yerler ve folklorik özelliklerinden daha önemli bilgiler verilir. Yedi gezgin köy köy dolaşıp mutlu ve özgür birilerini ararken kölelik
kanununun hemen sonrasında ne olduğunu anlayamayan köylünün yaşamındaki değişiklikleri, en önemlisi bilincindeki gelişimi ve değişimi gözler önüne serer. Bu yönüyle, L.A.Rozanov eserin temelini ‘halkın bilincindeki yükselmenin tasviri’54 diye
özetler. Ye.Maksimov, S.A.Çervyakovski, V.G.Bazanov ve А.А.Ozerov gibi önde
gelen Sovyet edebiyatçılarının çoğu da onunla aynı fikirdedir.55
Yedi gezgin maceralarına çara kadar gitmeyi düşünerek başlarlar. Ancak bir
papaz ve sonradan toprak sahibi olmuş bir toprak beyine ulaşmayı başarırlar. Köylülerden de asilzade olan Prens unvanı almış bir toprak beyinin hikâyesini dinlerler.
Sıradan bir köylünün asillere ulaşma imkânı Rusya’da en çok bu kadardır. Kanun
52 Yu.,V. Lebedev, Ob istoçhikah obraz Pavluşi Veretennikova v poema ‘ Komu na Russi jit horoşo’,
Nekrasovskiy sbornik. No:VII. Puşkinskiy dom, Leningrad 1980, s. 133.
53 Nekrasov, (2010), age, s. 175.
54 Blinskis, agm, s. 139.
55 Agm, s. 139.
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sonrası köylüler ne kadar özgürlüklerini elde etmiş olsalar da Rusya’da hâkim olan
hiyerarşinin en alt tabakasında yer almaya devam ederler.
Kölelere özgürlükleri getiren manifestonun ardından kölelerin yaşamları neredeyse hiç değişmez. Anlatıcı hem kölelik kanunu öncesinden hem de kölelik kanunu
sonrasından köylünün yaşamındaki değişimi sadece bu yedi köylü üzerinden örneklerle vermez, eserde daha birçok öne çıkan köylü tipi vardır. Eserde öne iki farklı
köylü tipi çıkar. Birincisi kaderine boyun eğmiş, köle gelmiş ve köle ölmek isteyen
köylü, diğeri ise özgürlüğüne ve onuruna düşkün örnek Rus köylüsüdür.
Eserde yeni düzene ayak uyduramayan bir sürü köylü gözler önüne serilir. Kaç
kuşaktır köle olarak dünyaya gelen bu köylüler hiçbir zaman özgürlüğün ne olduğunu
bilememiş, özgür kaldığında da ne yapacağını bilemediğinden beyine bağlılığını devam ettirmiştir. Sadık Uşak İpat’ın hikâyesi bu durumun en iyi örneklerindendir.
İpat, Prens Utyatin’in kölesidir. İpat esaretten memnundur. Uşak, beyine o denli bağlıdır ki, beyi öl dese ölecektir. İpat sadakatinden dolayı kendisini ‘son köle’ (posledniy rab) diye adlandırır. Son kuşak toprak beyinin, son kuşak kölesidir. İpat ve beyinin ilişkilerinin anlatımı, Rusya’da hâkimolan bey-köle ilişkisinin özetini oluşturur.
İpat, son nefesine kadar itaat etmeye gönüllü olduğu beyine sadakatini gezginlere şu
mısralarda anlatır:
Küçük prensimiz, ben çocukken
Kendi elleriyle beni
Yük arabasına koşardı;
Hareketli gençliğe ulaştığında:
Genç Prensimiz keyfetmek için izne geldi,
Beni, son köleyi satın almak için.
Ve çakır keyif olduktan sonra.
Kışın buzda delik açardı
Ne tuhaf! Buzda açılmış iki delik!
Birine balık ağı içinde indirir
Diğerinden çıkarırdı,
Ve vodka verirdi.
Yaşlılığa yaklaşmaya başladığımda ise…
Kışın yollar daralır,
Arka arkaya yürüyen beş atla
Prensle sık sık gezerdik.
Eğlenceyi seven prens, bir gün!383
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Atların birinin üzerine oturttu,
Beni, son köleyi.
Elimde kemanla, önünde.
Müziği çok severdi.
‘Çal İpat’ dedi, arabacıya da
‘Daha hızlı sür!’ bağırdı.
Çok şiddetli bir tipi vardı,
Ben çalıyordum, ellerim dolu,
Atın ise hep ayağı takılırdı Üstünden düştüm!
Ve tabiî ki kızak
Üzerimden geçti,
Göğsüm ezildi.56
İpat bu yaşadıklarına rağmen beyine çok bağlıdır. Kızak göğsünü ezdikten
sonra, beyi onu bir soylu gibi arabasına aldığı için beyine minnet duyar. Bu yukarıda
sıraladığımız işkenceler, o dönem Rusya’sında kölelerin ortak kaderidir. Köleler beylerinden akla gelmeyecek çeşitli işkenceler görmüştür. Mısralarda dikkat çeken bir
başka özellik de Nekrasov’un İpat’a hitap edişinde yaptığı metafordur. Şairin, İpat’a
hitap ederken kullandığı ‘posletniy’ kelimesinin bir diğer anlamı da ‘nevajniy’ yani
‘değersiz’ demektir. Şair bu kelime oyunuyla İpat’ın bir köle olarak değersizliğini de
vurgular.
İpat gibi sadık bir köle olan Yakov’un hikâyesi de dikkat çekicidir. Yakov’un
hikâyesi‘Örnek Uşak Sadık Yakov’un Hikâyesi’ (Pro holopa primernogo - Yakova
vernogo) başlığı altında ‘Şölen Sofrası’ adlı bölümde köylüler tarafından anlatılır.
Sadık Yakov, asil bir soydan gelmeyen, rüşvet vererek toprak beyi olan çok zalim bir
beyin kölesidir. Gençlik yıllarından yaşlılığa kadar Yakov, beyine körü körüne bağlıdır. Hayatta onun için bir beyi bir de küçük yeğeni Grişa vardır. Her ikisine de taparcasına bağlıdır. Bey de Yakov’un bu sadakatinden çok memnundur. Yıllar ilerledikçe beyi, Yakov’suz bir şey yapamaz olur. Zaman geçer, Yakov’un küçük yeğeni
büyür ve bir kıza âşık olur. Amcasından beyle konuşup bu evlilik için izin almasını
ister. Bey, bu evlilik işini duyunca çok sinirlenir. Çünkü aynı kıza o da taliptir. Bu
evliliğe engel olmak için Yakov’un masum yeğenini zorla askere gönderir. Yakov
yıkılır. Çok sevdiği yeğeni bile bile ölüme gönderilmiştir. Beyi terk eder ve uzaklara
56 Nekrasov,(2010), age, s. 311.
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gider. Ancak bey yalvar yakar Yakov’u yeniden gelmeye ikna eder. Yakov görevine
döner ama çok şey değişmiştir. Bir gün beyin kız kardeşini ziyarete giderken arabayı
farklı bir yöne sürer. Bey, Yakov kendisine bir şey yapacak diye korkar ancak Yakov’un aklında daha farklı bir intikam vardır. Beyinin gözünün önünde kendini asar.
Yakov, çilekar Rus kölesinin iyi bir örneğidir. Sadakatiyle masum bir kölenin
beyine kendini ne denli adadığını ortaya koyar. Beyi ise zalim toprak beyinin en güzel örneklerindedir. Eli ayağı olmuş kölesinin hayatında ilk defa kendisinden bir şey
istemesini görmezden gelmiş, gene kendi çıkarları için gencecik bir delikanlının hayatını hiçe saymıştır. Bu, toprak beylerinin o dönem kölelerine karşı çok bilindik bir
tavrıdır. Yakov kendisini asarak beyine hayatta ilk ve son tepkisini verir. Ancak bu
tepki Rus köylüsü için önemli bir adımdır. Onursuzlaştırılmaya çalışılan Rus köylüsünün onur mücadelesinin en iyi örneklerinden biridir.
Eserde aciz Rus köylüsü modeline de sık sık rastlanır. Gezginler köy pazarında
dolaşıp, mutlu ve özgür bir köylü ararken, kalabalığın arasında köylü Vaviluşka’yı
görürler. Vaviluşka yaşlı, güçsüz, aciz Rus köylüsünün iyi örneklerindendir.
Vaviluşka,torununa deri bir ayakkabı almak için pazara gelmiştir. Ancak içki görünce dayanamamış ve bütün parasını alkole yatırmıştır.
Yaşlı ‘Dur biraz daha! Der ve hayran hayran bakar
Minicik potinlere,
Veböyle konuşur:
Damada tükürürüm, kızım susar,
Karıma da tükürürüm, konuşsun dursun!
Kız torunuma kıyamam!
Boynuma asıldı, cimcime:
Bana hediye al dede
İpeksi başını yüzüme sürer sırnaşır,
Beni ihtiyarı öper.57
Vaviluşka iradesiz ve önemsenmeyen bir insandır. Ne o kimseye değer verir,
ne de bir başkası ona değer verir. Pazarda da kimse onunla ilgilenmez, ona ne olduğunu umursamaz. Vaviluşka tam umudunu deri ayakkabılardan kesip, boynu bükük
evine doğru ilerlerken karşısına Peterburg’dan gelme bir asilzade çıkar. Vaviluşka
için torununa bu ayakkabıları alır. Bu asilzade, halk şarkılarında, menkıbelerinde,
atasözlerinde geçen aydın bir soylu Pavel Veretennikov’dur. Devrimci demokrat
57 Nekrasov, (2010), age, s. 177.
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hareketin etkisiyle aydın kesimden soylular ve üniversite öğrencileri şehirlerden köylere köylüleri bilinçlendirmek için sık sık seyahat ederler. Bu seyahatler Rus ilkelerine bağlı ahlaki bir amaç gözetir. Tek hedef yıllardır acı çekmeye mahkûm insanların kurtuluşudur.58 Bu aydın hareketinin eserdeki temsilcisi Pavel Veretennikov’dur.59 Nekrasov, Pavel Veretennikov’u, kaleme alırken, 1830’lu yılların sonunda
devrimci demokrat faaliyetleriyle dikkat çeken asilzade Petr Fedoroviç Veretennikov’dan esinlenir. Veretennikov gerçek bir aydındır. Ancak çabalarının karşılığını
bulamadan 1849 yılında ölmüştür.60
Veretennikov’un varlığı esere çok farklı bir yön kazandırır. Anlatıcı, Veretennikov aracılığıyla aydın birinin gözünden Rus köylüsünü okura tanıtır. Eğitimli bir
bey, okuma yazma bilmeyen, günün yarısını meyhanede geçiren, kavgacı, küfürbaz
köylüleri aydın gözüyle gözlemler. Veretennikov, portre satan bir pazarcıya yaklaşır.
Köylülerin sürekli kâğıt oynayan memurların ve generallerin resimlerini aldığını fark
eder. Köylüler büyük şehirlerde akrabaları varmış havası yaratmak için hiç tanımadıkları adamların portrelerini satın alırlar. Soylular arasında var olan üstünlük yarışının Rus köylüsüne de sıçradığının en açık örneklerindendir bu anlatım. Ayrıca Veretennikov, pazarcının köylüleri kandırdığını fark eder ve hiç general veya memur görmeyen bu insanların durumuna ve aldatılışlarına üzülür. Bütün bunlar cahilliklerinden ileri gelmektedir. Köylülerin okuma yazma bilmemeleri onların hem dünya görüşlerini daraltmış hem de kandırılmalarına sebep olmuştur. Veretennikov, kendi
kendine hayıflanmaya başlar. Halkın bu portreler yerine Belinski ve Gogol’un kitaplarını ne zaman pazarlardan alıp götüreceğini sorgular ve devam eder:
Köylü ne zaman Blyuher
Ve aptal Milord’u değilde,
Belinski ve Gogol’u
Pazardan alıp götürecek?
Ah insanlar, Rus insanları!
Ortodoks Rus köylüsü!
Siz bu isimleri
Hiç duydunuz mu?
Bu isimler yücedir,
Onları taşıdılar ve yücelttiler

58Figes, age, s. 275.
59Nekrasov, age, s. 636.
60 Lebedev, agm, s. 134.
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O halk savunucuları!
Duvarlarınıza onların portrelerini asmalı,
Onların kitaplarını okumalısınız...61
1905 ve 1907 yıllarında bu cümleler Lenin tarafından propaganda amacıyla
kullanılacaktır.62Bu cümleler Rus köylüsünün hem asillere özentisinin hem de cehaletinin eleştirisidir. Birçok köylü, bey yaşamına büyük bir hayranlık beslemektedir.
Çok zengin bir beyin yanında uzun yıllar çalışan ve gut hastası olan bir uşağın
hikâyesi bunun en açık örneğidir. Uşak çok zengin bir beyin yanında yıllarca çalışmıştır. Uzun yıllar kendisi, eşi ve kızı bir asilzade gibi yaşamıştır. En sonunda ise
aristokratlarda görülen gut hastalığına yakalanmıştır. Uşak bu nedenle mutludur.
Tanrı ona asillere ait bir hastalık bahşetmiştir. Uşak şu cümlelerle gezginlere mutluluğunuanlatır:
Dua ediyorum Tanrıya: ‘Bahşetti bana,
Onurlu hastalığımı,
Ben de asil oldum, bu hastalıkla!’63
Köylü, hastalığıyla kendisine asalet kazandırdığını düşünüp mutlu olurken ne
denli cahil olduğunu ortaya koyar. Köylüleri cahil bırakan yukarıda da değindiğimiz
gibi okuma yazma bilmemeleridir. Okuma yazma bilmediklerinden düşünme yetileri
de gelişememiş, haklarının ne olduğunu, ne yapmaları gerektiğini bilememişlerdir.
Okumak yerine içmeyi tercih etmişlerdir. Anlatıcı, Rus köylüsünün karakteristik
özelliklerinden biri olan alkole düşkünlüklerini bir alt başlıkta anlatır. ‘Sarhoş Gece’
adlı bu alt başlıkta gezginler, sabahın erken saatinde bir köye girerler ve yolda köylüleri görürler:
Bütün yol boyunca
Ve dolambaçlı patikalarda
Göz görebildiğince,
Sarhoşlar süründüler, yattılar,
Yürüdüler, debelendiler
Ve inleyerek durdular!64
61 Nekrasov,(2010), age, s. 179-180.
62 S.A. Çervyakovski, Obraz issledovanii poemı ‘Komu na Russi jit horoşo’, Nekrasovskiy sbornik:
No: III., Puşkinskiy dom, Leningrad 1960, s.225.
63 Nekrasov, (2010), age, s. 200.
64 Nekrasov, (2010), age, s. 182.
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Anlatıcı bu mısraların devamında da sarhoş köylüleri anlatmaya devam eder.
Bu curcuna içerisinde sürünen köylülerin birinin önünde aydın Veretennikov’un sesi
duyulur. Veretennikov, köylü için kendisi bu denli mücadele ederken, köylünün kendini alkole vurmasından çok rahatsız olur:
‘Akıllıdır Rus köylüsü,
Tek kötü yönü,
Sersemleyinceye kadar içmeleri,
Hendeklere, kanallara düşüyorlarBunları görmek üzücü!’65
Veretennikov dert yanarken, sinirli ve sarhoş bir köylü beyin sözünü keser.
Veretennikov’u köylüleri yanlış tanıtmakla eleştirip, Rus köylüsünün neden içkiye
düşkün olduğunu anlatır:
Bazı zamanlar çok içsek de
İçtiğimizden çok çalışıyoruz,
Sarhoş olarak çok görülürsek de
Daha çok ayığız biz.
Köyleri dolaştın mı hiç?
Bir kova vodka alalım da,
Gidelim izbelere:
Birinci ve ikincide çökerler kovaya,
Ancak üçüncüde ise el sürmezlerİçen bir aileye
İçmeyen bir aile düşer!.
İçmiyorlar ama gene yoksullar,
Keşke içselerdi, aptallar,
Ama vicdanları böyle...66
Köylü, Veretennikov’a böyle dert yanar. Hiç kimse köylü çok çalışıyor diye
dert etmez, sürekli içtikleri söylenir. Ancak köylünün içmesinin sebebi vardır. Mutsuzdur köylü, fakirdir. Bu dertleri unutmak ister, teselliyi de içkide bulur. Elindeki
65 Nekrasov, (2010), age, s. 186.
66 Nekrasov, (2010), age, s. 187.
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üç kuruşu da içkiye yatırır. Aç kalır ama kafası rahattır. Nasıl olsa ölene kadar, bir
hiç uğruna çalışmaya mecburdur. Köylü sarhoş oluşlarının sebebini açıkladıktan
sonra beye emeklerinin asla karşılık bulmadığından da dert yanar. Köylü tek başınatarlada çalışır didinir, mahsul zamanı gelince ise herkes başına üşüşür:
Tek başına çalışırsın,
Ama iş bitince,
Dikilir tepene üç hissedar:
Tanrı, çar bir de bey!
Bir de mahveden hırsız var.
Dördüncüsü o tatardan da kötüdür,
O paylaşmaz bile,
Her şeyi tek başına yer!!67
Köylülerin acı yazgısı yıllar boyunca değişmez. Köylüler kanun öncesi neredeyse bütün mahsullerini beylerine verirken, kanundan sonra ise ağır vergiler altında
ezilmişlerdir. Ye.Maksimov, bu mısraları ‘Devrim notası’ olarak adlandırır.68 Mısralarda dikkat çeken başka bir ifade ise sarhoş köylünün söz ettiği yangınlardır. Köylü,
yangınlardan ‘zalim Tatar’ diye bahseder. Yangınlar o dönem Rusya’sında çok yaygındır. Tatarlar Rus köylerini yağmalar daha sonra ateşe verirmiş. Bu nedenle halk
arasında yaygın bir şekilde ‘zalim Tatar’ denir. Köylü yeniden beye döner. İyice kızmıştır ve can alıcı şu mısraları söyler:
Şarap köylüyü devirir de,
Dert devirmez mi?
Çalışmak devirmez mi?
Köylü belaları ölçmez,
Nasıl gelirse gelsin,
Hepsinin üstesinden gelir.69
Bu mısralar çok anlamlıdır. Rus köylüsü her anlamda sömürülmektedir.
Eserde Rus köylüsünün sömürüldüğünün en açık örneklerinden biri de zorunlu askerliktir. Her aileden bir kişi mutlaka askere gitmek zorundadır. Kölelik döneminde
köylülerden askere kimin gideceği bağlı olduğu toprak beyi tarafından belirlenirdi.
67 Nekrasov, (2010), age, s.188.
68 Maksimov,age, s.243.
69Nekrasov, (2010), age, s.188.
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Bey, sevmediği kölelerini bir tek sözüyle askere gönderme yetkisine sahiptir. Kanundan sonra ise Çarlık tarafından belirlenmeye başlanır. Rusya’da o yıllarda askere gitmek ise ölmek demektir. Askere giden köylülerden hemen hemen hiç biri geri döneyi
başaramamaktadır.
Kaderine boyun eğmiş bu köylü modellerinin dışında eserde hem kendi hem
de başka köylüler için mücadele veren birçok örnek Rus köylüsü tipleri de karşımıza
çıkar. Saveliy, Yakov, Yakim, Grişa ve Yermil isimli köylülerin hikâyeleri anlatılarak eserdeRus köylüsünün özünde ne denli dürüst, mert ve cesur olduğu gözler önüne
serilir.
‘Köylü Kadın’ adlı bölümde karşımıza çıkan Rus Bahadırı Saveliy, savaşçı bir
Rus köylüsünü temsil eder. Bu yönüyle de Rus edebiyatındaki ilk savaşçı köylü karakterlerinden biri olarak görülür.70 Çukovski, Saveliy’i :‘Halkın amansız intikamında rol oynayan, muazzam güçlü biriydi’ diye nitelendirir.71 Saveliy, üzerinde çok
büyük bir baskı kurulan ve büyük acılara maruz bırakılan köylünün isyanının temsilcidir. Bu nedenle de ‘bahadır’ unvanını almıştır.72 Sovyet yazarı İ.M.Koletsnitskaya,
Nekrasov’un kahramanına ‘Bahadır’ demesinin arkasındaki düşüncesini sadece kendisi için değil etrafındakilerin de hakkını koruyan, güçlü bir karakter olduğu için bu
lakabı verip, onu efsaneleştirdiğini savunur.73
Saveliy, eserde güçlü ve beceriklinı sembolize eden Rus kadını Matryona’nın
kocasının dedesidir. Matryona, Saveliy’i yüz yaşını aşkın, saçı başı karışık yaşlı bir
ayıya benzerdi diye tasvir eder. Dede, evde herkesten uzak bir odada yaşar ve
Matryona hariç kimseyle konuşmaz. Ev ahalisi tarafından ‘damgalı, kürek mahkûmu’
(kleymenniy, katorjniy) diye aşağılanır. Bir gün Matryona, dedeye neden sürgün edildiğini sorar. Dede de macerasını anlatmaya başlar.
Saveliy hikâyesini‘Öylesi, huzurlu zamanlardı’74diyerek anlatmaya başlar. Saveliy için o zamanların huzurlu olmasının nedeni, şeytanın bile gelmeye üşeneceği
kadar uzak ve gidilmesi zor bir yerde yaşamasından kaynaklanır. Bey’in kendi topraklarına gelmesi bile yıllar alır. Beyi temsilen köylerine jandarma gelir. Köylü de
ona haracını verir, kurtulur. Köylü herkesten uzak mutlu yaşar giderken, haraç olarak
verilecek hiçbir şey kalmaz, Saveliy ve bütün kölelerin huzuru kaçmaya başlar. Toprak beyleri Şalaşnikov, Rus ordusunda vazife alan rütbeli bir askerdir. Kölelerine
70A.M., Yegolin, Printsipı tipizatsii v poezii N.A. Nekrasova.Nekrasovskiy sbornik. No: II., Puşkinskiy
dom, Leningrad 1956, s.379.
71 İ.M..Koletsnitskaya, Saveliy – Bogatır Svyatorusskiy v poeme Nekrasova i obrazı geroyev bılin v
kritike i literature 1860- naçala 1870-h godov, Nekrasovskiy sbornik. No: IV.: Puşkinskiy dom, Leningrad 1967,s. 83.
72 Yegolin, agm, s. 381.
73 Koletsnitskaya, agm, s. 95.
74Nekrasov,(2010), age, s. 255.
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karşı çok acımasızdır. Bu acımasız bey, 1828-1829 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşındayken Varna’da ölür. Ancak acımasız beyin ölümü köylüleri hiç
üzmez. Poemada Saveliy, beyinin ölüm haberinin duyulması üzerine, ona karşı duygularını ‘Acımayı esirgedik’75 diye özetler. Beyin bütün yetkisi Alman uşağındadır.
Alman uşak köylülere ilk başta sakince yaklaşır, ancak daha sonra kölelere çok kötü
davranmaya başlar. Sürekli emirler yağdırır ve köleleri çok çalıştırır. En sonunda
kölelere ormandaki ağaçları kesmeleri ve oraya bir yol ve fabrika inşaatı yapmalarını
emreder. Köylüler bu durumdan çok rahatsız olur. Köye yol yapılması demek, herkesin rahatça onların yanına gelebileceği ve her işlerine karışabileceğidir. Ancak
emir kesindir. Su kuyularını kazarken çok yorulurlar ve dinlenmek için otururlar.
Uşak köleleri otururken görür ve hakaretler savurmaya başlar. Saveliy, dayak neyse
de hakaretlere dayanamaz ve bu Alman kâhyayı kazdıkları su kuyusunun içerisine
atarak üzerine toprak örtmeye başlar. Diğer köle köylülerde ona yardımcı olur. Bu
suçtan dolayı da Saveliy ve diğer köleler kürek cezasına çarptırılır. Saveliy, tavrıyla
eserin önemli köle kahramanlarından biridir. O, fiziksel cezaya tahammül edebilir
ancak küfür asla kabul edemeyeceği bir aşağılamadır.
Dayanıyorduk,
Çünkü Biz bahadırdık.
Rus bahadırı böyledir işte.
Sen Matryonuşka,
Köylü, bir bahadır değil mi?
Yaşamı ne bir savaştır,
Ne de savaşta ölmek kaderi
Ama yinede bahadırdır!
Eller zincirlerle bükülmüş,
Ayaklarda prangalar,
Arkada deli orman
Keserek, ormandan geçtik.
Ya göğüs? İlyas Peygamber
Göğsümüzün üzerinde ateşten arabasıyla
Gürleyerek yuvarlanıyor.
Bahadır her şeye sabreder!!76
75 Nekrasov, (2010), age, s. 259.
76Nekrasov, (2010), age, s. 261.
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Saveliy, poemada kendisini ve arkadaşlarını İlyas Peygamber’e benzetir. Bu
benzetme çok dikkat çekicidir. İlyas Peygamber, yeryüzünde kötü güçlerle mücadele
etmiş vazifesi bitince de Tanrı tarafından ateşler içerisindeki bir arabayla göğe çekilmiştir.77İlyas Peygamber Slav mitolojisinde Perun ile özleştirilir. Ancak Hristiyanlığın kabulüyle Perun, şeytanı bir Tanrı olarak değerlendirmeye başlanınca, İlyas Peygamberle olan benzerliği inancı ortadan kalkar. Kötü güçlerle giriştiği mücadeleler
nedeniyle İlyas peygamber bu seferde Rus bahadırı olarak adlandıran İlya Muromets’le özdeşleştirilir.78 İlya Muromets, 1180 yıl yaşadığı düşünülen hem tarihi hem
de mitolojik bir kahramandır. Rus insanını korumak için bütün kötü güçlerle büyük
bir mücadele içerisindedir.79 Saveliy’in girdiği mücadelede İlyas Peygamberden bahsetmesinin nedeni Rus insanını korumayı kendisine vazife edinen Rus köylüsünün
de bahadır olabileceğini ispatlamak olabilir.
Ayrıca poemada Saveliy bahadır oluşunu anlatırken, İlyas Peygamber benzetmesi dışında iki kere ‘Ey siz, Anika savaşçıları! / Siz sadece yaşlılar / kadınlarla
savaşırsınız…’80 mısralarını tekrarlar. Bu mısralar çok dikkat çekicidir. ‘Anika- Voin’
kelimesi Rusça’da çok yaygın kullanılan bir metafordur. Cesaretiyle övünen ancak
iş ciddiye bindiğinde korkaklığı ortaya çıkan insan anlamında kullanılır.81 Anika çok
ünlü bir Rus halk şarkısının kahramanıdır. Anika, sürekli gücüyle övünür ve aciz
insanlara zarar verir. Ancak bir gün ölüm karşısına çıkar. Anika, Ölüm’e meydan
okur ve onu düelloya çağırır. Bu düşüncesiz hareketinin ne denli yanlış olduğunu
anlar ama çok geçtir. Ölüm onu öldürür.82 Saveliy, Anika gibi değildir. Acizlerin
değil, güçlerini kendinden acizlere karşı kullanan kişilerin düşmanıdır. O sadece
oturduğu yerden övünmemiş, direk onuru için mücadele etmiştir. Zavallı kölelere
eziyet eden uşağı öldürmesi cesaretinin nişanıdır. Onu Anika’dan ayıran yönü de budur. O, Rus bahadırı olarak daha cesurca mücadele etmiştir. Rus köylüsünün de Rus
bahadırı olabileceğini göstermek için bu sıkıntıları çeker vekendisine takılan ‘damgalı kürek mahkûmu’ lakabına ‘Damgalı ama köle değil!’ (Клейменый, да не
раб!)83diye cevap vermesi ve yirmi yıllık kürek cezasına katlanması da bu nedenledir.
77İnternet: Yüce Peygamber İlyas: http://oode.info/tourkika/eortes/profitis_ilias.htm. 10 Aralık
2016’da alınmıştır.
78İnternet: Perun- İlya Prorok- İlya Muromets: http://etnograd-vrn.ru /перун-илья-пророк-ильямуромец. 10 Aralık 2016’da alınmıştır.
79Uzelli, age, s. 153.
80 Nekrasov, (2010), age, s. 254.
81İnternet: Frazeologizm ‘Anika-Voin’ znaçeniye: http://frazbook.ru/2010/10/04/anika-voin/. 10 Aralık
2016’da alınmıştır.
82İnternet: http://www.mirianin.ru/content/view/101. 10 Aralık 2016’da alınmıştır.
83Nekrasov, age, s. 253.
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Saveliy gibi onuru ve özgürlüğü için mücadele eden başka bir köylü de Yakim’dir. Yakim köle değildir. Ancak köylünün sorunlarını çok iyi bilmektedir. Yakim ve Saveliy’i birleştiren ikisinin de bir uyanış içerisinde olmasıdır. Aralarındaki
en büyük fark, anlatıcının Saveliy’i açıkça bahadır diye ilan ederken, Yakim’i daha
ironik bir şekilde kaleme almasıdır.84
Yakim, halkın uyanışının örneklerinden biridir.85 O, diğer köylüler gibi
Tanrı’ya inanmak yerine insan aklının gücüne inanır.86 Yakim, Peterburg görmüş bir
köylüdür. Peterburg’da bir fabrikada çalışmıştır, bu yönüyle de eserde köylü emekçi
modelini temsil eder.87 Çalışmak için gittiği Peterburg’da işleri yolunda gitmez ve
hapishaneye düşer. Cezasını çekip bitirince de köyüne dönmeye karar verir. Köyünde
kısa zamanda düzenini kurar, çalışır otuz beş ruble biriktirmeyi başarır. Yakim’in
hayatta tek bir hobisi vardır, o da Peterburg’dan getirdiği portrelerdir. Bu portreler
eserde Yakim’in aydınlanmacı yönünün bir başka sembolüdür. Yakim, Peterburg’dan halkın yanında olan, onların mücadelesini destekleyen kişilerin portrelerini
getirmiştir.88 Köylü farkında olmasa da o, bu tablolara değer verir. Bir gün evlerinde
yangın çıkar. Yakim hiç düşünmeden alevlerin içerisine atar kendisini ve portrelerini
kurtarır. Evi yanıp kül olmuştur, ancak portreleri çok şükür ki zarar görmemiştir.
Yakim’in bu hikâyesi Rus köylüsü için mücadele eden birileri olduğu ve Yakim’in
onlara duyduğu saygının göstergesidir. Bu nedenledir ki, Yakim bu protreleri kurtarırken, biriktirdiği paraların yanıp kül olduğuna hiç üzülmez.
Yakim’den sonra ‘Şölen Sofrası’ adlı bölümde eserde halkın uyanışının en iyi
örneklerinden biri olarak karşımıza papaz okulu öğrencisi Grigori Dobrosklonov çıkar. Grişa eserde devrimci demokrat hareketin Rus köylüsüne yansımış halinin prototipidir. Tipik bir devrimcidir.89 Çukovski’ye göre Grişa devrimin fitilini ateşleyen
bir karakterdir. 90Toprak süren yeni bir çiftçi tipidir ve eserde ‘halk savunucu’ olarak
adlandırılır.91 Şairin kardeşi Anna Butkeviç, Grişa Dobrosklonov’la Nekrasov’un yakın dostu N. A. Dobrolyubov’u ima ettiğini öne sürer.92
Grişa’ya devrimci özelliği veren köleliğin kalktığının bilincinde olması ve
bunu bir kurtuluş olarak görmesidir. Genç ve ateşli köylü, kölelik kanunundan nefret
84Koletsnitskaya, agm, s. 95.
85Jurko, age, s.22.
86 Age, s.34.
87 Age, s. 9.
88 Age, s. 33.
89 V.G. Prokşin, Epilog Grişa Dobrosklonov. Nekrasovskiy sbornik. No: VII. Puşkinskiy dom,
Leningrad 1980, s. 85.
90Çervyakovski, agm, s. 229.
91Prokşin, agm, s. 81.
92Nekrasov, age, s.682.
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etmekte ve başlarına gelen her şeyi bu kanuna bağlamaktadır. Grişa köleliğe duyduğu
nefreti şu şekilde kusar:
Yılan yılan yavrusu doğurur,
Kölelik ise toprak beylerin günahlarını
Mutsuz Yakov’un günahını
Gleb’in günahını doğurdu!
Kölelik olmazsa, çalışkan köleyi,
İlmeğe götüren toprak beyi de olmaz,
Kölelik olmazsa, zalim beyinden
İntikam almak için kendini öldüren uşakta olmaz,
Kölelik olmayınca Rusya’da
Yeni bir Gleb de olmaz!93
Grişa eserin başından beri her kötü olayda suçlu görülen Rus köylüsünün
omuzlarındaki yükünü alır ve bütün bu olanların tek suçlusunun kölelik sistemi olduğunu bu şekilde ortaya koyar. Grişa, artık esaret perdesinin kalktığının farkındadır.
Rus köylüsünü aydınlık günlerin beklediğini düşünmektedir ve mutluluğun özgürlükten geçtiğini düşünür. Bu düşüncesini açıkça şu şekilde haykırır:
Halkın kaderi,
Onun mutluluğu
Her şeyden önce
Aydınlık ve özgürlük!94
Grişa bu özgürlük düşüncelerini dile getirirken, şenlik bitmek üzeredir. Köylüler alkolün etkisiyle iyice gevşemiştir ve evlerine çekilirler. Bir tek Grişa’yı uyku
tutmaz. Yüreği büyük bir özgürlük ateşiyle yanmaktadır. Artık Rus köylüsünün kendi
toprakları vardır. Esaret bitmiş, zincirlerinden kurtulmuşlardır. Rus köylüsü için yeni
bir özgürlük şarkısı yazar:
Sen fakirsin,
Sen bereketlisin,
Sen kudretlisin,
Sen acizsin,
Rusya Ana!
93Nekrasov, (2010), age, s. 363.
94 Nekrasov, (2010), age, s. 372.
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Kölelikten kurtulmuş,
Özgür bir yürekAltın, altın,
Halkın kalbi!95
(…)
Hadsiz hesapsız
Bir ordu başkaldırdı!
Sarsılmaz gücünü gösterecek!
Sen fakirsin,
Sen bereketlisin,
Sen kudretlisin,
Sen acizsin
Rusya Ana!96
Bu mısralar dikkat çekicidir. Çok büyük bir nüfusu oluşturan Rus köylüsü
ayaklanacak ve sarsılmaz gücünü artık Rusya’da gösterecektir. Grişa özgürlüğün
kendisine verdiği güçle bunları dile getirir. Eserin bütününe bakıldığında Grişa’dan
farklı olarak Bahadır Saveliy’in aynı düşüncelere köleyken sahip olduğunu fark ederiz. Saveliy, köle olarak mücadele vermiştir. Kölelik onun elini kolunu bağlamıştır.
Ancak Grişa özgürdür ve bu onun için büyük bir şanstır.97Bu nedenle şair için de
Grişa önemli bir karakterdir. Şair, ölmeden bu bölümün yayımlandığını görmek ister
ve bu arzusu da gerçek olur. 1876 yılında ‘Otoçestvenniye zapiski’de bölümün yayımlandığını görür.98
Eserde dikkat çeken örnek köylü modellerinden biride Yermil İlyiç Grin’dir.
Nekrasov, Grişa’da olduğu gibi Yermil’le de Rus köylüsünün onurunu kurtarır. ‘Mutlular’ adlı bölümde gezginlerin hikâyesini dinlediği Yermil İlyiç Grin, poemada dürüst Rus köylüsünü temsil eder 99. O, sömürgeci toplum içerisinde temiz kalmayı
95Nekrasov,(2010), age, s. 381.
96 Nekrasov, (2010), age, s. 382.
97 Prokşin, agm,s. 91.
98 Agm, s. 82.
99Jurko, agm, s. 36.
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başarmış, örnek bir insandır. Anlatıcı onu ‘halkın koruyucusu’ olarak görür. Ancak
Yermil Grin, Grişa gibi devrimci değildir.100
Yermil Grin, Nekrasov’un düz yazı eserlerinden ‘Sıska İnsan, Onun Maceraları ve Gözlemleri’ adlı eserinin köylü kahramanı Aleksey Dementyeviç Potanin’in
prototipidir. Eserde basit Rus köylüsü anlatılır ve yapı itibariyle Radişçev’in ‘Peterburg’danMoskova’ya Yolcuk’ adlı eserine benzer. Potanin okuma, yazma bilmeyen
cahil bir köylüdür ve oda Yermil gibi iyiliğin timsalidir.101
Yermil’in okuması yazması olduğu için bir köyde beyin defterlerini tutmakla
görevli, dürüstlüğü ve adaletiyle nam salmış bir köylüdür. Halk Yermil’i adaletinden
ve dürüstlüğünden dolayı çok sayar ve sever. Ona o denli güvenir ki haklarının paylaşımını ondan başkasına yaptırmaz. Ancak bir gün Yermil’in küçük kardeşi kendisini askere alacaklarını abisine bildirir ve abisinden bu listeden kendisini çıkarmasını
ister. Yermil kardeşinin baskılarına dayanamaz ve kardeşine ayrıcalık tanır. Ancak
bu yaptığı haksızlığın vicdan azabına dayanamaz ve intihar girişiminde bulunur. Ancak köylüler onu son anda kurtarır. Tüm yaşananlara rağmen köylü Yermil’e olan
güvenini yitirmez. Yermil işlediği günahın yüküyle köylüden uzak durmaya karar
verir ve köyün dışında bir değirmen kiralayıp, orada yaşamaya başlar. Bir gün değirmenin satılacağı haberi gelir. Yermil açık arttırmayla satılacak değirmeni almak için
sıkı bir pazarlığa oturur ve sonunda açık arttırmayı kazanır. Yermil açık artırmayı
kazanır kazanmasına ama parası yoktur. Köyün meydanına gider ve köylüden borç
ister. Köylü Yermil’in borcunu son kuruşuna kadar ödeyeceğinden o denli emindir
ki, hemen cebindeki bir kapiğe kadar verir. Yermil de sözünü tutar. Herkese borcunu
bir tek kapik atlamadan öder. Değirmenine yerleşir, kardeşine yaptığı ayrıcalığın vicdan azabıyla son nefesine kadar orada yaşar. Yermil Grin, Rus köylüsünün onurunu
korumaktadır. Bu nedenle çok ayrı bir yer tutar. Yermil, Yakim gibi halkın uyanışının önemli örneklerinden biridir. Anlatıcı, Yermil karakteriyle hata yapmış olsa bile
doğru yolu bulabileceğine inandığı Rus halkına duyduğu güveni bir kere daha ortaya
koymuş olur.102 Ayrıca yıllardır çıkarcılık, yalancılık ve dolandırıcılıkla suçlanan
Rus köylüsünü temize çıkarmıştır.
Yermil’in hayatını anlatırken anlatıcı önemli bir konudan daha söz eder. Kölelik kanunu öncesinde bazı köylerde köle köylülerin ayaklandıkları, beylerin mülklerini ateşe verdikleri anlatılır.

100 Blinskis, agm, s. 141.
101Nekrasov, age, s. 640.
102Jurko,age,s. 38.
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‘Sizden duyan oldu mu,
İspugannaya bölgesinin,
Nidıhanyeva Kazasının,
Stolbhyaka Köyünden,
Toprak beyi Obrubkov’un,
Kölelerinin nasıl isyan ettiğini?
Yangınlar hakkında
Gazetelerde neler yazdığını (ben onları okudum):
‘Meçhul bir nedenden’ olmuş – öyle:
Bu zamana kadar belirsiz
Ne polis teşkilatı,
Ne de yüksek mevkidekiler,
Ne Stolbnyaka sakinleri,
Başlarına ne geldiğini bilmediler,
İşlerse çok kötüye gitti.103
Köylülerin ne için toprak beyine karşı ayaklandığının belirsiz olması ve yerleşim yeri isimleri çok dikkat çekicidir. Bu yerleşim yerlerinin Türkçe karşılıkları ise
şu şekildedir. ‘İspugannaya- Korkmuş’, ‘Nidıhanyeva – Soluğu kesilmiş’ ve ‘Stolbhyaka - Tetenoz’dur. Bu kelime oyunları Rus köylüsünün neden ayaklandığının asıl
göstergesidir. Ayaklanmış bu köylüleri sakinleştirmek için Yermil’in köylülerle konuşması istenir. Köylünün sorunu gene başka bir köylü çözmüştür. Bu ayaklanmalarının anlatılması Rus köylüsü içerisinde Yermil’in ne kadar güvenilir bir model olduğunun da kanıtıdır.
Farklı yönleriyle kaleme alınan bu köylülerin tüm bu örf, adet, alışkanlık ve
karakteristik özelliklerinin yanında yaşamlarını en çok etkileyen unsur toprak beyleridir. Her ne kadar eser kaleme alındığı yıllarda kölelik kalkmış ve toprak beyliği
sistemi bitmiş olsa da köylüler asla toprak beylerinin egemenliğinden çıkamaz.
Çünkü kaderleri bu beylerin ellerinde şekillenmiştir. Eserde karşımıza iki tip toprak
beyi çıkar. Biri doğuştan asil toprak beyi, diğeri ise sonradan toprak sahibi olmuş
beylerdir.
Rusya’da kimin mutlu yaşadığını aramak için yola çıkan gezginlerin karşısına
ilk olarak eski bir toprak beyi olan Gavrilo Afanesyeviç Obolt- Obolduyev’le çıkar.
103Nekrasov,(2010), age, s. 211-212.
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Obolt-Obolduyev’den mutlu olup olmadığını öğrenmek isterler. Bey asilzade sözü
vererek anlatmaya başlar. Ancak köylüler asilzade sözünden rahatsız olur ve hristiyan sözü isterler. Bu çok büyük bir eleştiridir. Köylünün beylerin verdiği sözlere itimadının kalmadığının en açık örneğidir.
Obolt-Obolduyev, hikâyesine soyağacından söz ederek başlar. Ancak köylünün soyağacının ne olduğundan haberi bile yoktur. Obolt-Obolduyev köylülere soyağacını anlatırken aralarında şöyle bir dialog geçer:
Lütfen, söyleyiniz,
Soyağacı hakkında
Bir şeyler duydunuz mu?
-Bizi ormanda ayıramazsınHer türlü ağacı gördük biz!Dedi köylüler.104
Obolt- Obolduyev’in, büyük dedesi Çariçe’nin soytarısıdır. Çariçe de soytarısından çok memnun kalmış ona toprak hediye etmiştir. Obolt-Obolduyev’in asaleti
buradan gelmektedir. Bey gezginlere asaletini, emrinde bir sürü kölesi olduğunu, onları nasıl dövdüğünü övüne övüne anlatır. ‘Ayağı çarıklı bir köylü değilim ben/
Tanrı’nın lütfüyle / Bir Rus soylusuyum!’105diye övünürken, kanun sonrası her şeyin
değiştiğini vurgular. ‘Rusya bize ana değil üvey ana’106 diye şikâyet eder. Bu sırada
ölen bir köylü için kilisede çanlar çalmaya başlar. Bey bir anda bağırır:
Çanlar köylü için çalmıyor!
Toprak beylerinin yaşamı için
Çalıyorlar! Ey, güzel yaşam!
Ebediyen elveda!
Sende elveda toprak beylerin Rusya’107
Obolt-Obolduyev, soylu insanların yok olmasıyla soylu alışkanlıklarında yok
edildiğinden dert yanmaya başlar. Soylulara ait olan ve Nekrasov’un da büyük bir
tutkuyla bağlı olduğu av alışkanlığından uzun uzadıya söz eder. Bu bölümde anlatıcı
Obolt-Obolduyev’in ağzından bir av tasvirini tüm ayrıntılarıyla verir. Beyin emrinde
104Nekrasov,(2010), age, s. 217.
105 Nekrasov, (2010), age, s. 228.
106 Jurko, age,s. 48.
107 Nekrasov, (2010), age, s. 225 .
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çalışanlar, köpeklerinin sayısı tek tek bildirilir. Obolt-Obolduyev eserde iki önemli
vazife taşır. Birincisi Vladimirskiy bölgesinde Obolt-Obolduyev soyadlı bir ailenin
olduğu da bilinmektedir. Yani gerçekte var olan bir toprak beyidir. İkincisi ise OboltObolduyev’in gaddarlığı, sinirli oluşu ve ava olan büyük ilgisi yazarın hayatıyla birleştirilince Obolt-Obolduyev ile şairin babası arasındaki büyük benzerlik dikkat çekecektir.108
Obolt-Obolduyev, kanun sonrası soyluların başlarına gelenlerin suçlusu olarak
köylüleri görmektedir. Onun gözünde köylüler nankör ve fırsatçıdır. Bey, onları hiç
affetmeyeceğini vurgular. En büyük derdi de köylünün etrafındaki eşyalara ve anılara
değer vermemesidir. Köylü elde ettiği topraklardaki ağaçları kesmeye başlar. OboltObolduyev, köylünün bu tavrını çok sert bir şekilde eleştirir. O ağaçları benim büyük
dedem dikmişti, altında eşim ilk defa başını omzuma koymuştu der ve köylüleri düşüncesizlik, kıymet bilmezlikle suçlar. Oysaki köylünün hiçbir zaman böylesi romantik düşüncelere kapılma hakkı yoktur. Onun tek derdi ısınabilmek için o ağacı kesmektir.
Obolt-Obolduyev’le anlatıcı kanun sonrası yaşamı değişen toprak beyini net
bir şekilde ortaya koyar. Obolt-Obolduyev’ın alıştığı rahat düzen alt üst olmuştur.
Yeni bir yaşam onu beklemektedir. Artık toprakları kendi ekip biçmesi gereklidir.
Obolt-Obolduyev, bu durumu şu şekilde değerlendirir: ‘Övünmek için demiyorum
size, / Kırk yıldır bu köyde, / Yaşadım aralıksız, / Ancak ayıramam çavdar başağını/
Arpa başağından, / Birde bana diyorlar ki: ‘Çalış!’’109Rusya’da o dönemler OboltObolduyev’le aynı durumda olan binlerce toprak beyi vardır.
Obolt-Obolduyev’den sonra gezginler, yolları üzerinde Volga kenarında çayırlıklara kurulmuş bir köy görür. Köylülerin yanına giderler ve orada ‘Son kuşak’
toprak beyi Prens Utyatin’in hikâyesini dinlerler. Prens Utyatin’in hikâyesi kanun
sonrası değişen başka bir bey yaşamının hikâyesidir.
Eserde Prens Utyatin ve Obolt-Obolduyev, her ikisi de toprak beyi olmalarına
rağmen çok farklı bir şekilde tasvir edilir. Obolt-Obolduyev, asil olmayan bir aileden
gelen, çirkin biri olarak resmedilirken, Utyatin’in asilliği unvanından anlaşılır. Ayrıca prensin saltanatı da kölelik bitmesine rağmen devam etmektedir. Obolt-Obolduyev gibi bir anda alt üst olmamıştır.
Gezginler köylülerle konuşurken sahile üç sandal yaklaşır. Birinci sandalda
toprak beyi Prens Utyatin ve ailesi, ikinci sandalda torunları ve onların bakıcıları,
üçüncü sandalda ise müzik çalan köleler vardır. Köylüler bir anda bey geldi diye
108Nekrasov, age, s. 642.
109Nekrasov,(2010), age, s. 228.
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koşuşturmaya başlar. Gezginler bu duruma çok şaşırır. Çünkü kölelik kalkmış, toprak
beyleri tarih olmuştur. Tam bu sırada köylü Vlas gezginlerin merakını giderir ve toprak beyinin hikâyesini anlatmaya başlar. Kölelik kaldırılınca Prens Utyatin üzüntüden felç olur ve oğulları, babalarının son günlerini rahat geçirmesi için köylülerle bir
pazarlığa girişir. Oğulları, köylülere sanki kölelik kaldırılmamış gibi davranmaları
karşılığında nehrin kıyısındaki verimli toprakları vaat edeler. Köylüler kendilerine
vaat edilen bu toprakların hevesiyle hemen bu antlaşmayı kabul eder ve beye sonsuz
itaatlerini yeniden sunarlar.
Prens Utyatin’in felç olma hikâyesi gerçek bir olaydan esinlenilmiştir. Nekrasov’a, yakın kişilerden olan Dekabrist yazar A.V.Bocio’ya (1798-1873) doktor bir
arkadaşı kölelik kalkınca Moskova’nın Dmitrovskiy bölgesinde Şukolov köyünde bir
toprak beyinin felç olduğunu yazar. İsmi açıklanmayan bu toprak beyinin hikâyesini
duyan Nekrasov, eserinde Prens Utyatin adı altında bu beyi ölümsüzleştirir.110 Ayrıca
Utyatin ismi de ‘Soysuzlaşmaya başlayan soylu sınıfı’ ima etmektedir.111
Prens Utyatin, gelinin kurnaz planı neticesinde Rusya’da kölelik son buldu
diye yalan bir haber yayıldığını ve köleliğin aslında kaldırılmadığını duyunca çok
sevinir. Köylülerine karşı çok öfkelidir. Köylüleri İsa’yı çarmıha geren Yahudilere
benzettir ve yeniden köylülere eziyet etmeye başlar. Onlara emirler savurmaya, kızdığı hatta sırf canı istediği için onları sopayla dövmeye devam eder. Yetmiş yaşındaki
bir kadınla altı yaşındaki bir çocuğu evlendirir. Köpek havladı diye çavuşu kovar.
İneklere de böğürmemesi için emir verir. Bu saçma sapan isteklerin eserde tek tek
sıralanması, Rus köylüsünün beylerin emri altında ne denli ezildiklerinin en açık örneklerinden biridir. Beylerin köleleri üzerindeki en büyük yaptırımlarından biri de
köylünün inançlarını kullanmalarıdır. Tanrı’ya körü körüne bağlı olan köylü, beylerine itaat etmenin Tanrı’nın bir emri olduğunu düşünmektedir. Beyler de bu durumu
sonuna kadar kullanmıştır. Prens Utyatin’in köylülerine söylediği bu durumu bir kere
daha ortaya koyar:
Unuttunuz mu yoksa
Tanrının lütfuyla,
Ve eski çarlık takdirnamesiyle
Hem soyum hem de hizmetlerim karşılığı
Sizin beyinizim!....112

110Nekrasov, age, s. 645.
111 Age, s. 648.
112 Nekrasov, (2010), age, s. 324.
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Rus köylüsü asırlar boyunca bu tarz cümlelerle Tanrı’nın gazabıyla tehdit edilmiş, cehennem azabıyla korkutulmuştur. Bu sözleri söylerken beyin tek arzusu kölelerinin kendisinden korkmasıdır. Bey, eskisi gibi kendisine itaat edilsin diye dövmeye, köylü ise verimli toprakların sevdasına susmaya devam eder. Köylü ve Prens
arasında böyle bir düzen kurulmuştur. Köylü dört gözle beyin öleceği günü beklemektedir.
Beyin oğullarının köylülerle yaptığı anlaşma yürürlüktedir. Ancak bey yaşı
ilerledikçe daha da acımasızlaşır. Durduk yere etrafındakilere cezalar yağdıracak,
hatta onları dayaktan öldürecek kadar gaddarlaşmıştır. Köylü yavaş yavaş isyan etmek üzeredir. Bir gün bey kendini ciddiye almayan köylü Agab’ı cezalandırmak için
bütün köylüleri toplar. Köylüler gergindir. Beyin oğulları köylüleri sakinleştirmek
için uğraşırlar. Sonunda köylü, verimli toprakların yüzü suyu hürmetine ikna olur.
Köylüler hemen bir oyun düzenler, Agab’ı dövüyor numarası yaparak, beye öldüğünü söylerler. Bey çok mutludur, kendine itaat etmeyen birinin sonu ölümdür, köylüye bunu ispatlamanın gururunu yaşarken, çok geçmeden bey de ölür gider. Prens
Utyatin’in ölümü köleliğin kaldırılmasını sembolize etmektedir. Bu nedenle eserde
çok önemli bir yer tutar.113
Köylü beyin öldüğünü duyunca çok mutlu olur ve resmen bir bayram havasına
bürünmüştür, ancak beyin oğulları verdikleri sözden vazgeçtiklerini söylerler. Köylü
bu sefer çok kararlıdır. Bunca yıldır, yedikleri sopanın, çektikleri acının bedelidir o
topraklar ve iş mahkemeye kadar gider. Bu belki de köylünün ilk defa kanun karşısında hakkını aramasının anlatımıdır. Bu nedenle ayrı bir önem taşımaktadır.
Köylüler en sonunda mahkemede çayırlıkları kazanırlar. Bu çayırlıkları kutlamak için büyük bir şölen düzenlerler. ‘Şölen Sofrası’ başlıklı bu bölümde köylüler
ateş yakar ve etrafında hikâyeler anlatmaya başlarlar. Bu hikâyelerden ikisi çok dikkat çekicidir. Birinde gaddar bir toprak beyinin hikâyesi diğerinde ise cömert bir toprak beyinin hikayesi anlatılır.
Bu hikâyelerden ilki ‘İki Büyük GünahkârınHikâyesi’ adlı efsanedir. Beyaz
Rusya bölgesine yaygın olarak bilinen bu efsanede, köle köylülerin onurunu korumak için adam öldüren bir eşkıyanın hikâyesi anlatılır. Eşkıya Kudeyar – Ataman
Rus folklorunda yer alan gerçek bir karakterdir.114 Kudeyar adlı bu haydut bir sürü
insan öldürüp soygun yapar. O denli zalimdir ki, ünü her yere yayılır. En sonunda
günahlarının ağırlığından kendisi bile rahatsız olur ve Tanrı’dan af dilemek için her
şeyini kiliseye bağışlar, sürekli iyilik yapmak için uğraşır. Tanrı tarafından
113 Jurko, age, s. 50.
114Nekrasov,age, s. 679.
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günahlarının affolunması için melekler aracılıyla ona bir müjde verilir. İnsanları öldürdüğü bıçak ile bir meşe ağacını kesip devirdiğinde günahlarının affolunacağı bildirilir. Bu müjdeyi duyan Kudeyar başlar kanlı bıçağıyla ağacı kesmeye ancak ağaç
çok kalın olduğundan devirmesine imkân yoktur. Kudeyar asla pes etmeden ağacı
kesmeye devam eder. Hiç umudu kalmamıştır. Kudeyar ağacı kesmek için canla
başla uğraşırken yanına zalimliğiyle tanınan Leh bir toprak beyi olan Pan-Gluhovski
gelir. Kudeyar, toprak beyini şu mısralarla tanıtır: ‘Yaşlı, Pan hakkında duydu / Çok
acımasız ve korkunç şeyler (…)115Kudeyar bu acımasız adamdan çok rahatsız olur,
ağacı devirme umudu da olmadığından nasıl olsa geçmişte çok kişiyi öldürdüm bunu
da öldüreyim der ve elindeki bıçağı adama saplar. Bey ölür ölmez ağaç bir anda yıkılır. Çok günahkâr bir eşkıyanın bile zalim bir toprak beyinden daha masum olduğu
bu öyküyle ortaya konulur. Köylüler arasında bu hikâyenin çok yaygın olması 116 da
önemli bir noktadır. Bu eşkıya onların onurunu koruyan bir bahadırdır.
Diğer efsane ise, özgürlük sevdalısı bir beyin kölelerine özgürlüklerini hediye
etmesinin hikâyesidir. Osmanlı-Rus Savaşında Türkleri bozguna uğratan bir amirale
Çariçe tarafından başarısından dolayı 8000 bin köle hediye edilir. Amiral özgürlüğe
çok düşkün biridir. Vasiyet olarak bütün kölelerine özgürlüklerini bildiren bir belge
bırakır. Ancak kâhyası Gleb, amiralin bir akrabasıyla pazarlık yapar ve aldığı rüşvet
karşılığı bu belgeyi ortadan kaldırır. ‘Gleb- açgözlüydü- nefsini yenemez: / Vasiyet
yandı bitti kül oldu!’117Hikâyede Gleb, İsa’ya ihanet eden Yahuda’ya benzetilir. O
da Yahuda gibi kendi insanına ihanet etmiştir. Bir köle olarak diğer kölelere ihanet
eder. Gleb’in bu günahı nedeniyle de Rus köylüsü lanetlenmiş ve bu acıları çekmeye
mahkûm edilmiştir.
Amiral, yukarıda söz ettiğimiz toprak beylerinden bir nebze de olsa farklıdır.
Her şeyden önce özgürlüğün ne demek olduğu bilir ve herkesin eşit yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Ancak amiralin kölelerine özgürlüklerini vermek için neden
ölümü beklediği de tartışma konusudur. Aslına bakılırsa Gleb’in de özgürlüğünü para
karşılığı satması da ilginç bir olay sayılmamalıdır. Gleb özgürlüğün ne olduğunu bilmemektedir. Bildiği tek şey paranın gücüdür ve o da bildiği yolu seçmiştir. Bu nedenle Rus köylüsü kendi günahının bedelini değil kölelik sisteminin günahının bedelini ödemektedir.
Yukarıdaki toprak beylerinin hepsinde bulunan ortak özellikler dikkat çekicidir. Hepsi de kölelerine karşı gaddardır. Onların hayatlarının yönetimi ellerindedir.
Onları ölesiye döverler. En dikkat çeken özellikleri ise her şeyde köylüyü suçlamış
115 Nekrasov, (2010), age, s. 345.
116 Maksimov,age, s. 258.
117 Nekrasov, (2010), age, s. 359.
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olmalarıdır. Köylüler her hikâyede en büyük günahkârlar sayılan ve büyük suç işleyen, İsa’ya ihanet eden Yahuda’ya, İsa’yı çarmıha geren Yahudilere benzetilirler.
Köylüler haklarını aradıkları için yağmacılıkla suçlanır, sürekli aşağılanırlar. Kısacası toprak beylerinin gözünde Rus köylüsü kanundan önce neyse kanundan sonrada
aynı kalmıştır. Bu durumda köylülerin kendilerini asla özgür görmemelerine neden
olmuştur. Bu duyguda her alanda kendilerini geliştirmelerine ket vurmuştur.
Poemada Rus köylü kadınına da ayrı bir yer verilir. Bu eserde ‘Köylü Kadın’
başlığı altında şair bizlere güçlü, becerikli ve çilekar Rus kadınını Matryona Timofeyevna Korçagina’yla verir. Matryona ile Rus edebiyatında ilk defa köylü kadın teması her yönüyle ayrıntılı olarak işlenmiş olur.118 Şair kadın kahramanını eserinde şu
mısralarla tanıtır.
Matryona Timofeyevna
Genişçe ve balık etli,
Otuz sekiz yaşında,
Duruşu heybetli bir kadındı.
Güzel, saçlarında ara ara aklar var,
Gözleri iri, sert,
Sık kirpikli,
Çok sert mizaçlı ve esmerdi.
Üzerinde beyaz gömlek,
Bir de kısa bir ceketi (kolsuz ceket) vardı.119
Bir Rus köylü kadını belki de ilk defa bu denli ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır.
Gezginler köylü kadını bulduğunda, Matryona elinde çapa tarlada çalışmaktadır.
Gezginler Matroyona’nın hikâyesini dinlemek isterler. Ancak köylü kadının oturup
da hikâyesini anlatacak zamanı yoktur. Gezginler o denli heveslidir ki, kadının yerine
tarla da çalışmaya söz verirler. Bu vazifenin karşılığıysa Rus köylü kadının mutlu
yaşayıp yaşamadığının hikâyesidir. Matryona orağını gezginlere verir ve hayat
hikâyesini anlatmaya başlar.
Matryona ilk olarak evlilik öncesindeki yaşamını anlatarak başlar. Kadın yoksulluk, soğuk ve cahillik içindeki sıradan bir Rus ailesinde büyümüştür. Ancak bütün
yoksunluklara rağmen çok sevgi dolu, aile fertlerine saygılı bir ailede büyür. Annesi
ve babası kızlarına çok düşkündür. Ailesinde asla içki içilmez, gündüzleri ailecek
118 Jurko, age, s. 66
119 Nekrasov, (2010), age, s. 238.
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tarlada çalışır akşam ise sobanın başında hep beraber oturup, sohbet ederler. Matryona
büyümeye başlayınca köyün delikanlılarının dikkatini çekmeye başlar. Ancak güzel
genç kız gönlünü uzaklardan gelen, Peterbug’lu soba ustası Filipp Korçagin’e kaptırır.
Bütün bunların anlatıldığı ‘Evlilik Öncesi’ adlı alt başlıkta dikkat çeken birçok özellik
vardır. Matryona’nın hikâyesiyle, genç Rus kadınının evlilik öncesi gözler önüne serilir. Tarlada çalışan genç kızların becerikli ve neşeli oluşları, onlara ilgi gösteren erkeklere karşı flörtöz ve aynı zamanda ürkek davranışları açıkça dile getirilir.
İkinci alt başlık ‘Şarkılar’ da ise genç Matryona’nın evliliğinin ilk yılları anlatılır. Matryona, Filliple evlenir evlenmez kendini hem ailesinden çok uzaklarda
hem de çok farklı bir ailede bulur. Fillip’in ailesi Matryona’ya karşı çok kötü davranır. Kayınvalidesi, görümceleri ve kayınpederi ona hizmetçi gibi muamele eder. Eşi
ise bu yaşananlara asla ses çıkarmaz. Bir gün evli olan görümcesi gelir. Ayakkabıları
perişan durumdadır. Fillip, Matryona’ya ayakkabılarını görümcesine vermesini söyler. Matryona duymazlıktan gelir. İşte o anda genç kadın ilk dayağını yer. Eserde
Matryona âdete bir şarkı söyler gibi yediği dayağı anlatır. Tarlada etrafında toplanan
ve aynı dertten muzdarip olan diğer köylü kadınları da ona eşlik eder ve koro halinde
dertlerini dile getiriler.
KORO
Kamçı şakladı
Kan damladı…
Ah! Lele! Lele!
Kan damladı…
Kayın pederime
Yalvardım:
Kayınpederim,
Gaddar yılan
Kocamın kötülüğünden
Kurtar beni!
Kayın pederim
Daha çok vur
Kan akıt diye emretti.120

120 Nekrasov, (2010), age, s. 251.
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Rus kadının dertlerinden biri de dayak sorunudur. Bu şarkı aynı nakaratlarla
devam eder. Matryona ilk önce kayın pederi daha sonra ise kayın validesi ve görümcesinden yediği dayağı anlatır. Ne yazık ki Rus köylü kadını ne kadar güçlü olursa
olsun bu yazgıdan kaçamaz. Ancak Rus kadını için sadece dayak değil taciz de kaçınılmaz bir sondur. Matryona üzerinden bu durum da dile getirilir. Matryona ilk çocuğu Demuşka’yı kucağına almıştır. Eşi çalışmak için uzaklara gitmiş ve kadın da
tek başına kalmıştır. Yeni doğum yapmasına rağmen tarlada işler onu beklemektedir.
Tarlaya çalışmaya gider. O dönemler beyin kâhyası tarafından taciz edilir. Bu durumu kendi ağzından şu şekilde aktarır:
Bir de bu arada bir bela yapıştı yakama
Abram Gordeviç Sitnikov,
Beyin kâhyası,
Fazla canımı sıkmaya başladı:
‘Sen güzel bir kadınsın,
Sen olgun bir meyvesin…’
-Ahlaksız adam düş yakamdan!
Meyvedir ama bildiğin ormanın değil
Görümceme yalvardım,
Tarlaya gitmediğimde,
Kendisi izbemize kadar gelir!
Ambara, ahıra saklanıyorumKaynanam gelip çıkarıyor beni:
Hey, ateşle oynama!
--Boynundan tut, Kovala onu,
Anacığım!121
Matryona taciz edildiğini ailesine söylese de onlardan hiçbir şekilde her hangi
bir tepki gelmez. Bu durum Matroyana’nın hem ailesi içindeki yeri hem de kadın
olarak Rus toplumundaki yerini açıkça ortaya koyar. O denli alışılmış bir durumdur
ki, ailenin erkekleri bile tepki vermez.
Matroyana’nın hikâyesinde en çok dikkat çeken bölüm bebeğini kaybedişini
anlattığı ‘Demuşka’ adlı alt başlık olur. Bir kadın olarak ne büyük acılara göğüs gerdiği açıkça ortaya konur. Matryona yeni doğan bebeğini de yanında tarlaya götürdüğü için tam verimli çalışamamaktadır. Kayınvalidesi bu durumdan çok rahatsız
121 Nekrasov, (2010), age, s. 252.
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olur. Onu az çalışmakla suçlar. En sonunda taze anneyi, küçük Demuşka’yı hiçbir işe
yaramayan dede Saveliy’e bırakıp tarlaya gitmeye zorlarlar. Matryona eli mahkûm
gözü gibi baktığı bebeğini dede Saveliy’e bırakır ve tarlaya gider. Döndüğünde ise
çok acı bir haber alır. Kıymetlisini domuzlar öldürmüştür. Matryona o andan itibaren
çok büyük bir ruhsal sarsıntı geçirir. Uzun yıllar bu şoku atlatamaz.
Bu ölüm Matryona’da derin bir iz bırakır. Demuşka öleli yirmi yıl geçmiştir.
Matryona neredeyse her yıl bir çocuk doğurmuştur. Ancak ölen evladının acısını asla
unutamamıştır. Geçen yıllar içerisinde Matryona annesi ve babasını da kaybeder. Bu
yıllar içerisinde deli gibi çalışmaya devam eder. Bu kimsenin umurunda değildir.
Matryona eserde bu durumu şu şekilde dile getirir:
Çift sürme,
Ekim yapma, köylü! Kamburlaşıp,
İplik eğerek, kumaş dokuyarak,
Köylü kadını oturma!
Ne kadar çırpınırsanız çırpının akılsızlar.
Soyuna böyle yazılmış,
Kaçamazsın!
Erkeklerin üç yolu var:
Meyhane, zıpkın bir de kürek cezası.
Rusya’da kadınların ise
Üç ilmek var: beyaz ipek den,
İkincisi- kırmıza ipek den,
Ve üçüncüsü- siyah ipek den,
Rastgele seç birini!..
İstediğine dolan…122
Köylü kadını her ne yaşarsa yaşasın, isterse ölüm döşeğinde olan hasta bir kadın bile olsa çalışmak zorundadır. Bu durum artık neredeyse bir gelenek halini almıştır.Matryona bütün bu koşturmaya rağmen neredeyse her gün Demuşka’nın mezarını
ziyaret etmeye devam eder. Ancak Demuşka’nın ölümü asla diğer evlatlarına duyduğu sevgiyi azaltmamıştır. ‘Dişi Kurt’ adlı bölüm bu durumun ispatıdır. Evlatlarını
korumak için kimseye taviz vermez. Onlara iş düşmesin diye her işi kendi yapar.

122 Nekrasov,(2010), age, s. 277.
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Her şeye boyun eğdim:
İlk Timofeyevna çıkardı yataktan.
En son da o girerdi;
Herkes için, herkesin yerine çalışıyorum,Kaynanamın, sarhoş kayınpederimin
Evde kalmış görümcemin
Çıkardım çizmelerini…
Sırf çocuklarıma ilişmesinler!
Ben onların arkalarında dağ gibi durdum..123
Yukarıdaki bu dizeler çocukların geleceğinin de ne olduğunu anlatır.
Matryona gelecekte yapmak zorunda kalacakları şeyleri mümkün olduğunca çocuklarına geç yaşatmak amacındadır. Matryona, Demuşka’nın ardından Fedot adında bir
erkek çocuk doğurur. Fedot, annesinin en büyük tesellisi olur. Hüzünle geçen hamileliğinden dolayı bebek biraz zayıf doğar ama hayata tutunmayı başarır. Çok akıllı
bir çocuk olur. Büyüyünce de çeşitli işlerde çalışır. Bir gün köy halkının koyunlarını
otlatmaya götürür. Aç bir dişi kurt sürüye saldırır ve bir koyunu kapar kaçar. Fedot
cesurca kurdu kovalar, kurdu yakaladığında koyun ölmüştür. Kurtun yeni doğum
yaptığını ve çocuklarına yemek götürdüğünü anlayınca koyunu götürmesine izin verir. Bunu duyan köylüler Fedot’a çok sinirlenir ve onu falakaya yatırmak ister.
Matryona oğluna kıyamaz ve onun yerine falakaya kendi yatar. Eve dönünce de korkmuş oğlunun başında sabaha kadar oturur. Bu davranışı bir evladını kaybeden annenin diğerlerini korumak için verdiği mücadeledendir. Matroyana’da adeta o dişi kurt
gibidir. Özellikle de Rusya’nın iklimi gereği sık sık yaşanan kıtlık dönemlerinde evlatları aç kalmasın diye bu dişi kurt gibi mücadele eder. Matryona’nın bu öyküsü
Nekrasov’un Rus Kadınlarını, açıkça yücelttiği bir bölümdür.
Bu bağlamda Matryona’nun en önemli ve ön plana çıkan özellikleri cesareti
ve fedakârlığıdır. Matryona’nın gözü karadır. Sevdiği insanlar için her şeyi yapabilir.
Yukarıda da değindiğimiz gibi evladı için falakaya razı olması hem fedakârlığının
hem de cesaretinin göstergesidir. Ancak eser boyunca Matryona’nın fedakârlığı ve
cesaretinin en güzel örneği ‘Vali’nin Karısı’ adlı başlıklı bölümdür. Matryona karnı
burnunda çalışıp dururken bir gün köye yetkililer gelir. Muhtar Matroya’nın da kocasının askere alındığı haberini verir. Matryona bu haberi alınca çok üzülür. Ortada
bir yanlışlık olduğunun farkına varır. Her haneden bir kişinin askere alınması
123 Nekrasov,(2010), age, s. 277- 278.
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gerekmektedir. Onların ailesinden bu göreve kaynı gitmiştir. Şimdi aynı aileden
ikinci kişiyi askere almak yasal değildir. Ancak bunu yetkililere nasıl bildireceğini
bilmemektedir. Gözünü karartır ve valinin eşiyle görüşmeye gider. Kadını kapıda
beklerken bir anda bayılır. Gözünü açtığında bebeğini doğurmuştur. Valinin eşi ona
o kadar iyi bakmıştır ki Matryona hayatında ilk defa rahat birkaç gün geçirmiş olur.
Ayrıca valinin eşi Matroyana’nın sorununu da halletmiş, eşini askerlik derdinden
kurtarmıştır. Ancak Matroyana ileride oğlunu bu listeden çıkartmayı başaramayacaktır. Bu askerlik alımları yukarıda da değindiğimiz gibi Rusya’nın çok büyük bir
derdidir. Her aileden bir erkeğin askere alınması, birçok kadını genç yaşta kocasız,
birçok anayı evlatsız bırakmıştır.
Matyona, gece yarısı karnı burnunda sırf kocasını askere almasınlar, çocukları
babasız kalmasın diye yollara düşmüştür. Bu hikâyeyle Rus kadının ne denli cesur
ve fedakâr olduğu gerçeği bir kez daha vurgulanır. Matryona’nın anlattıkları bu şekilde biter. Hikâye bitmesine rağmen Matryona’nın sözleri bitmez. ‘Mesel Anlatan
Kadın’ adlı son alt başlıkta, Rusya’da mutlu yaşayan bir kadın arayan gezginlere çıkışır ve poemanın son mısralarında gezginlere ne kadar boş bir uğraş üzerinde olduklarını açıkça dile getirir.124 Mutluluğun anahtarını Tanrı kadından almış ve o bile nereye koyduğunu unutmuştur:
Bu giriştiğiniz iş,
İş değil—kadınlar arasında
Mutlu birini aramak!...(…)
Siz mutluluk için atıldınız ya bu yola!
Yazık, beyler!
Siz gidin memura,
Üst düzey bir beye,
Siz gidin çara,
İlişmeyiniz kadınlara,Tanrı şahittir! Ölene kadar!
Bir şey bulamazsınız!125

124 Jurko, age, s. 71.
125 Nekrasov, (2010), age, s. 297-298.
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(…)
Gizli tutulan anahtarı,
Hangi balık yuttu,
Hangi denizlerde geziyor o balıkTanrı bile unuttu!...126
Matryona yaşadıklarından ötürü o kadar kırgındır ki, Tanrı’nın kurtuluş gününden bile umudu yoktur. Yukarıda incelediğimiz eserlerin kahramanları Nekrasov
tarafından özenle seçilmiş kişilerdir. Şair eserlerinde bu kişilere isimleriyle hitap ederek onlara verdiği değeri de açıkça ortaya koymuş olur. Onlar aracılığıyla Rusya’nın
soğuk havasının sebep olduğu hastalıkları, yoksunlukları, askerlik sisteminin bir kadın üzerindeki etkisini, kadına tacizi, değersizleştirilmeye çalışılmasını, sadece çalışmaya mahkûm edilişini v.s. tek tek gözler önüne serer. Ayrıca bu kadınlar aracılığıyla
Rus edebiyatına köylü kadınını da kahraman olarak sokmayı başarır.Özellikle Darya
ve Matroyana Rus edebiyatında ‘Yeni İnsan’ tipinin ilk örneklerini oluşturur.127Özellikle Matroyana XIX. yy. Rus edebiyatının en önemli eleştirmenlerden ve aynı zamanda dava arkadaşı Çernışevski’ın ‘Nasıl Yapmalı?’da kadın kahramanı Vera Pavlovna’ya esin kaynağı olmuştur.
‘Rusya’da Kim İyi Yaşar’ adlı bu poema Rus köylüsünün yaşam tarzını her
yönüyle gözler önüne seren bir destan niteliğindedir. Her mısrasında Rus köylüsünün
günlük yaşamından izler dikkat çeker. Rusya’da kimin mutlu yaşadığını bulmak için
yola çıkan yedi köylü aslında kasaba kasaba dolaşarak köylüye mutluluğu getirmenin
yolunu aramaktadır. Ancak Rus topraklarında mutlu kimseye rastlamazlar. Gittikleri
her yerde bir hikâye dinlerler. Bu hikâyeler de hem kanun öncesi hem de kanun sonrası köylünün acı yazgısını anlatan birer ağıttır. Her birinde farklı bir acı anlatılır.
Eserde cehalet ve alkole düşkünlükleriyle anılan Rus köylüsünün aslında ne denli
çalışkan olduğu ve asla emeğinin karşılığını alamadığını ortaya konulur. En can alıcı
nokta ise asırlar boyu köle olmaya alışmış bu insanların özgürlüklerini kazanmalarına rağmen hayatlarında her hangi bir şeyin değişmediğidir. Köylü, köle gibi yaşamaya devam etmektedir. Ancak özgürlüğün kendisine verdiği gücün farkında olan
Rus köylüleri de vardır ve köylünün geleceği için mücadeleye etmeye hazırdır. Bu
nedenle bu eser Çarlık için bir tehdit, Sovyetler için ise bir propaganda aracı olmuştur.
126Nekrasov, (2010), age, s. 299.
127 Stepanov, age, s.102.
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Fürüzan’ın “Benim Sinamalarım” ve Maksim Gorki’nin
“Boles” Adlı Öykülerinde Benlik Saygısı
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Özet: Bu yazıda Türk ve Rus edebiyatının iki önemli yazarı Füruzan ve
Maksim Gorki’nin öyküleri karşılaştırılmıştır. Füruzan’ın “Benim Sinemalarım” ve Maksim Gorki’nin “Boles” adlı öyküsünde “düşkün kadın” konusu
işlenmiştir. Bu öyküler arasında doksan altı yıllık bir zaman farkı vardır; ilki
1972, ikincisi 1896 yılında yazılmıştır. “Benim Sinemalarım”ın başkahramanı
on altı yaşındaki, ergen Nesibe ile “Boles”in başkişisi yaşlı Tereza iki talihsiz
kadındır. İkiyüzlü bir ahlak anlayışıyla toplum tarafından kötü damgasıyla işaretlenmiş bu kadınlar “öteki”den başka bir şey değildir. “Gerçek benlik”leriyle
“sahte benlik”leri arasında yalnızlık ve yabancılaşma içinde hayata tutunmaya çalışırlar. Yani derin gerçekliklerini değil, başkalarının beklentilerine
bağlı uyum ve performans temelli benliklerini yaşamak zorunda kalırlar. Kötü
kadın kimlikleri nedeniyle “benlik saygısı” yitimine uğrarlar. Başka bir deyişle
kendileri için ne kadar saygın olmadıklarını tecrübe ederler. Nesibe, yaşıtı deniz subayı çocukla arkadaşlık yaparak; Tereza mektuplar kaleme aldırarak kendini aldatır. Kendilerini aldatarak kötü yönlerini kendilerinden gizlerler. Bunun
nedeni öz-saygılarını korumak istemelerinden kaynaklanır.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, Füruzan, gerçek benlik, Maksim
Gorki, sahte benlik.

Self-Respect in the Stories “My Cinemas” of Füruzan and “Boles”
of Maxim Gorky
Abstract: In this paper, two important authors of Turkish and Russian
literature, Füruzan and Maxim Gorky stories. In the stories “My Cinemas” of
Füruzan and “Boles” of Maxim Gorky the subject of “fond woman” was used.
There is ninety-six years between these stories; the first one is written on 1972,
and second one is on 1896. The protagonist of “My Cinemas” is Nesibe who is
sixteen years old teenager, and the protagonist of “Boles” is an old woman named Tereza, and both of these women are unlucky. These women, who are
marked as bad by society with a hypocritical moral understanding, are nothing
but an “other”. They try to hold on to their lives in their loneliness and alienation between their “true self” and “false self”. That is, they have to live their
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selves which are depending on other’s expectations and based on suitability
and performance rather than living their deep truths. They suffer from loss of
“self-respect” because of their bad woman identities. In other words, they experience that they are not respectful for themselves. Nesibe deceives herself with
making friends with naval officer kid and Tereza deceives herself with make
someone write letters. They hide their bad sides from themselves with deceiving themselves. This is because they want to protect their self-esteem.
Key Words: Self-respect, Füruzan, true self, Maxim Gorky, false self.

Giriş
Türk edebiyatının önemli imzalarından biri olan Füruzan (1935-), başta “Ah
Güzel İstanbul”, “Benim Sinemalarım”, “Çocuk”, “Kırlangıç Balıkları” ve “Kuşatma” olmak üzere birçok öyküsünde düşkün kadın konusunu işler. Sovyet- Rus
edebiyatını başlattığı kabul edilen sosyalist gerçekçilik akımının kurucusu sayılan
Maksim Gorki’nin (1868-1936) “Boles”i de bir “kötü yol” hikâyesidir. Bu yazıda
Füruzan’ın “Benim Sinemalarım” ile Maksim Gorki’nin “Boles” adlı öyküsünün
başkişileri benlik saygısı bağlamında karşılaştırılmıştır. Benlik saygısının vazgeçilmezleri ise önem, yeterlilik, dengeli bağlılık, gerçekçilik, ahlak ve değerlerden meydana gelmektedir.
Benlik
William James’e göre benlik algımızda temel ikilik vardır. Benlik, kim olduğumuzla ilgili bildiklerimiz, öz-farkındalık ise kendimiz hakkında düşünme eylemidir. Benliğin bu iki yönü bir araya gelerek bütün bir kimlik duygusu yaratır.1
Benlik Saygısı
Genel ve özel olmak üzere iki tür benlik saygısı vardır. Genel benlik saygısı,
algıladığımız benliğimizi bir bütün olarak ne kadar sevdiğimizin ve onayladığımızın
ölçüsüdür. Buna karşılık özel benlik saygısı, kendimizin belli bir parçasını ne kadar
sevdiğimizin ve onayladığımızın ölçüsüdür.2

Elliot Aronson, Timothy D. Wilson-Robin M. Akert, Sosyal Psikoloji, Çev. Orhan Gündüz, Kaknüs
Yayınları İstanbul 2012, s. 241.
2 Linda T. Sanford- Mary Ellen Donovan, Kadınlar ve Benlik Saygısı: Kendimiz Hakkındaki Duygu ve
Düşüncelerimizi Anlamak ve Geliştirmek, Çev. Semra Kunt, HYB Yay, Ankara 1999, s. 10.
1
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Benlik Saygısı Bağlamında “Benim Sinemalarım” ve “Boles”in Değerlendirilmesi
Bir kişi ilk yıllarından itibaren önemli, yeterli, başkalarından hem ayrı hem de
onlarla bağlantılı olduğu; kendisi ve dünya hakkında gerçekçilik duygusu taşıdığı;
tutarlı bir dizi ahlak kuralı ve değeri edindiği takdirde benlik saygısı için sağlam bir
temel oluşturur.3
Kişinin kendini önemli hissetmesinin temeli sevildiğine inanmasıdır. Çocukluğunda koşulsuz sevgiyi yaşayan kişi, kendine daha çok güvenir. “Benim Sinemalarım”ın başkişisi Nesibe, annesinin kendisini şikâyeti üzerine babasından dayak yiyince ebeveyninin kendisini sevmediğini düşünür: “Geriye doğru bir adım attı Nesibe. Gevşemedi. Annesinin de, babasının da onu sevmediğine inandırdı kendini.”4
“Boles”in başkişisi Tereza da komşusu olan öğrencinin “Boş yere uğraşmayın, sizinle ahbaplığa niyetim yok!”5 sözleri karşısında önemsizlik duygusuyla derinden
sarsılır ve susup kalır: “Kadın birdenbire tuhaf bir korkuya kapıldı. Yüzü kıpkırmızı
oldu, sendeledi, bir şeyler söylemek istercesine dudaklarını kıpırdattı. Fakat ağzından
tek sözcük çıkmadı.”6
Benlik saygısı olan kişi, yaşı ve yeteneğine bağlı olarak sınırlarının ne olacağını bilir. Nesibe, anne-babasının acizliği ve yoksulluğu karşısında henüz on altı yaşında bir ergen olmasına rağmen altından kalkamayacağı, ailenin sorumluluğunu
alma düşüncesine kapılır: “Anneme, babama acıyorum. Ben daha çok para kazanmanın yolunu bulsam da, onları rahata çıkarabilsem diye düşünüyorum hep.”7 Tereza
da öğrenciden mektup yazması için ricada bulunmak istediğinde yetersizlik duygusu
içinde ezildikçe ezilir: “Kadın yalvaran bir sesle, ezile büzüle sözlerini tamamladı:
“-Şey… Memlekete bir mektup yazdırmak istiyorum da…”8
Benlik saygısına sahip kişi hem diğer bireylere bağlı hem de onlardan ayrı
olduğunun bilincindedir. Nesibe babasından dayak yiyince evden kaçarak ailesiyle
bağını koparır. Bu kaçışı Carl Gustav Jung gibi söylersek “duygusal dip akıntılar”ından9 kaynaklansa da abartılı bir tepkidir: “Ekşi, değişmeyen havanın gerilen yaz sıcağıyla dolu karanlık boşluğuna çıktı.”10 Nesibe, yaşının küçüklüğü, deneyimsizliği,
anne-babasının kendisini sevmediği düşüncesine kapılması ve ani tepki vermesi
Age, s. 43.
Füruzan, “Benim Sinemalarım”, Benim Sinemalarım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2015, s. 34.
5 Maksim Gorki, “Boles”, Bozkırda, Çev. Ataol Behramoğlu, Cumhuriyet, İstanbul 2000, s. 15.
6 Age, s. 15.
7 Füruzan, age, s. 11.
8 Gorki, age, s. 12.
9 Carl Gustav Jung, Keşfedilmemiş Benlik, Çev. İhsan Kırımlı. Sayfa Yayınları, İstanbul 2013, s. 10.
10 Füruzan, age, s. 42.
3
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nedeniyle “akıllı davranış” sergileyemez. George Herbert Mead’in belirttiği gibi
“Akıllı davranış süreci, temelde çeşitli alternatifler arasında seçim yapma sürecidir;
akıl büyük ölçüde seçicilik meselesidir.”11 Tereza da düşkün bir kadın olarak acı dolu
hayatında hiç kimseyle sahici bir sevgi bağı kuramaz:
İşte böyle… İnsan acıyı tattıkça şefkati daha çok arar… Ama köhnemiş erdemlerimizin duvarları arasına sıkışan, birbirimize tepeden bakan bizler bunu anlayamıyoruz. Çok ahmakça, çok acı sonuçlar doğuruyor bu anlayışsızlığımız. Diyoruz
ki, düşkün insanlar!.. Ne demektir bu?.. Onlar da bizler gibi aynı kemikten, aynı kandan, aynı etten ve sinirden yapılmışlardır. Her şeyden önce insandırlar… Yüzyıllardır
işitip dururuz bu “düşkün insanlar” sözünü. Ne saçma şey! Asıl düşkünler bizleriz!
Hem de adamakıllı düşkün!.. Kendini beğenmişliğin, mutsuz insanlara tepeden bakmanın uçurumuna düşmüşüz… O insanlar ki tek eksikleri bizden daha az kurnaz olmaları ve kendilerine iyi insan süsü vermeyi daha az becerebilmeleridir.12
Kişi benlik saygısına sahipse kendisini ve dünyayı gerçekçilik duygusu içinde
algılar. Nesibe bir yandan ailesinin içinde bulunduğu toplumsal sınıfı bütün gerçekliğiyle görürken, öte yandan bu ailenin bir ferdi olarak kendi gerçekliğini böyle görmez. İzlediği filmlerin etkisiyle iyi aile çocuklarının kendini beğenebileceğini düşünür: “Yaşıtlarımla gezmeyecek miyim? Beni de beğeniyorlar işte. Yok iyi aile kızı
isterlermiş. İşe gidip gelirken görüyorum, iyi aile kızlarını. Benden üstünlükleri neymiş yani! Yavuz Sineması’ndaki filmde nasıldı? Yoksulun yoksulu kızı, koskoca,
kont dedikleri adam alıverdi.”13 Aslında kendi gerçeğini bildiği hâlde Nesibe’nin annesine karşı söylediği bu sözler Erving Goffman’ın ifadesiyle söylersek “savunma
manevrası”ndan14 başka bir şey değildir. Tereza ise karşı komşusuna yazdırdığı ve
okuttuğu, hem alıcısı hem de göndericisi olduğu mektupları dinlerken bağıra bağıra
ağlar: “Tereza bunları dinlerken o kocaman sesiyle avaz avaz ağlardı. Ve düzmece
Boles’in mektuplarıyla ona gözyaşı döktürmenin karşılığında çoraplarımı, gömleklerimi yamar, söküklerimi dikerdi.”15
Nesibe ve Tereza kendini aldatmaktadır. Her ikisi de sahte bir mutluluk duygusu yaratmak istemiş olsa gerek. Ahmet Akın’ın belirttiği gibi kendini aldatma, bireyin uyumsuz ve kötü yönlerini kendinden gizlemesidir.16 Ne Nesibe ne de Tereza
gerçek benliğini yaşar. Safiye Yılmaz’ın aktardığına göre Winnicot, gerçek benliği,
George Herbert Mead, Zihin, Benlik ve Toplum, Çev. Yeşim Erdem, Heretik, Ankara 2017, s. 132.
Gorki, age, s. 18.
13 Age, s. 30.
14 Erving Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, İstanbul
2009, s. 26.
15 Gorki, age, s. 18.
16 Ahmet Akın, “Kendini Aldatma”, Psikolojide Güncel Kavramlar II: Benlik, Ed. Ahmet Akın-Ümran
Akın, Nobel, İstanbul 2015, s. 51.
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en derin duygudan kaynaklanan derin gerçeklik olarak tanımlarken; sahte benliği,
başkalarının beklentilerine bağlı uyum ve performans temelli benlik olarak tanımlar.17 Nesibe, para karşılığında, yaşlı erkeklerle cinsel beraberlikler yaşamıyormuş
gibi, yaşıtı erkek arkadaşına “iyi aile kızı” rolü oynar:
Gövdesinin iki üç yıldır tanıklık ettiği, sınır koyamadığı şeyleri bilmezlikten
gelmenin kurtarıcı yumuşaklığına sığınır hep. Yüzü de hiç yansıtmaz, belirtmez kapatılmışları. Çünkü Nesibe şimdi güzel ütülenmiş ak bluzu, renkli karelerle bezeli
eteği, sıkı taranıp atkuyruğu bağlanmış saçlarıyla iyi bir aile kızıdır. Hiçbir aşağılama bu kesin karşı koyuşu aşamaz. Sevilmeye, nazlatılmaya yaraşan bir kızdır şimdi.
Üstelik duru açık gülüşüyle bunu kolaylaştırır bakılınca.18
Tereza ise sevme ve sevilme ihtiyacının derin gerçekliğini bütün kalbiyle hisseder. Bu nedenle komşusu olan öğrenciye önce Boles’ten Tereza’ya, sonra Tereza’dan Boles’e mektup yazması için yalvarır. Boles, Tereza’nın zihninde yarattığı
bir sevgilidir. Tereza ise kendisinden başkası değildir: “Yoksa yok, ne çıkar bundan?.. Yok, ama bana varmış gibi geliyor… Ona mektup yazıyorum ve böylece var
oluyor… O da bana, Tereza’ya karşılık veriyor… Sonra ben yeniden yazıyorum…”19
Benlik saygısı için kişinin ahlak kurallarına ve değer duygusuna sahip olması
gerekir. Çocuk önce anne-babasından doğru-yanlışı öğrenir. Nesibe işsiz babasına
destek olmak ve zengin hayatlara özendiği için yalnız işçi olarak çalışmakla kalmaz;
aynı zamanda para karşılığında yaşlı erkeklerle cinsel beraberlikler yaşar. Yoksulluk
içindeki ailesi ise kızlarının para karşılığında yaşlı erkeklerle birlikte olmasını görmezden gelirken, yaşıtı gençle arkadaşlık yapmasına karşı çıkar. Ailesinin bu çelişkili tavrı karşısında Nesibe çıplak gerçeği annesinin yüzüne vurur:
Beni konuşturma, anne, namus namus deyip de! Ne babam ne sen, haftalığım
durmadan artıyor diyorum da meraklanıp nedendir diye sormuyorsunuz bile. Sade
gelen paraya bakıyorsunuz. Sonra bir iki cumartesi yaşıtım bir çocukla çıktım, eve
geç kaldım diye dövüyorsun beni. Üstelik babama da söylemeye kalkıyorsun. Harcadığım paraları da sormuyorsun. Singer dikiş makinesini almaya gittiğimizde rahatça
alıverdin. Taksitleri elbet ben ödeyeceğim. Bunu hem sen hem babam biliyorsunuz.
Çalıştığım yerdeki işi herkes yapar. Niye durmadan haftalığımı artırsınlar!20
Tereza; kimsesiz, zavallı, çaresiz bir “garibe”den başkası değildir. Maksim
Gorki de Edebiyat Yaşamım adlı kitabında “Sokak kadını Tereza’nın iyi bir insan
Safiye Yılmaz, “Sahte Benlik”, Psikolojide Güncel Kavramlar II: Benlik, Ed. Ahmet Akın-Ümran
Akın, Nobel, İstanbul 2015, s. 179.
18 Füruzan, age, s. 37.
19 Gorki, age, s. 17.
20 Füruzan, age, s. 15.
17
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olduğunu, onun fahişelik yapmasının yazık olduğunu haykırmak istiyordum” demektedir.21 Ergen Nesibe ve yaşlı Tereza iyi kişiler oldukları hâlde, bir biçimde, değer
duygularını yitirmişlerdir.
Nesibe, evden kaçıp ışıklar içindeki Beyoğlu’na varacağını sanır. Oysa Beyoğlu’nun karanlık, sokakları vardır. Ailesini de arkasına bıraktıktan sonra Nesibe
tamamen “kötü yol”un yolcusu olur. Bilge Karasu’nun “lağımlaranası” dediği Beyoğlu, “Bir düşkünlük söylencesidir”22 (30). Giovanni Scognamillo’ya göre “Eskilerin Pera'sı ve yakın geçmişin Beyoğlu'su kocaman bir batakhane, iğrenç bir fuhuş
yuvası olarak değerlendirilebilir.”23 Nesibe, evden kaçmadan önce de yaşlı erkeklerle
birlikte olsa da Nurcan Şen’in belirttiği gibi çocuk Nesibe’yi yaşatmaya çabalamıştır.
O, ailesine daha fazla para getirebilmek içen erkeklerle birlikte olduktan sonra eve
gelir gelmez yıkanır. Bu yıkanmayla bütün yaşadıklarından arındığını düşünür.
Başka bir deyişle evdeki saf ve masum Nesibe’yi kaybetmemeye çalışır.24 Ancak evden kaçarak Beyoğlu’a vardığında çocuk Nesibe, bir anlamda, ölür. Bruce Hood,
“Başkalarını sevgisi olmaksızın kayıp bireyleriz”25 derken haklıdır. Sevgisizliği
kalplerinin derinliklerinde hisseden Nesibe ve Tereza hayatın içinde kaybolmuştur.
Her ikisi de benlik saygısını kaybetmiştir. Handan Tunç, düşkün kadının bedeni ile
benliği arasındaki çatışmayı şöyle açıklar: “Öteki tarafından ayırdına varılan, gözlenen, dikkatle incelenen, tepeden tırnağa süzülen beden, bir anda benliğinden alınıp
ötekinin nesnesi haline gelir. Benlik, hem kendisi hem ötekinin nesnesi olan bedenle
yaşamak zorundadır artık.”26

Sonuç
Türk ve Rus edebiyatının iki önemli yazarı Füruzan ve Maksim Gorki’nin öyküleri “Benim Sinemalarım” ve “Boles”de “düşkün kadın” konusu işlenmiştir. İlki
1972, ikincisi 1896 yılında yazılmış olan öyküler arasında doksan altı yıl vardır. “Benim Sinemalarım”ın başkahramanı on altı yaşındaki, Nesibe ile “Boles”in başkişisi
Maksim Gorki, Edebiyat Yaşamım, Çev. Şemsa Yeğin, Payel Yayınevi, İstanbul 1989, s. 57.
Bilge Karasu, Lağımlaranası ya da Beyoğlu, Haz. Füsun Akatlı, Metis Yayınları, İstanbul 2004.
23 Giovanni Scognamillo, Beyoğlu’nda Fuhuş, Altın Kitaplar Yayınları, İstanbul 1994, s.114.
24 Nurcan Şen, Füruzan’ın Hayatı ve Edebî Eserleri, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Ankara 2006, s. 69.
25 Bruce Hood, Benlik Yanılsaması: Sosyal Beyin, Kimliği Nasıl Oluşturur?, Çev. Eyüphan Özdemir,
Ayrıntı
Yayınları, İstanbul 2014, s. 82.
26 Handan Tunç, “Cam Evlerin Kadınları”, Tuğrul Çakar, Cam Evlerin Kadınları, Semih Ofset, Ankara
2004, s. 43.
21
22
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yaşlı Tereza kötü yola düşmüş iki talihsiz kişidir. Benlik saygısının vazgeçilmezleri
olan önem, yeterlilik, dengeli bağlılık, gerçekçilik, ahlak ve değerler bakımından
benlik saygılarını kaybetmişlerdir. Füruzan ve Maksim Gorki, her iki yazar da, öykülerinde düşkün kadınlara sevecenlikle yaklaşır.
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Özet: Safa’s Matmazel Noraliya’nın Koltuğu allows itself for an analysis in terms of drawing an analogy with Dostoevsky’s Crime and Punishment.
Both novels focus on protagonists, Ferit and Rodion, whose adventures in a
city lead them into a state of delirium and relaxation at the end. This study
examines striking similarities between two novels in terms of the protagonists’
psychology and their environment. The study will conclude that no matter how
remote Turkey and Russia are, people from these countries undergo similar
events and consequences.
Anahtar Kelimeler: Safa, Dostoevsky, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Crime and Punishment

Introduction
Dostoyevsky’s place in world literature is without doubt considerable. Crime
and Punishment, that was published as a separate book in 1867, has been regarded
as Dostoyevsky’s one of the greatest works. The novel has attracted much attention
since its first publication all around the world. Peyami Safa’s inability to escape from
Dostoyevsky’s novel’s tremendous influence can be explained by the novel’s worldwide success. This study focuses on Peyami Safa’s Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
(1949) as a novel that bears close similarities with Dostoyevsky’s Crime and Punishment and brings forth these similarities in terms of structural and psychological
dimensions.
Crime and Punishment is a novel about a young protagonist, Raskolnikoff who
suddenly decides to kill an old pawn-broker Alena Ivanovna, murders her in a violent
way, and consequently goes through the various stages of punishment. Although it is
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a despicable act, Raskolnikoff’s murder of an old woman is a result of his depressing
life conditions and thoughts. Raskolnikoff’s experience is portrayed in a way that
makes the reader feel its reality. In this regard, Mochulsky claims, that Crime and
Punishment is “real because it discloses the very essence of being” (emphasis is in
original) (1986, 90). In other words, the novel shows that Dostoyevsky wanted to
portray humanity’s essence, problems, and uncertainties in his works. The intriguing
plot of the novel discloses how Dostoyevsky sees a human being in this world. The
novel shows “the relation of man to the world” (Simmons 1950, 136). Interestingly
enough, Safa’s novel Matmazel Noraliya’nın Koltuğu seems as a plagiarised work
because of its striking analogy with Dostoyevsky’s novel. Safa’s novel is about a
young man who drops out of university because of financial problems, goes through
some disturbing psychological conditions, and reaches peace of mind at the end. At
this stage it can be said that similar to Dostoyevsky’s and many other important authors’ tendencies in writing, Safa was also profoundly interested in conveying his
ideas, individuality, and his worldview in his works (Yetkin 2008, 176). As a result,
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu is a specific example through which the author reveals his worries, beliefs, questions about existence. As regards its being in doubt of
plagiarism, it should be the focus of another study which can analyse in detail Safa’s
process of writing of the novel and Dostoyevsky’s influence on him.
Structural similarities
If looked at both novels in general, they have important similarities in terms
of structure. Both Raskolnikoff and Ferit have sisters, Dounia and Nilüfer respectively, who play significant roles in the development of the plot. Both protagonists
have close friends, Razoumikhin and Aziz, who also contribute to the plot and seem
to have relationships with the protagonists’ sisters. Dostoyevsky’s novel starts with
the fact that Raskolnikoff drops out of his study in Petersburg and spends his time
focusing on general social problems. One of officers whom Raskolnikoff sees in a
restaurant pronounces Raskolnikoff’s ideas about getting rid of some social problems: “For one useless life a thousand lives saved from decay and death” (Dostoyevsky 1997, 53). The fact of overhearing the dialogue between two officers strengthens
Raskolnikoff’s idea about cleansing the world from evil people and his attempt to
murder Alena Ivanovna. Safa’s protagonist Ferit also terminates his study in medicine in Istanbul and finds himself questioning his environment; he becomes interested in questioning all the systems on which his existence is based (Safa 2004, 20).
Another significant similarity between these two novels is in terms of poverty.
Raskolnikoff’s and Ferit’s financial problems are clearly outlined at the beginning.
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“Poverty had once weighed him down, though, of late, he had lost his sensitiveness
on that score” (Dostoyevsky 1997, 1). In fact, poverty has become an impetus to
bring him to the brink of crime. Raskolnikoff’s routine condition does not bother him
since he is totally focused on his idea of murder. “His dress was so miserable that
anyone else might have scrupled to go out in such rags during day-time” (Dostoyevsky 1997, 2). Although his clothes have acquired an ugly appearance because of his
poverty, Raskolnikoff pays no attention to it. He is also asked to go to the police
because he does not pay for his room (Dostoyevsky 1997, 24). Dostoyevsky’s novel
clearly outlines Raskolnikoff’s lack of money in order to signify the trajectory of his
tragic procedure to crime. Safa also dwells on Ferit’s poverty to show the traces of
his deeds in the further development of the novel. Ferit, for example, has to pawn his
watch to have some money; and he cannot take his watch back because of lack of
money (Safa 2004, 23). As a result of financial problems, both protagonists from
these two novels rent a room in dilapidated houses. Raskolnikoff stays in a room
where “the paper was hanging loose from the wall” and where there is “a hole behind
the paper” (Dostoyevsky 1997, 74). Ferit’s room is damp and the place is always
dark. Nilüfer, his sister, says: “Even one drop of sunlight does not fall into this room”
(Safa 2004, 114). Only one room in the house has a lock. Such lodging, naturally,
leaves a negative mark on a person’s health and psychology (Tekin 1990, 121). Indeed, the other inhabitants of the house in which Ferit stays have various disturbances. In this regard, Tekin states that the house’s stark ramshackle condition is reflected in the inhabitants’ inadequate mental and physical condition (1990, 122). For
instance, Fatma, a woman responsible for the cleaning of the house, walks at nights.
Eda Hanım, Ferit’s neighbour has face paralysis. Babuş, Eda’s son, has a problem
with his stomach. Eda’s daughter, Zehra cannot speak and can feel some events in a
weird way. For example, she writes on a paper: “I saw. The woman. They stabbed a
knife into her bosom. I don’t know her” (Safa 2004, 163). Apparently, she feels
Ferit’s aunt’s murder although she does not know the victim.
Another structural similarity between these two novels is the presence of poverty-stricken families appearing quite often in both novels. Marmeladoff’s family in
Crime and Punishment is similar to Eda Hanım’s family in Matmazel Noraliya’nın
Koltuğu. Both families are in deep poverty and depend on the money that one of the
children earns. Marmeladoff’s wife, Catherine Ivanovna seems to have some psychological distortions as well as Eda Hanım. When Catherine loses her husband and
finds herself kicked out of her house, she feels desperate and loses her mind completely. She makes her children perform on the street and catches the attention of the
crowd: “She rushed towards her children, scolded them severely, and there, in
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presence of everyone, busied herself with their choreographic and musical education
– reminded them why they had to dance and sing, and then, grieved to find them so
wanting in intelligence, set about beating them” (Dostoyevsky 1997, 341). Eda
Hanım displays similar weird behaviour. She can talk non-stop without realising the
interlocutor’s lack of interest (Safa 2004, 26). Catherine likes to describe her background, which she decorates with high class origin: “You cannot think, you cannot
even imagine, Polenka, . . . the style in which we lived at papa’s, and how happy we
were, until this drunkard brought me and all of you children to ruin. Papa was a
Colonel and almost the Governor, there was only one step higher for him” (Dostoyevsky 1997, 128). It is clear that Catherine accuses Marmeladoff of all her suffering.
Similar to Catherine, Eda Hanım always wants to talk about her past and tends to
accuse her husband of many faults that led her to present miserable condition (Safa
2004, 24-25). These families occupy an important text space in the novel because
they encompass the idea of social issues that the protagonists are focused on. The
Marmeladoffs and Eda Hanım’s family provide a kind of a window through which
Raskolnikoff and Ferit view the human existence.
Both Raskolnikoff and Ferit become the initiatives of bloody crimes and the
harsh death of women. Raskolnikoff murders a pawn-broker Alena Ivanovna and her
sister Elizabeth: “He pulled out the hatchet, raised it with both hands, and let it descend without force, almost mechanically, on the old woman’s head. . . . Then
Raskolnikoff, whose arm had regained all its vigour, struck two fresh blows with the
hatchet on the crown of the old woman’s head (Dostoyevsky 1997, 62). Ferit, in a
similar violent way, desires his aunt’s death. He talks about it to his sister Nilüfer and
his neighbour Tosun Bey. He exclaims that he wants to murder his aunt and wipe her
blood on her face (Safa 2004, 149). However, it should be underlined that Ferit talks
about his desire to murder a woman when he is extremely angry with his aunt. Being
aware of the fact that Nilüfer is chronically and seriously sick and on hearing about
his aunt’s abusive behaviour towards Nilüfer, Ferit cannot help thinking about getting
rid of this woman. Yet, as he calms down, he loses the burning desire to murder her
but he, in a way, transforms this desire to Tosun Bey. Eventually, Tosun Bey performs that action of murdering Ferit’s aunt although Ferit does not know about it;
Tosun says: “I did it just for your sake” (Safa 2004, 186). In short, both women are
killed because of financial issues.
In both novels the big cities, Petersburg and Istanbul are depicted as settings
which put pressure on the protagonists and force them to leave it. “The heat in the
streets was stifling. The crowd, the sight of lime, bricks, scaffolding, and the peculiar
odour so familiar to the nostrils of the inhabitant of St. Petersburg who has no means
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of escaping to the country for the summer, all contributed to irritate the young man’s
already excited nerves” (Dostoyevsky 1997, 2). In a similar vein, Ferit’s setting in
Istanbul is replete with drunkards who discharge their bladders on the streets (Safa
2004, 12). As a result of such a setting, both protagonists are shown in a more peaceful atmosphere when they are outside of big cities at the end of the novels. Raskolnikoff is driven to Siberia as a punishment for his murder and Sonia, Marmeladoff’s
daughter, goes there with him: “They were both pale and ill, but in those white and
worn faces already beamed the dawn of a restored future, and full resurrection to a
new life” (Dostoyevsky 1997, 433). Ferit decides to go to one of the islands close to
Istanbul. He takes his sister Nilüfer to a sunny island atmosphere where they can cure
their tuberculosis. As Tekin states, the novel moves from darkness to light and Ferit’s
journey in such a novel is a symbol of his getting rid of his nihilistic ideas (1990,
120).
If Selma had come today, we would have watched the blue burning of the sea
the part of which is seen through the trees; we would have perceived the meanings
that are inside the forest; they would have go upper and listened to the silent whisperings of everything with everything else that takes place around the universe full
of holy essentials; and we would have felt the transformation of the links between
our souls to the eternity. (Safa 2004, 312-313)
In other words, it seems that Selma’s presence is everything that Ferit lacks at
the moment. Happily, Selma arrives: “Selma was coming out of the car” (Safa 2004,
314). The ending of Safa’s novel is similar to the ending of Dostoyevsky’s novel
where the protagonists achieve a sense of peace and calmness.
Psychological similarities
Due to various reasons that lie back into the protagonists’ background, both
Raskolnikoff and Ferit experience depression and frustration. Raskolnikoff “had
fallen into a state of nervous depression akin to hypochondria. He had withdrawn
from society and shut himself up, till he was ready to shun, not merely his landlady,
but every human face” (Dostoyevsky 1997, 1). Mochulsky provides three adjectives
describing Raskolnikoff’s personality and mood: “solitary, morose, proud” (1986,
99). Ferit also finds himself in a weird condition as a result of which he thinks that a
black dog follows him everywhere (Safa 2004, 91). Such a schizophrenic condition
becomes utterly obvious when he breaks up with his girlfriend Selma. He thinks the
dog comes with him to the place where he lives. Ferit acknowledges the fact that it
might be a schizophrenic symptom; that is why he becomes alarmed about his situation. Although Vafi Bey, his neighbour, tells him that there is really a black dog next
to him, Ferit loses peace of mind. Yetkin uses an adjective “sick” (2008, 195) to
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describe Ferit. And the reason behind his psychological sickness is his preoccupation
with what happens around him. As Kantarcıoğlu states, Ferit is an intellectual who
can see the dissolution of people’s materialistic and spiritual values (2007, 93).
Both Dostoyevsky and Safa want to underline the protagonists’ remoteness
from God, the ultimate power of control. Throughout the whole novel Raskolnikoff
goes through the process of non-belief at the beginning to devotedness at the end.
Firstly, he is observed as a man who questions religious commitment. Raskolnikoff’s
initial appearance in the novel is wrapped in utter state of questioning everything,
including belief in God. According to Mochulsky, Raskolnikoff “has stopped believing in God” (1986, 100). That is why he is plunged into the mud of crime and murder.
If Dostoyevsky’s point of view is taken into consideration, Mochulsky can be right
when he claims that Dostoyevsky’s idea in his novel is this: “there is no freedom
other than freedom in Christ; he who does not believe in Christ stands subject to the
power of Destiny” (emphasis in the original) (1986, 100). In other words, Raskolnikoff’s plan to be free by murdering a woman turns to be frustration at the end because
this crime is against God’s doctrines. Safa’s novel reveals the same journey of a protagonist through darkness towards the light. Considering Ferit as he appears at the
beginning of the novel, Tekin states that he is a “nihilist” (1990, 112), a man without
any belief in God. Sevim Kantarcıoğlu notices the similarity between Ferit and
Raskolnikoff and states that similar to Raskolnikoff, Ferit questions the basic social
systems such as belief in God (2007, 92). Ferit’s first appearance in the novel is that
of a man who tries to attach logical meaning to everything he experiences. For example, when he feels a young woman’s body close to him but cannot properly see it,
he desperately tries to prove that the body can belong to any female in the house:
“Maybe it is Zehra, who walks naked at nights?” (Safa 2004, 39). Yet, the novel as a
whole is Ferit’s journey towards the wholehearted acceptance of everything that is
out of logical explanation. And the destination of this journey is mysticism. While
Dostoyevsky’s protagonist reaches the concept of God, Safa’s protagonist reaches
the point where he can communicate with the dead. If the author’s personal experience is taken into consideration, Ergun Göze’s ideas can be mentioned here. He states
that Safa projected his own mystic experiences in his works (Göze 1987, 67).
As a result of their psychological disturbances, both protagonists come to a
condition where they desire the death of other people. Ferit wants to kill his aunt to
protect his sister from her wrath: “If there is an impossibility of you two living in this
world, I will kill her to let you live” (Safa 2004, 115). The same tone of determination
can be heard in Dostoyevsky’s novel. Raskolnikoff overhears a dialogue between
two men who talk about Alena Ivanovna: “I would kill that damnable old hag, and
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take all she is possessed of, without any qualm of conscience” (Dostoyevsky 1997,
52). Although these are the words of a stranger, they are the ideas that Raskolnikoff
breeds in his mind: “The words just uttered so strongly echoed his own thoughts”
(Dostoyevsky 1997, 52). What is important about the analogy of these two novels in
this regard is the idea of death of one woman for the sake of another person or the
whole society. Ferit becomes furious about his aunt because she lets Nilüfer exist
within relatively narrow limits as it is shown above. Ferit comprehends the problem
that is in the background of a lack of understanding between Nilüfer and her aunt:
“The disease is not the aunt. The disease is between the praying and the swing. It is
nation’s disease” (Safa 2004, 114). The disease that Ferit contemplates on is the difference between the young and the old; it is a lack of sympathy and empathy between
the two generations. And because the aunt is financially strong, she tends to oppress
Nilüfer and control all her behaviour. One of the officers, whom Raskolnikoff overhears in a restaurant, reveals similar ideas about two opposing sides in a society in
general: “On the one side here is a silly, flint-hearted, evil-minded, sulky old woman,
necessary to no one – on the contrary, pernicious to all – and who does not know
herself why she lives. . . . On the other hand, fresh young strength droops and is lost
for want of sustenance; this is the case with thousands everywhere” (Dostoyevsky
1997, 52). In this line of thinking, it is possible to claim that both protagonists are
infused with the idea of murder because of their desire to solve human problems.
The last analogy between Raskolnikoff and Ferit in terms of psychological
condition is their fear of being caught because of the murder. Both protagonists become paranoiac after the death of the women. Raskolnikoff thinks that everybody
knows about the murder and he is being watched. When he is summoned to the police-office because of his money debt to his landlady, he loses his peace of mind:
“His head and senses were in a complete whirl, and a strange feeling came creeping
over him; he felt he was losing all government over himself, and tried to fix his mind
on something perfectly new, but found it impossible” (Dostoyevsky 1997, 78). When
he eventually finds himself in the police-office, his feelings of discomfort revisit him:
“‘The scoundrels, they suspect me!’ The old dread seized him again, from head to
foot” (Dostoyevsky 1997, 84). As Mochulsky states, Raskolnikoff is even “no longer
capable of distinguishing dream from reality” (1986, 97) when he finds himself in
this paranoia. There is a possibility of an observation of similar thoughts in Ferit’s
mind. When he moves to an island, to a sunny atmosphere, the murder of his aunt
haunts him. He feels that the police are after him: “It seemed as if the road is full of
detectives” (Safa 2004, 208). Ferit even suspects the old blind man in his new house:
“Maybe when I was upstairs, the police officers in plain clothes, who were waiting
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on the opposite pavement, have entered the house earlier and already talked to him”
(Safa 2004, 209). Ferit is perturbed by everybody after his aunt’s murder.
Dostoyevsky’s novel is a seminal example of the greatness of an author’s
mind. It is obvious to the present point in human existence that there is always a
possibility of its influence on many authors. Yet, Safa’s novel unearths the fact that
there are works that show that this influence can sometimes be more than just mere
influence. As it is shown in this study, Safa’s novel is very close to be called plagiarism because of its structural and psychological resemblances with Dostoyevsky’s
novel. Because of the limit of the scope of this study, it is impossible to encompass
all the points from the novels that converge in a perfectly way. For example, the
similarity between Sonia’s and Selma’s roles in the protagonists’ destinies in the
novel can be analysed in a separate study and deserve attention. To conclude, although there is a note of plagiarism in the striking similarity between Dostoyevsky’s
Crime and Punishment and Safa’s Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, the specific characteristics of Safa’s novel display the author’s unique ideas and tendencies in writing
this novel. And one of these unique features is the concept of mysticism that is successfully inserted into the weaving of this novel. Thus, it can be said that the main
feeling, which is experienced after the reading a novel that was greatly influenced by
Dostoyevsky’s novel, is pleasure. And this just adds value to Safa’s acclaimed novel.
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Özet: Türk edebiyatında var olan kimi tarihî romancılar, resmî belgelerin bıraktığı boşlukları kendi muhayyileleri ile doldurarak tarihin salt nesnel
verilerden ibaret olmadığını ortaya koyar. Bunu sağlarken ele alacağı tarihî dönemin şartlarını göz önünde bulunduran romancılar, o toplumun psikososyal
hayatından bahsederek birey odaklı bir yaklaşımı da ihmal etmez. Bu tür bir
tercihte bulunan romancıların asıl amaçları ise okuyucuya millî bir tarih bilinci
kazandırmak ve tarihî geçmişe dair bilgi vermektir. Söz konusu şiar ile hareket
eden romancılarımızdan biri ise Sevinç Çokum'dur. Sevinç Çokum, Hilâl Görününce adlı tarihî romanında 1853-1856 yılları arasında Kırım'da cereyan
eden Osmanlı-Rus savaşını öncesi ve sonrası ile birlikte ele alır. Roman boyunca savaşa dair, siyasi olaylardan ziyade daha çok Kırım Türklerine uygulanan mezalimlikler üzerinde duran yazar, iyi bir hazırlık aşamasından sonra eserini kaleme almıştır. Biz de bu çalışmamızda, Hilâl Görününce romanından hareketle Rusların Kırım Türklerine uyguladığı zulmü somutlaştırmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kırım Türkleri, Ruslar, Sevinç Çokum, Hilâl Görününce.

Reflection of Russian Oppressıon in the Novel:
Example of 'Hilâl Görününce
Abstract
Some of the historical novelists in Turkish literature fill in the blanks
left by official documents with their own imaginations and reveal that history
is not merely objective data. The novelists who take into account the conditions
of the historical period they will consider while providing this, do not neglect
an individual oriented approach by talking about the psychosocial life of that
society. The main purpose of the novelists of this kind is to give the reader a
sense of national history and to give information about the historical past. Sevinç Çokum is one of the novelists who are working with the aforementioned
poetry. Sevinç Çokum discusses the Ottoman-Russian war that took place in
Crimea between 1853-1856 in his historical novel 'Hilâl Görününce' (with the
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before and after). Throughout the novel, the author, who emphasized the cruelty applied to the Crimean Turks, rather than the political events, wrote the
work after a good preparation. In this study, we will try to embody the persecution of Crimeans by the Russians based on the novel 'Hilâl Görününce'.
Key Words: Crimean Turks, Russians, Sevinç Çokum, 'Hilâl Görününce'.

Giriş
Her toplumun gelecek nesillerine aktarmak istediği çeşitli bakış açıları, kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri mevcuttur. Bu değerlerin aktarımında kullanılan
yöntemlerden biri millî kimliğin yüceltilirken diğerlerinin 'ötekileştirilmesi'dir. Ötekileştirilenler hakkında yorum yapılırken 'biz'e dair pek çok çıkarım elde edilir. Bu
çıkarımlara ulaşmayı sağlayan en etkili edebî tür ise romandır. Türk romancılarının
bir kısmı ait oldukları toplumun ya da cemiyetin yargılarını kendilerinde var olan
algısal şekliyle eserlerine yansıtırken kendilerinden olmayanı da dışlayarak 'öteki'leştirir ve bir düşman olarak okuyucuya aktarır. Düşmanın vasıflarını Zygmunt Bauman
şöyle tarif eder:
"Kişinin kendi grubunun renkleri huzur verici ve iç açıcı iken, düşman imgesi
donuk ve korkutucu renklerle boyanmıştır. Düşmanlar çok kurnaz ve entrikacıdır.
Onlar arkadaş canlısı komşu maskesi taksalar ya da gönüllerinde yatan işleri yapmaktan caydırılsalar da amansız düşmanlardır. İstediklerini yapmalarına izin verilirse, işgal ve istila edecek, köleleştirecek ve sömüreceklerdir. Eğer yeteri kadar güçlüyseler açıktan açığa, eğer gerçek niyetlerini gizlemek zorunda kalmışlarsa alttan
alta bunu yapacaklarıdır…"1
Düşman denilen varlık, kimlik bilincinin oluşmasında son derece önemli bir
role sahiptir. Öyle ki toplumların başka toplumlar için besledikleri sevgi veya nefret
duyguları bu düşmanlığın temellerini atmaktadır. Dolayısıyla geçmişten günümüze
kadar gelen kişisel ya da toplumsal tecrübeler, kültürel etkileşimler, savaşlar, göçler,
ticari ilişkiler gibi çeşitli faktörler ile oluşan kolektif kimlik, kendisi ile örtüşmeyen
her toplumu ve bakış açısını 'düşman' olarak tanımlar. Bu tanımlama ise genellikle
tarihî olaylara bağlı olarak ortaya çıkar ve zamanla toplum bilincine yerleşir. Toplumun bilincinde yer eden bu algının oluşmasında tarihî roman yazarlarının da son derece büyük payı vardır. Millî bilinç ve tarihî duyarlılık oluşturmak adına roman yazmayı şiar edinen bu yazarların 'düşman' olarak tanımladıkları kimi toplumlar,
Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2010,
s. 57-58.
1
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yaşanan siyasi gerilimlerin çokluğu ve büyüklüğü ile orantılı olarak değişiklik göstermektedir.
Söz konusu bilinç ile eserlerini kaleme alan yazarlarımızdan biri ise Sevinç
Çokum'dur.2 Hem yaşadıklarını hem de tesiri altında kaldığı toplumsal konuları eserlerine konu edinmeyi bir düstur haline getirmiş olan Çokum, 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşını anlattığı Hilâl Görününce adlı eserinde, zikredilen
'düşman' tanımlamasında Rusları ele alırken millî kimlik bilincinin oluşturulmasında
Kırım Türklerinin yaşadıklarını anlatarak kendi bakış açısını ortaya koymuştur.
Aynı zamanda ele alınan tarihî dönemde, Türklerin yok olmakla karşı karşıya
kalması ve bu zorlu süreçten güçlenerek çıkması, Sevinç Çokum’un Türk tarihine
bakışını ortaya koyması bakımından da dikkate değerdir.3
Sevinç Çokum, eserini kaleme almadan önce yakın çevresinin Kırımlı olmasından dolayı pek çok malzemeye ulaşmış ve iyi bir hazırlık aşaması geçirmiştir.
Kendisi ile yapılan bir röportajda bu durumu detaylıca şöyle izah eder:
"Hilâl Görününce romanımda ise dış Türkleri anlattım. Bu romanı da eşimin
ailesinden yola çıkarak yazdım. Eşimin ailesi Kırımlıdır. Kayınpederim ve kayınvalidemden bolca malzeme aldım. Onların Bursa’da oturan akrabalarından malzeme
temin ettim. Akrabaların konuşmalarını, geleneklerini, tekerlemelerini ayrıntılarına
kadar inceledim. Sonra Kırımlıların Türkiye’deki lideri Müstecip Ülküsal’dan yararlandım. Onun “Emel” dergileri vardı. O dergilerde Kırım’ın gelenekleri ayrıntılı biçimde yer alıyordu. Romanımı yazarken çok faydalandım."4
Hilâl Görününce ve Rus Zulmü
Hilâl Görününce, 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşında,
Rus zulmüne uğrayan Kırım Türklerinin yaşadıklarını ve yok olma mücadelesinden
millî bilinç ile nasıl ayakta kalmayı başardıklarını ele alan bir tarihî romandır.
Roman, Kırım'ın köylerinde aileleri ile mutlu bir hayat süren Kırım Türklerinin sosyal hayatlarının anlatılması ile başlar. Roman kahramanlarının kültürel bakış
açılarından, geleneklerinden ve uygulamalarından bahsedilirken siyasi hayata dair de
bilgi verilir. Zira o sırada Osmanlı Devleti hayli güçsüz düşmüş, dış devletlerden
yardım istemiştir. Ruslar bu durumdan yararlanmak isteyerek Kırım topraklarında
hak iddia eder ve o bölgede yaşayan Türklere baskı uygulamaya başlar. Bir süre sonra
Sezai Coşkun, 'Sevinç Çokum'un Romanlarında Kültürel Meseleler ve Millî Kültür Unsurları',
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2009, S. 21, s. 298.
3
Ayfer Yılmaz, 'Sevinç Çokum ve Romanları Üzerine Bir İnceleme', Türk Yurdu, 1999, S. 143, s. 4550.
4
http://www.genelkaynak.com/sevinc-cokumla-soylesi.htm. Erişim tarihi: 18.10.2018
2
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baskı yerini işgale bırakır. Kırım halkı ise kurtuluşun ancak Osmanlı Devleti ile
mümkün olacağına inanır ve Osmanlı askerlerine yardım etmeye çalışır. O esnada
romanın başkahramanlarından biri olan Nizam Dede ve ailesi pek çok badire atlatır.
Oğlu Giray şehit olur. Yeğeni Arslan Bey sonu meçhul olan bir kaçırılma olayıyla
ortadan kaybolur. Toprakları Ruslar tarafından işgal edilir. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen vatan toprağını bırakıp göç etmeyen Nizam Dede, ancak millî kimlik
sahibi gençler ile daimi kurtuluşa ulaşılabileceğine inanır.
Romanın olay örgüsünü ana hatlarıyla bu şekilde oluşturan yazar, eserlerinde
folklorik halk unsurlarından ve kahramanlarından sık sık yararlanmayı tercih ederek
bu eserinde de Dede Korkut gibi bir halk kahramanını anlatıcı olarak seçer. Bu anlatıcı Felekzede Arif Çelebi'dir. Çelebi daha romanın başında anlatıcı olarak Kırım
topraklarının tarihinden ve Rus işgalinden bahsettikten sonra kitabı yazma sebebini
şöyle açıklar:
"Anlatacağım hikâye, Kırım ahvaline ve Kırımlı Nizam Dede ile yakınlarına
dairdir. (…) İşte bu cennet bağına ilk gelenler Hunlar olmuştur. (…) Ondan sonra
bu diyara Hazarlar, Kumanlar, Peçenekler ve Selçuklular dahi gelmişlerdir. O
görklü (muhteşem) Altınorda Devletini ise Cengizliler kurmuş olup, o vakitler Altınorda Devletinin sınırları, adı sanı dünya üzerinde hesaba katılmayan Moskova
Prensliğine doğru bir hançer gibi sokulmuş idi. (…) Kırım Hanlığı, Altınorda Devletinin bir parçası olup, Timur istilâları ile devlet dörde bölününce ortaya çıkan hanlıklardan birisidir. Evvel zamanda Kırım Hanlığının sınırları, Tuna'dan, Ural'a kadar uzanır idi. Buralarda bir miktar Rum, İtalyan, Ermeni ve Yahudi de oturmakla
birlikte, asıl sahibi Türk idi. Timur zamanında ise Kefe şehrine Cenevizliler yerleşmiş
olup, gemileriyle mal alıp götürmüşlerdir. Kırım Tatar-Türkleri, deniz ticaretine hevesli olmayıp hayvancılık ve toprak işleriyle ömür geçirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed Han, işte bu Cenevizlileri, Kırım limanlarından söküp atmayı düşünürdü.(…)
Tanrı öyle istediği için, Fatih Sultan Mehmed, cümle kâfire baş eğdirdi. O zamanlar,
Kırım Hanlığının başında bulunan Mengli Giray ile kardeşinin arasında taht yüzünden geçimsizlik zuhur etmişti. Mengli Giray, dara düşünce, Fatih, Gedik Ahmet Paşa'yı ve gemilerini Kefe'ye gönderdi. Kefe kal'aları bütün zapt olundu. Cenevizlilerin
adı da Bahr-ı Esved'den silindi. Ondan sonra Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı kucaklaşmış oldular. Amma, Moskof, araya bir kara çalı gibi girip, can ile canân kâh
elele tutuşup, kâh ayrı düştüler. Sonunda Çariçe Katerina'nın hükmü ile Kırım'a hileli yoldan el kondu. O günden sonra yüzü gülmeyen Kırım Türk'ü öz vatanından
hicret etmeğe başladı.
Bu hicret hadisesi yıllarca sürmüş olup, yürekler acısıdır. Kırım Harbinden
sonra öz yurdunu bırakanların sayısı pek çoktur. Geriye kalanlar ise yakın tarihlerde
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Rusya'nın içlerine sürülüp, bağları bahçeleri ellerinden alınmıştır. Rusya'nın ileri
gelen kimseleri o güzel sahilleri, kendileri için yazlık mekân haline getirmişlerdir.
Kırım Harbi sırasında, Kırım Türklerinin başlarına gelenleri anlatan bu defter, bir tarih kitabı olmayıp adına roman derler ki, frenk icadıdır. (…) Bahr-ı Esved'in (Karadeniz) çırpınan sularına baka baka yazdığım bu defteri, Kırım Türklerine ve dünya üzerindeki bütün Türklüğe armağan ettim. Gönülleri hoş olsun."5
Eser, Felekzede Arif Çelebi'nin romanın başındaki bu girişi gibi beş anlatım
ve kitap olarak kaydettiği on bölümden oluşur. Bu bölümlerden birinde anlatıcı Çelebi, roman kahramanı Nizam Dedenin babasından öğrendiği şu bilgi ile romanın
isminin de Ruslarla yapılan mücadelelerden esinlenerek oluşturulduğunu işaret etmektedir:
"Babası öyle anlatmıştı. Evvel zamanlarda han ordusu sefere çıkmak için
hilâlin doğuşunu beklermiş. Hilâl göründü mü, o gün sefer için kutlu bir gün sayılıp
yollara düşülürmüş… Moskof'un üstüne o kutlu günde gidilirmiş."6
Romanda Kırım Türklerinin kimlik bilincini ortadan kaldırmak ve özleri ile
bağlarını koparmak adına yapılan eylemlerden ilki, Felekzede Arif Çelebi'den yapılan giriş alıntısında da görüldüğü gibi, Rusların Osmanlı ile Kırım Türkleri arasına
nifak tohumlarını ekmesi olarak gösterilebilir. Ayrıca kahramanlardan biri olan
Zehra Ananın damadı Giray ile konuşmasında kurduğu şu cümleler, Rusların açık
düşmanlığının yanında hilekâr davranan bir millet olduklarını da göstermektedir:
"Zehra Ana, 'Ah, bu Kaynarca…' derdi. 'Osmanlıyla bağımızı kopardı. Bizi bir
başımıza koydu. Onlar da Türk, biz de Türk'üz. Neden bizim adımız Tatar kondu?
Nice Kırım Türkü, yalanı hakikat diye kabul edip aldandı. Kırım'ın istiklâli, Osmanlının buralardan çekip gitmesine bağlıdır diye, aramıza fitne soktular! Şimdi müstakil miyiz Giray Can? Osmanlı, gemilerini, kadıaskerini, sancakbeyini buralardan çekeli kaç yıl geçti bilemem. Biz dünyada yokmuşuz. Babam anlatırdı. O gideli, Kırım'ın beli büküldü. Moskof'tan dost olur mu? İşte sonunda Kırım'ı ilhak etti. Önce
bir başına bıraktı, yalnız kodu. Sonra, içimize fesat soktu. İlim yuvalarına el attı,
bilgisizliği bilgi diye yaydı. Ondan sonra da saldatını üstümüze saldı."7
Rusların hilebaz olduklarını gösteren bir başka olay ise Rus çiftçisi olan İgor
Gregoroviç'in roman boyunca Kırım Türklerinin topraklarına göz dikmesidir. Gregoroviç hile ile sahip olduğu toprakları büyütmek için uzun süre düşlediği Hacı İbrahim Köyünün çayırlığına el koyar. Olayı öğrenen roman kahramanlarından Şahbaz
Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, 11. Basım, İstanbul, 2010, s. 13-16.
Çokum, a.g.e., s. 19.
7 Çokum, a.g.e., s. 52-53.
5
6
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Bey ona giderek çayırın Hacı İbrahim Köyüne ait olduğunu, bu yüzden toprakları
geri vermesi gerektiğini söyler ve aralarında bir gerginlik yaşanır. Gregoroviç, onun
bu asil duruşundan etkilense de kendi isteklerinden vazgeçmez. Şahbaz Beyi zindana
attırır, destekçisi olan Rusya'ya güvenerek elinden geleni ardına koymaz ve köylülere
çeşitli eziyetlerde bulunur. Gregoroviç'in şu düşünceleri, Rusların hilekârlıkta usta
olduklarını, adaleti ve mahkemeyi hiçbir şekilde dikkate almadıklarını göstermektedir:
"İgor Gregoroviç bağındaydı. Elinde bir salkım üzüm, sıkıntılı sıkıntılı dolanıyordu. (…) Şu Şahbaz Bey keyfini iyice kaçırmıştı. Kendi köylüsünü istediği gibi
alıp satabildiği halde, bir 'Tatar' köylüsü hâlâ hürriyeti ve toprağı için karşısına dikilebiliyordu. Ağzındaki üzüm tanesini yere tükürdü. 'Soylarını tüketemedik…' diye
söylendi. 'Tükenmeyecekler de… Lanet olsun. Hele şu Şahbaz denen herif nesine güvenir ki? Üç adımlık toprağına mı? Osmanlı Devletine mi, İngiliz'e mi kime?' (…)
Şahbaz bana saygı göstereceği yerde, meydan okudu. Sabrımı taşırttı. O çayırı vermem onlara. Mahkeme mahkeme dolaşsın, senedini sepetini göstersin, alamaz… Alamaz dedim mi alamaz! Arkamda dağ gibi Rusya var."8
Mahkemeyi dikkate almayan Rusların aslında, mahkemelerinde de Kırım
Türklerinin lehine karar verildiği pek vaki olunan bir durum değildir. Gregoroviç ile
Nizam Dedenin yeğeni Arslan Beyin aynı sebepten dolayı yaptıkları şu konuşmada
da Arslan Bey durumu açıkça ifade eder:
"Arslan Bey öfkesini bastırmaya çalışarak,
-Peki, o çayırda ne işin var? Dedi. Çayır, Hacı İbrahim Köyüne aittir.
-Bunu mahkemede ispat etsinler.
Arslan Bey başını eğip yürüdü. Bir taşı tekmeledikten sonra döndü.
-Mahkeme… dedi. O mahkeme dediğin şey, Tatar köylüsünü hiçbir zaman
haklı çıkartmaz. Bunu sen de biliyorsun Gregoroviç."9
Kırım Türklerinin gözbebeği şehir olan Bahçesaray'daki türbelerin bekçisi Seyit Ali Çavuş'un Nizam Dedenin oğlu Giray ile aralarında geçen şu konuşmadan da
Rusların dürüst davranmadıkları tarihî bir bilgi olarak okuyucu ile paylaşılmaktadır:
"-Ben daha hayatta yokmuşum, diye ekledi. Ruslar Kırım'ın altını üstüne getirmişler. Münnih derler bir iblis, kadın çocuk demeden katliama girişip, Karasu şehrini ateşe vermiş. Ondan sonra da Bahçesaray'ı yakıp yıkmış. Ben beşikteyken de
Potemkin derler bir zebani, Kırım'ı yerle bir etmiş. İşte şu kavuksuz mezarlar, o zamandan kalma. Babam anlatırdı. Şahin Giray zamanında otuz bin can kırılıp gitmiş.
8
9

Çokum, a.g.e., s. 170-171.
Çokum, a.g.e., s. 172-173.
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Bu Şahin Giray için, gözü han olmanın ötesinde bir şey görmezdi, derler. Asrileşmek
istemiş ama kökümüzü kurutmaya kalkmıştır. Millet ayaklanınca da Potemkin'in ordusu içeriye girmiştir. Şahin Giray'ın menfaatine düşkünlüğü şuradan belli oğul! İnsan öz toprağından vazgeçer mi? Sen kalk, Rusya'dan medet um! İran taraflarında
zapt edilecek toprağa han olmayı kabul et… Öz vatanını da Moskof'a bırak! Olacak
iş mi? O uzağı göremedi oğul! Sonunda tacı, tahtı elinden alınıp, orta yerde sefil bir
vaziyette kalıverdi. İşte Rus'un oyunu böyle olur."10
Alıntıdan da anlaşıldığı gibi 'iblis' ve 'zebani' gibi sıfatlar ile tarif edilen düşman Rusların Kırım hanına oyun oynamasının yanında, hanın vatan ve millet tarafgirliği yerine şahsi istek ve arzularının esiri olması üzerinde de durulmaktadır. Öyle
ki, kendi beklentileri için öz vatanından vazgeçen bir hanın Rusların oyununa gelmesi ise son derece olağan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Rusların hile ile Kırım'a el koymasına içerlenen ve üzüntüye gark olan Nizam
Dedenin şu yakarışı ise Rus zulmünü aşikâr eder:
"-(…) Ben beşikteyken Moskof hile ile Kırım'a el koydu. Nice insan kılıçtan
geçirildi. Kanları sel gibi aktı. Nicesinin malı mülkü elinden alındı. Nicesi sürüldü.
Kâğıttaki vaatler tutulmadı. Kırım'a esaret zinciri vuruldu. Şu kadar yıl geçti, o zinciri kıramadık. (…) Atalarımın kurduğu camiler kiliseye çevrildi. Birçoğunun kurşunları sökülüp çarşı pazar satıldı. Şimaldeki bozkırdan, cenuptaki dağlardan ve kıyılardan bir sürü insan kalkıp gitti. Gidenlerin bir bölüğü denizde boğulup, kimisi de
açlıktan, yokluktan can verdi."11
Romanın yazılmasındaki esas amaçlardan biri de alıntıda görüldüğü gibi Rus
zulmünün ifşa edilmesidir. Ruslar insanlık dışı muamele ile Kırım halkına türlü işkenceler yapar, onların evlerine ve mallarına el koyar. Evine el koyup kapı dışarı
ettikleri kişilerden biri de türbedar Seyit Ali Çavuş'tur.
"-Lanet olası Nikolay'ın askerleri dört dönüyor Bahçesaray'da. Karmış, kışmış
oralı değiller. Kar bunları besliyor oğul. Kar iyi geliyor bunlara. Katı kışta dokuz
canlı oluyorlar. İçlerini domuz yağı kaplamış. Bana mısın demiyorlar. Beni paçavra
gibi dışarıya attılar."12
Ali Çavuş'un yaşadığı travma, onu oldukça tesir altında bırakır. Lakin bu travmayı yaşamanın ötesinde, sürgüne gönderilen ve öldürülen pek çok Kırım Türkü de
bulunmaktadır. Kendilerine muhalif olan ve Osmanlı Devleti'ne yardım ettiğini düşündükleri kişileri öldüren Ruslar hem acımasız hem de gaddardır. Arslan Bey ile
Çokum, a.g.e., s. 64.
Çokum, a.g.e., s. 177-178.
12 Çokum, a.g.e., s. 265.
10
11
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Nizam Dedenin şu konuşması, yaşananların vahametini göstermesi bakımından son
derece önemlidir:
"Odaya girip bir mindere çöktükten sonra,
-Emmi, dedi. Moskof, Veli ve Yusuf adlı arkadaşlarımı kurşuna dizmiş. Osmanlı ordusuna aşlık götürüyorlardı. Ulaklı'da yakalanmışlar. Askerler, köylülerin
gözü önünde kurşunları üzerlerine boşaltmışlar.
Nizam Dede elini dizine vurdu.
-Vah! Dedi. Nereliydi bu yiğitler?
-Akmescitliydiler. Moskof işi iyice zıttı emmi. Köyleri dolaşıp aşlık vermeyeni
ya öldürüyor yahut evlerini ateşe veriyorlar."13
Görüldüğü üzere, Rusların Kırım Türklerine yaşattığı kötü günler, roman boyunca çeşitli olay ve durumlar ile desteklenerek anlatılırken Kırım halkının Rus işgali
sırasında gördüğü zulümler onların bakış açısı ile oldukça detaylı olarak ele alınır.
Roman kahramanları ise söylemleri ile Rusları devlet ve millet bazında hilebaz, kan
dökücü, acımasız, zalim, iblis, zebani ve düşman olarak nitelendirir. Bu nitelendirmelerin özünde ise 'öteki' kavramının bulunduğunu söylemek mümkündür.
Sonuç
1853-1856 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı, harp olmanın ötesinde, Rus
baskı ve zulmü neticesinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kırım Türklerinin hayatta kalma mücadelesidir. Bu mücadele, Kırım halkının millî benliklerini
koruma gayreti içinde olduklarını göstermektedir. Hilâl Görününce adlı romanında
bu mücadeleyi ele alan Sevinç Çokum ise Kırım Türklerinin yaşadıklarını bizzat yaşayan yakın çevresi tarafından öğrenmiş, duydukları karşısında son derece müteessir
olmuş ve olayı romanına konu olarak almayı uygun görmüştür.
Rusların Kırım Türklerine uyguladığı baskı ve zulüm üzerinde durulan eserde,
Osmanlı Devleti'nin Kırım Türkleri ile olan kardeşlik bağından da özellikle bahsedilmekte, et ve tırnak örneği verilerek sevgi bağının gücü şehitler ile somutlaştırılmaktadır. Aynı zamanda yaşanan bu mücadelede Kırım halkının ancak birbirlerine
kenetlenerek ve kendi millî benliklerine sahip çıkarak ayakta kalabildikleri, okuyuculara verilmek istenen önemli bir mesaj olarak görülmektedir.

13

Çokum, a.g.e., s. 270-271.
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Mağcan Cumabayev’in Eserlerinde Rus Algısı
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Özet
İnceleme konumuz olan Mağcan Cumabayev’in şiirlerinde toplumsal
tarih, kültürel tarih ve dönemindeki olayların yansıdığını görmek mümkündür.
Cumabayev, 45 yıllık kısa yaşamında toplumsal gerçekçilik açısından milletini
aydınlatmaya çalışır. 20.yüzyılın başındaki Kazak toplumunun yaşamını
eleştirel bakımdan kaleme alır. Eserlerinde mevcut siyasi ve sosyal tehlikeyi
yansıtarak halkı bilinçlendirmeye çalışır. Eğitim alanında kaleme aldığı değerli
çalışmalarında da Batı ve Rusya’daki öğretimin teorilerine dayanarak, millî
eğitimin önemine değinir. Onun şiirlerindeki millî bilinçle ilgili sosyal temalar
bir çağdaşlaştırma süreci olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte şiirlerinde
komünist
ideolojisinin
yanlış
politikaları
imgelerin
aracılığıyla
çağrıştırılmıştır. Çalışmamızda Mağcan Cumabayev’in şiirlerindeki Rus
edebiyatının etkileri, Rus imgesi ve yaşadığı dönemdeki Kazak-Rus ilişkileriyle ilgili duyguları örneklerle sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yeni Kazak edebiyatı, şiirde imge, ceditçilik, milli
kimlik, Alaş hareketi.

Giriş
Mağcan Cumabayev (1893-1937) sanat yaşamında Rus edebiyatından etkilenmesine ve Rus dilini çok iyi bilmesine rağmen eserlerini sadece Kazakça olarak kaleme almıştır. Eserlerinde birkaç örneklerin dışında Rusça kelimeler kullanmamıştır.
Bu doğrultuda ait olduğu milletin değerler dizgesini de içselleştirir. Moskova’da
1925 yılında kurduğu Alqa (Gerdanlık) adlı edebiyat derneğinin hükümete karşı devrimci faaliyetler yaptığı iddiasıyla tutuklanır ve idama mahkûm edilmesine rağmen
arkadaşlarının araya girmesiyle cezası 10 yıl sürgün cezasına çevrilir. 1930’da başlayan sürgün yıllarını çalışma kamplarında geçirir. Rus yazarı Maksim Gorki’nin
yardımıyla 1936 yılında hapishaneden çıkar. 1937 yılında Almatı’da tekrar
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tutuklanan Mağcan Cumabayev’ten bir daha haber alınamamıştır ve bugüne kadar
onun nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü, mezarının nerede bulunduğu belli değildir.
Çalışmamızın ana bölümünde Mağcan Cumabayev’in Rus Edebiyatına Olan
İlgisi ve Şiirlerindeki Rus imgesi hakkında bilgi verildi.
Mağcan Cumabayev’in Rus Edebiyatına Olan İlgisi
Çocukluk yıllarında doğu edebiyatına ait manzumeleri severek okuyan Cumabayev, yetişkin döneminden itibaren Rus edebiyatının aracılığıyla Batı kültürünü tanımaya başlar. Ombı’daki Rus Öğretmen Ensitüsünü üstün başarıyla bitirir (19131917). 1922 yılında Taşkent’te kurulan Türkistan Cumhuriyeti Hükümetine bağlı Kazak-Kırgız Bilim Komisyonu üyesi olarak görevde bulunarak, burada sanat hayatının
en verimli dönemini yaşar. 1924 yılında Kazak Komünist Partisinin ihanetiyle “milliyetçi, Türkçü, zengin taraftarı ve ferdiyetçi” olmakla suçlanır. Ayni yıl Kazak halkının ilk diplomatı Nazir Törekuluv’un desteğiyle Moskova’ya gider. 1927 yılına
kadar Moskova’da Künşığıs Baspası (Doğu Matbaasında)’da çalışır. 1923-1926 yılları arasında Moskova’daki Edebiyat Enstitüsü’ne devam ederken hocalarından V.
Briusov, Mağcan’ı “Kazakların Puşkin’i” olarak adlandırmış. Burada yaptığı Rusçadan çevirileriyle ve eserlerinde geçen Rusça ilmî terimlere Kazakça karşılıklar bulmasıyla Kazak yazı dilinin gelişmesine hizmet eder. Batıdaki Fransız devrimi, 1905
yılında Rusya’da gerçekleşen Şubat ve Ekim devriminden sonraki yıllarda yaygın
olan milletçilik, hürriyet ve adalet temalarında ele alınan edebi eserlerden etkilenir.
Millî değerlerin farkında olarak ileriye dönük atılımlarda bulunur. Bu bakımdan Rus
şair-aydınlarının eserlerinden eşitlik, hak ve hürriyet temasındaki şiirleri seçerek,
edebiyat sanatına has bir şekilde Kazak diline tercüme eder.
19. yüzyıl boyunca meydana gelen gelişmeler Kazak aydınlarının düşünce yapılarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu yüzyıl boyunca Kazaklar, göçebe kültürünün, Tatarlar yoluyla İslam kültürünün ve Rus kültürünün etkisi altında kalmışlardır. Bu üç kültürle olan etkileşim 20. yüzyılın başındaki Kazak aydın sınıfının düşünce yapısında derin tesirler bırakmıştır. Bu bağlamda Mağcan Cumabayev’in şiirlerinde dönemin sosyal manzarasının geniş ölçüde sergilendiği görülmektedir. Şair
manzum eserlerinde, hem toplumdaki aksaklıkları hem de mevcut durumdan çıkış
yolları olarak önerdiği düşüncelerini yansıtmıştır. 20. yüzyılın başında Türkistan bölgesinin hem yönetimi hem de eğitiminde büyük değişimler yaşanmıştır. Bu değişim
sürecinde halkın sosyal yaşamında da hayli değişiklikler olduğu bellidir. Söz konusu
bu yenilikler edebiyat dünyasında çeşitli tarafından ele alınarak önderlerle birlikte
halk arasında fikir ayrılıklarına sebep olmuştur.
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Batıcı Kazak aydın sınıfı ise, 20. yüzyılın başlarından itibaren Kazakistan’da
etkili olarak siyasî hareketlerde öncü rolü üstlendiği bellidir. Onlar genel olarak
Rusça eğitim görmüş veya Rusya’daki yüksek eğitim kurumlarından mezun olmuş
şahıslar idi. Kazak düşünce hayatında aydınlar arasındaki bu iki farklı oluşum, 20.
yüzyılın başlarındaki Kazak aydınları tarafından Orusşa Okığandar - (Rus okullarına
gidenler) ve Müsülmanşa Okığandar (Medreselerde eğitim alanlar) şeklinde adlandırıldı. 1905 ihtilalinden sonra Ceditçi aydınlar ile Batıcı aydınlar arasında belli başlı
konularda fikir ayrılıklarının olmasına rağmen siyasî alanda birlikte hareket etmişlerdir. Emin Özdemir’in ifade ettiği gibi1, bu iki sınıf aydın dışında yer alan Rusya
Müslümanları genelinde “Kadimci” diye adlandırılan Gelenekçi İslamcı sınıf, Türkistan’daki ve İdil-Ural bölgesindeki “Kadimciler” kadar Kazak düşünce hayatında
ve siyasî hareketlerde halkı arkasından sürükleyecek liderlerin çıkmadığından dolayı
etkili olamazlar.

20.yüzyılın ilk çeyreğinde Kazak aydınları

Ceditçiler

Batıcılar

Kadimciler

Bunun yanı sıra 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen Şubat devriminin Kazak
aydınları arasında kurtuluş günü gibi algılandığı söylenebilir.
1917 yılındaki Kazak gazetesinin 225. Sayısında Aleyhan Bökeyhan, Mustafa
Çokay ve Mircaqıp Dulatov gibi Kazak aydınları, Alaş’ın sabahı attı. Allah dileğimizi verdi. Daha dün köle idik, bugün eşitliğe kavuştuk. Yüzyıllardan beri idaresindeki halkları köle olarak gören yavuz hükümetin başkaya kurduğu tuzağı kendisine
mezar oldu, şeklinde yazdığı müjdeli haberi basılmıştır.2
1917 yılının Mayıs ayında düzenlenen Rusya Müslümanları Kongresine Mağcan Cumabayev da katılmıştır. Bu kongreye İdil boyu ve Kırım Tatarlarından, Türkistan Bölgesi Bozkır Vilayetlerinden, Buhara ile Hive Hanlıklarından ve Kavkaz ile
Sibirya Müslümanlarından olmak üzere 830 temsilci bir araya gelmişlerdir. Aynı
Özdemir, E. 20.Yüzyılın Baslarında Kazakistan’da Fikir Hareketleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 88.
2
Darimbetov, B. Mağcan câne Alaş Kozğalısı, Ulttık Poeziya Padişası. Almatı, Ortalık Ğılımi
Kitaphana, 2001, s. 154.
1
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yılın 1-4 Ekim günleri Ombı’daki “Birlik” topluluğunun toplantısında Orınbor’da
gerçekleşen kongrenin kararları tanıtılarak topluluğun üyeleri tarafından Alaş Partisi’nin faaliyetleri teşvik edilmiştir. Ancak bu günlerde Ombı’daki Kazak gençleri
siyasî görüşlerinden dolayı ikiye ayrıldığı bilinmektedir3. “Birlik” topluluğunun üyeleri Alaş partisini, solcu görüştekiler ise “Üç Cüz” partisini desteklemiştir. Bu yıllarda Rusya’daki Şubat Devrimi’ni sevinçle karşılayan Kazak aydınlarının çoğu
Ekim Devrimi’ni de memnuniyetle karşıladığı söylenebilir. Alaş Orda Hükümetinin
ilk işi Kazak topraklarını savunacak bir ordu kurmaya başlamak olmuştur. Alaş Orda
Partisi ve onun kurduğu Alaş Orda Hükümeti ile milliyetçi Kazak aydınları Kazakistan’ın Rus esaretinden kurtulması için modern anlamda ilk teşkilatlanmayı düzenlemişlerdir. Bu bağlamda Alaşorda lehine şiirler kaleme alan Mircaqıp Dulatov, Mağcan Cumabayev, Sultanmahmut Torayğırov, Sabit Dönentayev, Cüsipbek Aymavıtov vb. gibi Kazak şairlerinin millet olarak hür yaşama uğruna gösterdiği teşebbüslerine rağmen ortaya çıkan Ekim Devrimi’nin sonucunda hükümetin Bolşeviklerin
eline geçmesi şartları değiştirmişti. Ancak Bolşevikler idareyi ellerine aldığı zaman
Alaşorda’nın dağıtılmasını isteyerek Alaşorda hükümetinin yerine Kazakları sınıf
bakımından bölmeyi esas alan otonom sisteme izin vermeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. Bu siyasetin neticesinde (1920’li yılların başlarında) Sovyet Hükümeti,
Alaş Partisi ile Alaş Orda hareketine katılan, daha sonra da komünist partisinin çeşitli
mevkilerinde çalışan vatanseverlere karşı mücadeleyi başlatmıştır. 1922 yılın sonbaharından itibaren Alaş Ordacıları Kazak SSMC’nin devlet kademelerinden uzaklaştırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çünkü Kazak komünistlerin bir kısmı onları Sovyet hükümeti ile sosyalizm hareketine düşman gözü ile bakan insanlar olarak değerlendiriyorlardı. 1919 yılının Mart ayına kadar Kazakistan’ın bağımsızlığı için aktif
girişimde bulunan Alaş Orda Hükümeti, Bolşevikler tarafından engellendiğinden faaliyetini durdurmak zorunda kalmıştır.
Ancak Rus kültür siyasetinin tarihi yalnız Türkistan Müslümanlarını değil,
Rus devletindeki bütün Müslümanları Ruslaştırmaktı. Çünkü Müslümanlar ve İslamîyet, Rusya aleyhinde çok tehlikeli bir kuvvet teşkil ediyordu. Hayit’in belirttiğine göre4, 1912’deki Rus istatistiklerinde Rus sömürgesi altında yaşayan Müslümanların sayısı yirmi milyon civarındadır.
Mağcan Cumabayev’in babası Beken, Rus baskısından kaçıp Kazaklar arasına
sığınmış olan Ahiya Akanov adlı bir Başkurt aydını ile buluşarak köyünde hocalık
yapması için anlaşırlar. 1903 yılından itibaren Mağcan da köydeki diğer çocuklarla
beraber ceditçi Ahiya Ahanov’dan Arap dili dersiyle beraber dünya bilgisi derslerini
3
4

Darimbetov, a.g.m., s. 157
Hayıt, B. Türkistan Devletlerinin Millî Mücadele Tarihi. Ankara, TTK Yayınları, 1995, s. 166
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almaya başlar5. Köy mektebinde okuma ve yazmayı kısa zamanda öğrenen Mağcan,
o yaşta eline geçen Kazak hikâye ve destanlarını okumaya başlar. Çocuğunun okumaya meraklı olduğunu gören babası, 1905 yılında Mağcan’ı, Kızılcar şehrine, Muhamedcan Begişov’un hocalık yaptığı Çala Kazak Medresesine tahsile gönderir.
Yeni usulde (Usûl-i Cedit tarzında) öğretim yapan bu mektep-medresede Arapça,
Farsça ve Türkçe temel dersler olarak okutulduğu gibi Türk boylarının tarihinden de
bilgi veriliyormuş. Buradaki hocası Muhamedcan Begişov ise, eğitimini İstanbul’da
tamamlamış bilgin bir kişiymiş. Dolayısıyla Mağcan Cumabayev, geniş tarih bilgisi
ile Türkçülük düşüncesinin temellerini bu medresede edinmiştir. Söz konusu bu medresede Arapça, Farsça ve Türk yazı dilini öğrenen Mağcan, bu dillerde yazılmış edebî
eserleri de okur. Böylece onun eğitime olan ilgisi daha da artar. Bu yıllarda öğrenci
Mağcan’ın Rusça öğrenmeye başlar.
1909-1910 öğretim yılının kış mevsiminde ünlü Kazak şairi Mircaqıp Dulatov’tan Rusça öğrenir.6 Öğretmenliğinin yanında şairlik yeteneğiyle tanınan Mircaqıp Dulatov ile Mağcan Cumabayev yakın arkadaş olurlar. Hatta Mağcan Cumabayev’in şiir yazmaya başlamasında da Mircaqıp Dulatov’un etkisi olduğu bilinmektedir.
1913 yılında Mağcan, Ombı’daki Rus öğretmen okuluna kaydolur. Ancak bu
yıllarda babası Beken, onun köye dönmesini ve kendisine idare işlerinde yardımcı
olmasını ister. Bilim dünyasının değerleriyle tanışarak eğitimin daha da önemli olduğunu savunan Mağcan ise, babası okul harçlığını kesmesine rağmen eğitimine devam etmeye karar verir. Kendi çabasıyla Ombı’daki Potanin Vakfı’nın Kazak öğrenciler için tahsis ettiği öğrenim bursunu almaya hak kazanır. Burada Kazak şair ve
yazarı Saken Seyfullin’le beraber okur7. 10 Mayıs 1917 yılında Mağcan bu okulu
üstün başarıyla bitirir8.
1923-1927 yılları arasında Moskova’da Bryusov’un kurduğu Edebiyat ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde eğitim alır. Burada Rus edebiyatının yanı sıra Batı edebiyatını da öğrenme fırsatı bulur.
1924 yılı Kasımda ayında Moskova’da okuyan Kazak gençlerinin bir toplantısında Mağcan’ın şiirleri, eski tarihi övdüğü, milliyetçiliği terennüm ettiği ve ferdiyetçiliği yücelttiği gerekçesiyle suçlu görülür. Bundan sonra Kazak Komünist Partisinin öncülüğünde Mağcan’a hücumlar başlar, milliyetçi, Türkçü, zengin taraftarı ve
Kakişulı, T. Mağcan – Saken. Almatı, Kazak Universiteti, 1999, s. 12
Kakişulı, T. Mağcan – Saken. Almatı, Kazak Universiteti, 1999, s. 12
7
Ayağan, B. Ğ. (ed.) Körkemsuretti Kazakstan Tarihı, Ecelgi Dauirden Bizdin Uakıtımızğa Deyin. 3Tom, Almatı, Kazak Entsiklopediyası, 2007, s. 237.
8
Kakişulı, a.g.e., s. 13
5
6
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ferdiyetçi olmakla suçlanır. Bursu kesilen Mağcan, Künşığıs Baspası / Doğu Matbaasında çalışmaya başlar. Ancak siyasetten uzak durarak temkinli davranmaya çalışmasına rağmen hakkındaki suçlamalar peşini bırakmamıştır. Bu matbaada çalışırken
Vladimir İliç Lenin, Maksim Gorki gibi Marksist görüşteki Rus aydınlarının eserini
Kazakçaya tercüme eder. Okul kitapları hazırlar. Ülkedeki eğitim alanının gelişmesine katkıda bulunarak çocuk eğitiminde kullanılan teorik malzemelerin hazırlanmasında önayak olmuştur. Bütün bunlara rağmen Sovyet ideolojindeki çağdaşları onun
eserlerini eleştirmeyi ve suçlamayı bırakmazlar. Dolayısıyla 1927 yılında Kazakistan’a geri döner. 1929 yılında tutuklana kadar Kızılcar’daki okullarda öğretmenlik
yapar. Curtbay’ın verdiği bilgilere göre9, “Cumabayev, Kareliya ormanlarındaki çalışma kamplarında geçirdiği mahkûm yıllarında hem ağır işlerde çalıştırılmış hem de
yanındaki diğer mahkûmlara okuma yazma konusunda öğretmenlık yapmıştır. Hatta
bu kampta İvan İvanoviç Fetisov isimli Rus aydınıyla tanışarak onun desteğiyle hastaların tedavisi ile ilgili temel tıp eğitimi almıştır.” Bu yıllarda siyasî baskıdan dolayı
bunalan şair, Ciger Şirkin Celindi / Gayretim Benım Aşındı10 adlı şiirinde engellenen
duygularını şöyle yansıtmaktadır:
Ciger şirkin celindi
Bolat cegen qayraqtay.
Meşeuṿ boldı cüyrik oy
Ketetin orğıp aydatpay.
Qoldı qardan oq üzdi,
Ordağa bayraq baylatpay.
Öler ömir, söz qalar
Molağa qoyğan sayğaqtay.

Gayretim benim aşındı
Çelik yıpratan mazap11 gibi
Tıkandı tazikli düşüncem
Zıplayıp giden sürmeden
Kolumu omuzdan ok ayırdı,
Orduya bayrak bağlatmadan.
Ömür geçer, söz kalır
Mezara koyan direk gibi.

Bolşevikleri eleştirerek yazdığı Serbestlik ve Yolumu Şaşırdım şiirleri bu günlerin ürünüdür.
Şair, Kızılcar’dan Taşkent’e, Taşkent’ten Moskova’ya taşınmasına rağmen
milliyetçi, halk düşmanı vb. gibi iftiralı suçlamalar peşini bırakmamıştır. Moskova’dan dönerek kendi memleketi Kızılcar’da öğretmen olarak çalışırken de huzur
bulamaz. Dolayısıyla 14 Temmuz 1929 yılında Mağcan Cumabayev, Alqa adlı edebî
topluluk kurduğu gerekçesiyle ikinci defa tutuklanır12. Curtbay’ın Uranım Alaş adlı

Curtbay, T. Uranım Alaş. 2. Cilt, Almatı, El-Şecire, 2011, s. 386
Cumabayev, M. Şığarmaları. 2. Cilt, Almatı, Cazuşı, 2013, s. 358
11 Mazap – Bileği taşı
12 Eleukenov, Ş. Mağcan. Astana, Astana Poligrafiya, 2008, s. 112
9

10
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kitabın 2. cildinde13, söz konusu bu edebî topluluğun edebiyat alanındaki Kazak şair
ve yazarların sömürücü güce karşı birlik hâlinde hareket etmesi amacıyla kurulduğu
arşiv belgelerine dayanılarak ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır. Savcı sorgulamasında
halkı eyleme teşvik ve Alqa adlı gizli millî topluluk kurduğu gerekçesiyle suçlanan
Mağcan Cumabayev, önce Butırka hapishenesinde kuruşuna dizilerek öldürülme cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra bu ceza 4 Nisan 1930 tarihli SSCB Halk Komiserleri Mahkemesi’nin kararına göre, on yıl çalışma kamplarında bulunma cezasıyla değiştirilmiştir14. Kareliya ormanlarındaki kampta zor şartlar altında hayatını sürdürmesine rağmen adaletten umudunu kesmeyen şair, (eşi Zıliha’nın aracılığı ile) durumunu anlatarak Rus şairi Maksim Gorkiy’e mektup yazmıştır. Sonunda Maksim
Gorki’in eşi Ekaterina Pavlovna Peşkova’nın yazdığı dilekçesi üzerine SSCB Merkezi Yönetim Komitesi’nin 14 Mayıs 1934 tarihli kararı boyunca cezası yedi yıla
indirilerek 2 Haziran 1936 yılında serbest bırakılır15.
Bundan sonraki yıllarda Mağcan Cumabayev, Kızılcar’a dönerek 7 numaralı
Rus okulunda Rus dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalışmaya başlar. Doğduğu ülke
Sasıqköl bölgesiyle beraber dayılarının bulunduğu Ombı şehrine giderek hasret giderir.
Gelişmekte olan yazılı Kazak edebiyatının dünya edebiyatında ortaya çıkan
yeni türlerle zenginleşmesinden yanadır. Tüm bu faaliyetleri göz önünde bulundurularak Mağcan Cumabayev’in hayatı boyunca edebiyatla yakından ilgilendiği söylenebilir. 1924 yılında Moskova’da Estetik Sanatlar Enstitüsünde okurken Alqa / Gerdanlık adlı edebî topluluk kurmuştur. Bu esnada Alqa topluluğunun amaç ve maksadını belirtmek üzere Kazak edebiyatının geçmişi ve geleceği hakkında yazdığı Tabaldırıq (Eşik) başlıklı tebliği Aleyhan Bökeyhan, Ahmet Baytursınov, Cüsipbek
Aymautov ve Muhtar Avezov vb. çağdaş aydınlara dağıtmıştır. Eleukenov’un verdiği
bilgiye göre16, söz konusu bu yazının on yedi tane olarak çoğaltıldığı bilinmektedir.
Ancak yazının Kazakça nüshası günümüze ulaşmamasına rağmen Rusça tercümesinin mevcut olduğunu bildiren araştırmacı Şeriyazdan Eleukenov17, “Giriş, Bizim
Edebiyatımız, Devrim ve Günümüze Kadarki Edebiyatımız, Edebiyat nedir?, Edebiyatın Genel Kuralları, Marksizm ve Edebiyat, Ne Yazmalıyız gibi alt başlıklardan
oluşan Tabalırıq adlı yazının Kazak edebiyatıyla ilgili ilk defa Kazakça yazılan makale olduğuna” değinmektedir. Edebiyatla ilgili görüşlerini yansıttığı bu yazısının
sonunda şair, birleşerek faaliyet yapmak için Kazak şair ve yazarlarını kurduğu
Curtbay, T. Uranım Alaş. 2. Cilt, Almatı, El-Şecire, 2011, s. 358-385
Curtbay, a.g.e., s. 385
15 Eleukenov, a.g.e., s. 117
16 Eleukenov, a.g.e., s. 351
17 Eleukenov, a.g.k., s. 356
13
14
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topluluğa davet eder. Ne yazık ki, Mağcan Cumabayev’in başlattığı bu öneri, Sovyet
ideolojisiyle beslenen proleter yazarlar tarafından olumsuz değerlendirilerek faaliyetini sürdüremez.
Mircaqıp Dulatov ile tanıştıktan sonraki yıllarda Mağcan Cumabayev’in sanat
hayatında başarıların kaydedildiğini görmek mümkündür. Ondan edebiyat sanatıyla
birlikte Rusça öğrenen Cumabayev, öğrendiği Rusça vasıtasıyla Rus ve diğer Avrupalı şairlerin şiirlerini okumaya başlamıştır. 1912-1916 yıllar, Mağcan Cumabayev’in romantik şair olarak tanındığı devirdir. Onun şiirlerinin konusu, Aleksandr
Puşkin (1799-1837) ile George Gordon Byron (1788-1824)’un şiirine benzemektedir. Bununla birlikte Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Heinrich Heine
(1797-1856), Paul Verlaine (1844-1896), Lev Tolstoy (1828-1910), Aleksandr Blok
(1880-1921) ve Maksim Gorki’nin (1868-1936) eserlerini okuyarak Rusya’da gerçekleşen devrimden önceki yıllarda millî konularda yazdığı şiirleri ile tanınan Konstantin Merejkovskiy (1855-1921), Konstantin Balmont (1867-1942) ile Valeriy
Bryusov (1873-1924), Feyodor Sologub (1863-1927) gibi Rus şairlerinin eserlerini
inceleyen Mağcan Cumabayev’in düşünce dünyası, Alman tarihçisi Oswald Spengler
(1880-1936) ve Rus felsefecisi Vladimir Solovyev’in (1853-1900) eserlerinin etkisinde gelişmiştir18.
Mağcan Cumabayev’in Şiirlerinde Rus İmgesi
Cumabayev’in Pedagogika adlı kitabında19, dili öğretirken çok ehemmiyetli
davranılması gerektiği üzerine şöyle vurgulanır,
Rus öğretmenler ya da onlardan eğitim alan Kazak öğretmenleri Kazak çocuklarının edebiyat ve tarih gibi bilimlerde pek başarılı olmadığını daha çok matematik dersinde başarı gösterdiğini söylemektedirler. Ben bu görüşün hata olduğunu
sanıyorum. Zira Kazak çocuğu matematiğe nazaran edebiyat, tarih ve coğrafya gibi
beşeri bilimlere daha yatkındır. Kazak çocuğunun yaradılışı bunu ister. Çocuğun
atasına benzediği gerçek ise, sihirli bozkırın nesli Kazak çocuğu hayalperest olması
lazımdır. Yani edebiyat ve tarih gibi duyguyu daha çok gerektiren bilimlere yakın
olmalı. Rus okullarında eğitim alan Kazak çocukları edebiyat veya tarih gibi bilimleri seçmek için Rus diline iyice hâkim olmadıktan sonra matematiğe yönelmeden
başka çaresi var mı?

Mağcan Cumabayev’in şiirlerindeki Rus şairlerinin etkisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz:
Qanarbayeva, B. Cırımen Curtın Oyatqan. Almatı: Ana Tili, 1998.
19 Cumabayev, M. Pedagokika, Almatı, Rauan, 1993, s. 57
18
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Bu bağlamda “Dilsiz millet kaybolur, onun geleceği yoktur”20 ifadesiyle Kazak dilinde eğitim vermenin önemli olduğunu bildiren Mağcan Cumabayev, hayatı
boyunca eğitim-öğretim faaliyetleri ile meşgul olmuştur.
Cumabayev’in şiirlerinde Rus edebiyatının etkileri vardır. Bu bağlamda Puşkin, Lermontov, Fet, Blok vb. Rus lirik şairlerinin izleri onun şiirlerinde de görülmektedir. Bu etkileşim Cumabayev’in şairliğindeki yeni arayışları göstermektedir.
Cumabayev, Rus şairlerinden tercüme yaparken kendi manevi dünyasına uygun olanlarını seçmiştir. Vsevolod İvanov’un Bala, Temirbay, Colığu, Say ve Mamin Sibiryak’ın Akbozat, P.Drohov’un Bolşeviktiñ Balası adlı eserleriyle karşılaştırmak mümkündür.Mağcan’ın şairlik yeteneğini değerlendirirken, ilk önce, Cüsipbek Aymavıtov’ın 1925 yılında (bazı kaynaklarda 1923 olarak yanlış gösterilmiş) Leninşil cas
dergisinde yayınlanan Mağcan’ın şarliğine dair başlığında kaleme aldığı şu sözünü
aklımızda tutmamız gerekir:
“Kazak edebiyatında Mağcan’ın getirdiği yenilik az değildir. Rus sembolizmini Kazakçaya aktarmış, şiiri besteye (müziğe) çevirmiş, sesten resim oluşturmuş,
sözcüğe can vermiş ve yeni ölçüler ortaya koymuştur. Romantizmi yükselterek dili
geliştirmiştir21.
Muqanov, kendisinin 15 Mayıs 1931 yılında tamamladığı “20. yüzyıl Kazak
Edebiyatı” kitabında22, Mağcan’a kadar yaşayan Kazak şairleri çoğunlukla doğu ülkeleri (Arapça, Farsça) şiirlerinin etkisi altında kalmıştı. Mağcan ise, Rus okulunda
eğitim alıp, çoğunlukla Avrupa, onun içinde bilhassa Rus edebiyatını ayrıntılı öğrenmiştir. Modern Kazak edebiyatının öncülerinden Abay Qunanbayev, şiirlerinde Avrupa’nın edebî türlerini yarım hâlde tanıtmış ise, Mağcan Cumabayev, manzum eserlerinde bu yeni türleri tam olarak uygulamış olduğu söylenebilir. Kazak öğrencileri,
Mağcan Cumabayev’in aracılığıyla Avrupa edebiyatı’nın türlerini öğrenmişlerdir”
diyerek görüşünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Cumabayev, Doğu ve Batı’nın
poetik eserlerinden esinlenerek Kazak şiirini tür ve tema bakımından geliştirdiği belirgindir.
Mağcan Cumabayev’in eserleri hakkında yapılan haksız tenkit, iftira ve suçlama faaliyetlerine Abdilda Tacibayev’in eserlerinden de rastlamak mümkündür23.
Ancak Abdilda Tacibayev, Sovyetler Birliği döneminde Mağcan Cumabayev’e karşı
tenkitte bulunmasına rağmen 1988 yıllarında kendi hatasını anlayarak onun eserleri
Cumabayev, a.g.e., s. 72
Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1989, s. 428
22 Curtbay, a.g.e., s. 388
23 Bkz. Täcibayev, Ä. (1960). Ömir cane Poeziya (Ömür ve Şiir). Almatı: Cazuşı.
20
21

449

Yerlan ZHIYENBAYEV - Gulbanu KOSHENOVA

hakkında olumlu görüşlerini terennüm eder. Hatta 1989 yılında basılan “Mağcan Cumabayev Eserleri” kitabına önsöz yazarak onun şairliğini Rus sembolistleriyle kıyaslar. Tacibayev’in “Esimdekiler / Aklımdakiler”24 adlı hatıratlarında yer alan yazısında, Mağcan Cumabayev’in edebî çehresi yüceltilerek ele alınır.
Osı küngi küy /Bugünkü durum25 şiirinde dönemindeki değişimlere kayıtsız
bulunan milletine şöyle seslenmektedir,
Oylamay otqa tüsken netken canbız,
Düşünmeden ateşe atlayan nasıl bir inSöz ukpas mılkau, meñireu, cürgen cal- sanız,
ğız.
Söz anlamaz, dilsiz sağır gezen yalnız.
Körinbes közge türtse qarañğıda,
Yapırmay, qaldık pa endi tipti tañsız?!

Göze bir şey görünmez karanlıkta,
Eyvah, kaldık mı artık atar tansız?!

Bu dizelerde “karanlık” sözcüğü cahilliği, “tan” sözcüğü ise aydınlanmayı
çağrıştırmaktadır.
Bir başka ifadeyle bu dizelerde Cumabayev, işgal altında bulunan milletin sosyal bakımdan kederli durumuna değinir. Bu durumun geçici bir süreç olduğunu anlatarak gayret göstermeye çağırır. Zira şair, 1905 yılında Rusya’ya gerçekleşen Şubat
ve Ekim devrimlerinin sonucunda ortaya çıkan “barış, hürriyet ve eşitlik” sloganının
işgal altında bulunan milletler için bir kurtuluş yolu olduğuna inanmaktadır. Bununla
beraber kadimci geleneğe ait bazı unsurların gelişme yolundaki millet için uygun olmayan taraflarını sıralayan şair, ceditçilik bakış açısıyla halkının modern hayata adım
atmasını ister. Bu bağlamda kendisi de ön ayak olarak diğer Kazak aydınlarıyla beraber ceditçilik faaliyetlerinde yer almıştır.
Doğduğum yer Sasıqköl adlı şiirde mekân tasvirine yer veren anlatıcı, sadece
kendisinin doğduğu bölgeyi değil, milletine ait vatan topraklarının elden gitmeye
başladığına dikkatleri çekmek ister. Şiirin son kısmında “Kara çapanlı gelip yerleşirse / Başından kuşun uçar”26 diyerek “kara çapanlı” sözcüğüyle sömürücü ülkeyi;
“başındaki kuş uçar” ifadesiyle huzurun bozulduğunu ima ettiği belirgindir. Benzer
ifadeye Oral Dağı27 şiirinde de rastlamak mümkündür. Burada söyleyici, milletin sahip olduğu değerlerin sömürülmekte olduğunu şöyle tasvir eder:

Cumabayev, M. Pedagokika, Almatı, Rauan, 1993, s. 333-336
Cumabayev, M. Şığarmaları. 1. Cilt, Almatı, Cazuşı, 201, s. 333
26 Cumabayev, a.g.e., s. 5
27 Cumabayev, a.g.e., s. 42
24
25
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Milletin anavatanına,
Atamızın kutsal mezarına,
Ağzı kıllı yabancılar sahip olmakta…
Göstermekte baskıyı cesurlara28.
Bu dizelerde “kutsal mezar” ifadesi, atalarımızdan miras kalan vatan topraklarını çağrıştırmaktadır. Sonraki dizede yer alan “ağzı kıllı yabancılar” ifadesiyle sömürücü güç ima edilmektedir. Mecazlı anlatımla kaleme alınan “Yolumu şaşırdım”
şiirinde de benzer algıyı görmek mümkündür. Burada söyleyici özne, “Mavi gözlü
sarı saçlıdır / Hepsi çırılçıplak”29 diyerek ülkesine eziyet etmekte olan amansız Rusları çağrıştırır.
Mağcan Cumabayev’in eserlerinde dil sapmalarına az rastlanır. Zira şair bu
bağlamda hassasiyet göstererek anlam ve biçim sapmasına örnek teşkil eden birkaç
şiirinin dışında ifadeleri kurallara uygun olarak kullanmıştır. Hatta şairin eserlerinde
yabancı sözcüklere de az yer verilmiştir. Böylece halkın konuştuğu ve anladığı dilde
eser vermeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda Mağcan Cumabayev Aqan Seri adlı makalesinde (1924), çağındaki edebî eserlerde kullanılan dilin Farsça, Arapça ve Rusçanın
etkisinden dolayı bozulmaya başladığını eleştirerek şunları söylemiştir:
İnsanoğlunun bir atadan türediği gerçek ise, belli bir çağın evladı olduğu da
tartışılmaz. Akan da bir çağın yavrusudur. Onun yaşadığı çağ ise, on dokuz ile yirminci yüzyılın kavşağında Kazak topraklarına biri, güneyden; diğeri ise, kuzeyden
gelen iki albastının yerleştiği zamandır. Birincisi, Buhara’lı din görevlilerinin kavuk
gibi sargıları ile cübbelerinin uzun eteklerine yapışarak gelen Müslüman albastısıdır. İkincisi ise, yerel yöneticilerin mühürleri, öğretmen ve tercümanların şapkaları
ile pantolonlarına sarıla gelen Rus albastısıdır. Bu devir, şu iki albastının yüzünden
milletin huzuru kaçıp dilin bozulduğu çağdır30.
Bu ifadeleri aracılığıyla Mağcan Cumabayev, Kazak diline girmeye başlayan
yabancı sözcüklerle beraber halk kültüründeki değişimleri de dikkatlere sunmaktadır.

Cumabayev, M. Çolpan. Kazan, Karimovlar Matbaası, 1913, s. 42
Cumabayev, M. Şığarmaları. 1. Cilt, Almatı, Cazuşı, 2013, s. 215
30 Cumabayev, M. Şığarmaları. 2. Cilt, Almatı, Cazuşı, 2013, s. 176
28
29
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Yatmakta31 (s. 8), Boş Kalmışım32 (s. 27) Ural Dağı33 (s. 41), Din Öğretene34
(s. 69), Karanlık Koyulaşıp Geliyor35 (s. 74), Ural36 (s. 174), İdil’in Halicinde37 (s.
195), Serbestlik38 (s. 215), Eski Türkistan39 (s. 179), Naçizane Oyundur40 (s. 162),
Yoldaşa41 (s. 79) Sovyet siyaseti eleştiren anlatıcı, onların yürüttüğü faaliyetin yanlış
olduğunu ima etmektedir. Böylece sözde milleti için mücadele eden bazı şahıslara
doğru olanı anlatmaya çalışır.
Sonuç
İlk şiirlerinden itibaren daha ziyade toplumsal temaları ele alan Mağcan Cumabayev, milletin hür ve huzurlu yaşaması için eğitimin önemli olduğunu vurgular.
Bu bağlamda kendisi de yaşamı boyunca eğitim seviyesini arttırmaya gayret göstermiş ve eğitimle ilgili teorik eserler hazırlamıştır. Genç yaşlarından itibaren Doğu bilimlerini öğrenir ve Rusça dilinin aracılığıyla Batı edebiyatıyla tanışır. Doğu ve Batı
edebiyatından eşit şekilde etkilenerek Kazak edebiyatının gelişmesine katkıda bulunur. Moskova’da kaldığı yıllarda ünlü Rus yazar ve şairlerinden hürriyet ve adalet
temasında yazılan şiirleri seçerek, Kazakçaya tercüme etmiştir. Milli mücadele yıllarında Alaş hareketine katılan Cumabayev, şiirlerinde Sovyet rejiminin yanlış siyasetini eleştirir ve şiirlerinde kullandığı imgelerle çağdaşlarını uyarmaya çalışır.
“İlk defa 1911 yılında Ayqap dergisinin 2. Sayısında ve 1912 yılında Çolpan şiir kitabında
yayınlanmış.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1989, s. 429
32 “1989 yılına kadarki yayınlarında sadece Çolpan (1912) kitabında ve Taşkent’te (1923) basılan
şiirlerinin nüshasında neşredilmiş.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1989, s. 431
33 “Kazak gazetesinde (22 Mart 1913, 7. Sayı), Kazan ve Taşkent şiir kitabı nüshalarında neşredilmiştir.”
Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1989, s. 431
34 “İlk defa Kazak gazetesinde (1916, 9 Haziran, 184. Sayı) yayınlanmış. Sonra şairin Kazan (1922) ve
Taşkent (1923) şehirlerinde basılan şiir kitaplarında neşredilmiş.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı,
Cazuşı, 1989, s. 431
35 “Bu şiir 1922 yılında basılan nüshada başlıksız verilmiştir. 1923 yılındaki nüshada ise bu başlık
altında verilmektedir.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1995, s. 243
36 “Bu şiir ilk defa 1922 yılında basılan nüshada yayınlamıştır. Daha sonra 1923 yılında basılan şiir
kitabında da yer almaktadır.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1995, s. 236
37 “Akcol gazetesinde (1924, 472. Sayısı) basılmıştır.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı,
1989, s. 437
38 “1923 yılında neşredilen nüshada şair bu şiirine “1918 yılında Sibirya’da reaksiya devrinde
yazılmıştı” şeklinde not yazılmış. Dolayısıyla bu şiir Ombı şehrini Çekoslovaklar ile Kolçak
hükümetinin işgal ettiği devirde yazılmış olabilir.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1989,
s. 433
39 “Akcol gazetesinde (1924, 435. Sayısı) basılmıştır.” Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı,
1989, s. 437
40 “Akcol gazetesinin 24 Ocak 1923 yılındaki sayısında basılmıştır.” Cumabayev, M. Şığarmaları.
Almatı, Cazuşı, 1989, s. 436
41 “1922 yılındaki Kazan nüshasında yayınlanmıştır. Sonraki nüshalarda ise, bu şiire yer verilmemiştir.”
Cumabayev, M. Şığarmaları. Almatı, Cazuşı, 1995, s. 239
31
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Bunun yanı sıra milli kültürün önemini anlatır. Türk kökenli halkların ortak tarihinden bahseder. Rus sömürgesine karşı mücadele eden milli kahramanları takdim eder.
Bu bağlamda kişi-mekân-zaman unsurları aracılığıyla his ve duygularını sanata has
bir şekilde yansıtır.
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Türk ve Rus Edebiyatında “Lüzumsuz İnsan” Teması
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Sait Faik Abasıyanık’ın
“Lüzumsuz Adam” ve İvan Sergeyeviç Turgenyev’in
“Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü” Eserleri
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Özet: Türk ve Rus toplumları yüzyıllardır süregelen bir etkileşim içerisindedir. Bahse konu etkileşim geleneksel, kültürel, sosyolojik, mitolojik bakımdan birçok alanda örtüşmektedir. Yazılı edebiyat çalışmalarının da bu etkileşimden kaçınılmaz biçimde nasibini aldığı görülmektedir.
Her toplumun içerisinde rahatlıkla karşımıza çıkan yalnızca kendisini
düşünen, topluma yararı olmayan, toplumsal problemler içinde yitip giden karakterler edebi eserlerde de yansımasını bulmuştur. Bu tip insanlar Türk ve
Rus edebiyatlarına da konu edilmiş ve bazısı “lüzumsuz insan” olarak adlandırılmışlardır. Lüzumsuz insan teması XVIII. ve XIX. yüzyıl hikâye ve romanlarının da konusu olmuştur. Türk ve Rus edebiyatlarında farklı yazarlar tarafından ele alınan bu konu güncelliğini halen korumaktadır.
Bu çalışma ile Türk ve Rus edebiyatlarında “lüzumsuz insan” temasını
işleyen yazarlardan yola çıkarak, Türk edebiyatında öykü, roman yazarlığı ve
şair kimliği ile tanınan Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” ile Rus Edebiyatı’nın mihenk taşlarından sayılan İvan Sergeyeviç Turgenyev’in “Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü” adlı çalışması özelinde “lüzumsuz insan” temasının
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Yapılan karşılaştırma neticesinde iki eserin
kahramanları olan Mansur Bey ile Çulkaturin arasındaki benzer ve ayrışan yönler ortaya çıkarılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türk edebiyatı, Rus edebiyatı, Sait Faik, Lüzumsuz adam teması, İvan Sergeyeviç Turgenyev.
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A Comparative Study on the Theme of "Unnecessary Man" in
Turkish and Russian Literature: The Work of Sait Faik Abasıyanık "Lüzumsuz Adam" and Ivan Sergeevich Turgenev's "Diary of
a Superfluous Man"
Abstract: Turkish and Russian societies have been in interaction for
centuries. This interaction coincides in traditional, cultural, sociological and
mythological areas. It is seen that the written studies of literature inevitably
under an influence of this interaction.
The characters who are easily seen in every society, who think about
themselves and who do not benefit the society and disappear in social problems,
are also reflected in the literary works. These types of people have been the
subject of Turkish and Russian literature and some of them have been named
as “unnecessary men”. The theme of “unnecessary man” has been the subject
of stories and novels in the 18th and 19th centuries. This question, which has
been examined by various authors in Turkish and Russian literature, is still up
to date.
In this study it is aimed to compare using the theme "unnecessary man"
in Turkish and Russian literature, "Lüzumsuz Adam" of Sait Faik Abasıyanık,
who is known for his short history, writer and poet identity in Turkish literature,
and “Diary of a Superflous Man” of Ivan Sergeevich Turgenev, who is considered to be one of the cornerstones of Russian literature. As a result of the
comparison, similar and differentiating aspects between Mansur Bey and Chulkaturin will be revealed.
Key Words: Turkish literature, Russian literature, Sait Faik, the theme
of “unnecessary man”, Ivan Sergeevich Turgenev.

GİRİŞ
“Lüzumsuz insan”, elbette ki bakış açısına göre değişen yerine göre oldukça
sade bazen de çok derin anlamlar içeren bir kavramdır. Faydacı bir gözle bakıldığında, topluma yararı olmayan, beş parasız, sıradan, basit, hatta istenmeyen bir insan
olarak algılanabilir, fakat kendi içinde değerlendirildiğinde dünyada hiçbir beklentisi
olmayan bir adamın hayatı yaşamakta bulduğu güzellik olarak da anlamlandırılabilir.
Kendi halinde yaşayan, insanlarla temas kurmaktan çekinen, “etliye sütlüye karışmayan” bu kişi; herkes için gereksiz olarak algılansa da modern bir yaşam tarzı bakımından makbul bir birey olarak da görülebilir. XVIII. yüzyıldan itibaren sanatın ve
edebiyatın da konuları arasına giren bu karakter, bugün de toplumsal duyarlılık açısından zaman zaman tartışılmaktadır.
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Lüzumsuz insan, sanatın konusu olduğunda “uyumsuz” bir tip olarak sivrilir.
Topluma yabancılaşmış uyumsuz tipler, kimi zaman övgüyle anılan kişi bazen de
yerilen biridir. Bu tipin farklı algılanması da ele alınan kültürdeki bakış açısına göre
ortaya çıkmaktadır. Ancak Rus edebiyatının sanata hediye ettiği bu tip, ele alındığı
ilk günden itibaren yazarlar ve sanatçılar için üzerinde sürekli oynayabilecekleri, derin anlamları olan felsefi, sosyolojik, psikolojik bir temaya dönüşmüştür. Bilhassa
Batı’ya eğitim için giden Rusların akılcı, bireyci yaşam tarzlarını benimsemeleri, lüzumsuz insan tipinin de kaynağını oluşturmuştur. Benzer bir şekilde Tanzimat döneminde eğitim için Avrupa’ya giden ve pozitivist bir felsefeyle yurda dönen Türk aydınları, Türk edebiyatında da benzer bir tavır sergilemişler, bu durum da Türk edebiyatında ‘aykırı tipler’in ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
“Lüzumsuz insan” (lişniy çelovek) teması Rus edebiyatına Griboyedov’un
“Akıldan Bela” (Gore ot uma) ve Puşkin’in “Yevgeniy Onegin”inde eş zamanlı olarak karşımıza çıkar ve Rus edebiyatının temel konularından biri olarak birçok yazar
tarafından ele alınır. Puşkin’den sonra da “lüzumsuz insan” teması XIX. ve XX. yüzyıllarda ünlü Rus yazarlarının işlemeye devam ettiği konulardan olmuştur. İlk kez
“lüzumsuz insan” terimi ise Turgenyev tarafından kullanılmıştır (Öksüz, 2012:10).
Kimdir “lüzumsuz insan”? Kime ya da neye göre lüzumsuzdur? Bu soruların
cevabı olarak öncelikle, XIX. yüzyılda soylu sınıfından olan ve Batı Avrupa’da eğitim alan kişilerin Doğu ve Batı arasındaki bocalamalarının, Rus toplumuna ayak uyduramamalarının, toprak sahiplerinin kendi çıkarlarını gözeterek toprak kölelerini
aşağılamalarının ve ezmelerinin neticesinde meydana gelen “küçük insan”dan da öte
olan karakterlerin bu şekilde nitelendirildiğini belirtmek gerekir. Bu kişiler edebiyat
eleştirmenlerince “lüzumsuz” sayılırlar, sebebi ise toplumdan uzaklaşarak fikir
üretme, iş yapabilme yetisinden ve eylemden yoksun olmalarıdır. Bu karakterler toplum nezdinde lüzumsuzdurlar, çünkü aydın, entelektüel, zeki kişiliklerine rağmen,
adeta teorik olarak edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygulama teşebbüsüne girmekten çekinmekte ve topluma yarar sağlamak yerine varlıklarıyla zarar vermektedirler. Bu konuda Berna Moran;“O çağda Rus edebiyatında ağır basan bir tip vardı:
Zekâsı parlak, duyarlılığı ince, ama karamsar, bir işe yaramaz, topluma karşı olumsuz adam. Bazen iyi niyetli ve ümitli olsa da eyleme geçemeyen, sonunda hep yenilgiye uğrayan adam. Bu tipe ‘gereksiz adam’ deniyordu...”(Moran, 1994:55) ifadelerini kullanmıştır. Rus edebiyatında İvan Gonçarov’un“Oblomov” romanına ismini
veren başkahramanı Oblomov “lüzumsuz insan”ı zirveye taşıyan en karakteristik örnektir ve bu tür kahramanların yaşam tarzı, tutum ve davranışları nedeniyle literatürde “oblomovizm” ya da “oblomovculuk” terimleri türetilmiştir. Dobrolyubov
(2010:38) “Açın “Onegin”e bakın, “Zamanımızın Kahramanı”na bakın, “Suçlu
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Kim?”e, “Rudin”e, “Gereksiz Adam”a ya da “Şçigrov’lu Hamlet”e bakın…Her birinde, Oblomov’un çizgileriyle tıpatıp çakışan çizgiler bulacaksınız” sözleriyle “oblomovizm” ya da “oblomovculuk” terimlerinin edebi eserlerdeki örneklerini hatırlatmaktadır. Murat Belge’nin (2016:8) “Step ve Bozkır-Rusça ve Türkçe Edebiyatta
Doğu – Batı Sorunu ve Kültür” adlı kitabında; “…Benim bildiğim yalnız Rusya’da
değil bütün dünya edebiyatında, toplumla sorunları olan kahramanlar çoğunluktadır. Yani dünya edebiyatı “lüzumsuz insanlar”la doludur.” sözü bu konunun kapsamı bakımından oldukça dikkat çekicidir.
“Lüzumsuz adam” kavramını edebî bir kitaba ad olarak koyan ilk isimler; Ruslarda İvan Sergeyeviç Turgenyev; bizde ise Sait Faik Abasıyanık’tır. Abasıyanık
(1906-1954) XX. yüzyılın ilk yarısında, Turgenyev ise (1818-1883) XIX. yüzyılda
yaşamış ve bu dönemlerde edebi eserler vermiş güçlü kalem ustalarıdır. Karşılaştırma metodu kullanılmak suretiyle yapılacak olan eser incelemeleri yazıldıkları dönem bakımından birbirine çok da uzak olmayan zaman dilimlerini kapsamaktadır.
Dolayısıyla karşılaştırma yönteminin kullanılması için temel koşul sağlanmış olmakla birlikte, edebi akımlar, konular, motifler, anlatım tekniklerindeki benzerlikler
ve etkilenme vb. ilişkiler çerçevesinde bakıldığında, incelenecek söz konusu iki eserin Aytaç’ın (2016:109) belirttiği “karşılaştırılabilirlik” ölçütlerini karşıladığı görülmektedir. Yani, Türk edebiyatı için Sait Faik Abasıyanık realizm ve sürrealizm akımlarının takipçisi iken, Rus edebiyatı için İvan Sergeyeviç Turgenyev realizm akımını
benimsemiştir. Karşılaştırma analizimiz Abasıyanık ve Turgenyev’in “Lüzumsuz
Adam” ve “Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü” adlı eserleri bağlamındadır.
Yapılan incelemede realist akımın izleri, lüzumsuz insan temasının iki ayrı
toplumun edebiyatındaki yansıması, incelenen eserlerde gizli ya da alenen “lüzumsuz insan” nitelemesiyle karşımıza çıkan kahramanların benzer ve ayrışan yönlerinin
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır1.

1Rus

klasiklerinin Türkçeye çevrildiği ilk yıllar göz önüne alındığında “lüzumsuz insan” teriminin kullanıldığını, ancak günümüzde Arapça kökenli “lüzum” sözcüğüne Türkçe “-suz” yoksunluk eki eklenerek türetilen “lüzumsuz” sözcüğü yerine, çağdaş Türkçede kullanılan “gereksiz” sözcüğünün kullanımının tercih edildiğini belirtmemiz gerekir. Yakın dönem Türkçe literatür taramalarına bakıldığında
“lüzumsuz insan” değil “gereksiz insan” teriminin benimsendiği görülmektedir. Çalışmamızda Sait Faik
Abasıyanık’ın ve İ.S. Turgenyev’in bahse konu eserlerinin isimlerinde “lüzumsuz” sözcüğünün geçmesi
nedeniyle “gereksiz insan” terimi yerine eserleri daha anlamlı ve daha etkin kılmak adına “lüzumsuz
insan” ifadesini kullanmayı tercih ettik.
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Sait Faik Abasıyanık ve “Lüzumsuz Adam”
Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) XX. yüzyıl Türk edebiyatının Çehov tarzında durum hikâyelerinin öncüleri arasında yer alan, İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Türkoloji Bölümü’ne devam etmiş, öğrenimini yarım bırakmış, İsviçre ve
Fransa’da yaklaşık dört yıl yaşamıştır, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da bir
müddet Türkçe öğretmenliği yapmış, babasının isteği üzerine atıldığı kısa ticaret macerasının ardından hayatını tamamen edebiyata adamış bir yazardır (Red: Erdoğan&Yalçın, 2003:3; Kavaz, 1990:29). Öykü, roman, şiir ve röportaj-öykü türündeki
eserlerinin yanı sıra ölümünün ardından “Georges Simonon’dan Yaşamak Hırsı”
adlı çeviri eseri yayımlanmıştır. Sait Faik’in ilk dönem öykülerinin temeli insan sevgisidir ve zengin sınıfın karşısında emektar yoksul kesimi yücelten konuları işlemiştir, ikinci öykücülük döneminde yazar eserlerinde kullandığı dili daha basitleştirerek,
devrik tümce yapısı, argo ve günlük konuşma dilini kullanmış ve halka yaklaşmıştır.
Bu dönemin konuları umutsuzluk ve avarelikle sınırlıdır. Hikâyelerinde İstanbul’un
bütün semt, mahalle ve sokaklarını mekân olarak seçmesi nedeniyle “İstanbul Öykücüsü” olarak anılan Abasıyanık, abartıdan, yapmacılıktan ve sanat kaygısından uzak
yazım üslubuyla tanınmakla birlikte, realizm, sosyal realizm ve sürrealizm akımlarının öncülerindendir (Kavaz, 1990:2). Yazarın ilk üç kitabı beklediği başarıyı karşılamadığından yazarlık hayatına bir süre hayal kırıklığı ile ara vermiş, ancak 1948
yılında yayımlanan “Lüzumsuz Adam” kitabı ile yeniden yazarlık dönemine geri
dönmüş ve arzu ettiği başarıya ulaşmıştır. Batı dillerinden İngilizce ve Fransızcayı
çok iyi düzeyde bilen yazar, Fransızcadan Türkçeye çeviriler yapmış, eserlerinde
Fransızca sözcük ve ifadelere de yer vermiştir. Yıllardır mücadele ettiği siroz hastalığı nedeniyle 1954 yılında İstanbul’da hayata veda etmiştir (Kavaz, 1990:38, 40).
Sait Faik Abasıyanık’ın ikinci dönem öykücülüğünü başlatan “Lüzumsuz
Adam” eseri 1948 yılında yayımlanmıştır (Aslan, 2007:29). Hikâye, Mansur Bey
adında en az kırk sekiz yaşında, yıllardır mahalleden dışarı çıkmayan ben anlatıcının
günlük yaşamını ve geçmişini anlatmasından ibarettir. Üç ayda bir Kadıköy’de kirayı
almaktan başka mahallesinden dışarı çıkmayan Mansur Bey, bir günlük İstanbul gezisi yaparak mahalleye geri dönmüş, ancak bu gezinti Mansur Bey’de yeniden dışarı
çıkma isteği uyandırmıştır (Özdemir, 2006:175, 134).
Yazar, hikâyenin kahramanı Mansur Bey’in ne soyadı, ne kimliği, ne mesleği,
ne ailesi hakkında okuyucuya bilgi vermektedir. Hikâye, Mansur Bey’in yıllardır
alışkanlık edindiği şekilde, tekrardan ibaret olan monoton yaşamının anlatılmasıyla
günlüğü anımsatmaktadır. Sait Faik’in diğer eserlerinde olduğu gibi hikâyede mekân
olarak İstanbul’un semtleri seçilmiştir.
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Mansur Bey her gün aynı vakitlerde aynı işleri yapan, yıllardır aynı semtte
yalnız başına yaşayan ve bir dükkân kirası ile geçimini sağlayan rahatına düşkün bir
kişidir. Mansur Bey kendi mahallesinden dışarıya çıkmaya cesaret edemeyen bir kişi
olarak tasvir edilmektedir, tutunduğu ortamdan kabuğunu kırıp çıkmak istese de endişeleri nedeni ile bu fikri gerçekleştirememektedir. Oturduğu mahallede Levantenlerin, Rumların, Yahudilerin yaşadığı bakımsız bir yerdir. Ancak ne var ki azınlıklarla birlikte yaşadığı bu mahalleden o denli memnundur ki durumu;“Mahallemden
pek memnunum. Yedi senedir çıkmadım oradan desem yeri. Hiçbir dostum da nerede
oturduğumu bilmiyor. Mahallem dediğim; şu yedi senedir – üç ayda bir Karaköy’e
inip dükkân kirasını almak bir yana –yaşadığım yer üç dört sokak içindedir.”(Abasıyanık, 2018:1) sözleriyle özetler. Burada, Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı
hikâyesinde geçen evden çıkamama hastalığı “Norgunk”, Sait Faik’in “Lüzumsuz
Adam” adlı hikâyesinde mahalleden çıkamama hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mansur Bey hayatı kendisine kolaylaştırmak adına mahallesindeki sokakları
önemlerine göre numaralandırır, ancak kendi sokağına gelince bir boş vermişlik baş
gösterir. “Kendi sokağım numarasızdır. Onu numaralandırmaya elim varmadı” der
(Abasıyanık, 2018:1). Kahramanın kişiliği yavaş yavaş okuyucunun zihninde oturmaktadır. Mansur Bey öylesine her şeyden kendini uzak tutmaktadır ki oturduğu
apartmanın altında bir sütçü ve karşısında iki marangoz olmasına karşın kendisinin
kırk sekiz yıldır bir kez olsun marangoza işinin düşmediğini söyler, hatta öyle ki
herkesin kendisi gibi olduğunu düşünerek marangozların nasıl geçimlerini kazandıklarını sorgular kendi kendine ve anormal olan kendisi değilmişçesine garip olanın
İstanbul gibi bir yerde insanların marangoza işinin düşmesi olduğuna kanaat eder.
Hikâye, Mansur Bey’in günlük sıradan yaşamını anlatmasıyla devam eder.
Mansur Bey her sabah uyandığında Yahudi bir kadının işlettiği kahveye gider, kadınla Fransızca selamlaşıp üç beş kelime konuşurlar, ara sıra anlamadığı sözcükler
olduğunda onları bir yere not eder, evde sözlüğe bakar ve anlamını öğrenir. Bu öğrenme eylemi ise esasında karşısındaki Yahudi kadını onurlandırmak, kendisinin de
ne kadar entelektüel bir kişiliğe sahip olduğunu ispatlamak içindir. Öğleye doğru kütüphaneye gidişini bütün detaylarıyla şöyle anlatır: “On bire doğru küçük yokuşu çıkar, tramvay yoluna varır, sola döner, on beş adım atar, bir kütüphanenin önüne
düşerim.” (Abasıyanık, 2018: 2). Burada günlük yaptığı işler o kadar rutindir ki attığı
adım bile ne bir eksik ne bir fazladır, varacağı hedef bellidir ve hiçbir yere sapmadan
doğruca kütüphaneye gider. Her gün resimli bir Fransızca mecmua satın alıp derhal
sokağına geri döner ve ait olduğu yere dönüşünde duyduğu mutluluğu “Oh! Ne rahatımdır girer girmez. İnsanları başkadır bizim sokağın; bu tramvay yolu insanına
benzemez. Korkarım bu tramvay yolu insanından.”(Abasıyanık, 2018: 3) iç çekişiyle
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açıklar. Görüldüğü gibi Abasıyanık “lüzumsuz insan”ların şüpheci yaklaşımı ve kendini güvende hissetmeme, toplumdan uzak durma özelliklerini burada yansıtmaya
başlamaktadır.
Mahalledeki Bayram adında bir işkembecide her gün karnını doyurur Mansur
Bey ve evine gidip mecmuayı okuyarak Türkçe notlar alırken uyuyakalır. Sonrasında
saat tam dört buçuk olunca gezinti için dışarı çıkar. Sokağın en başına gelince yemişçi kadınla selamlaşır, fakat sağdaki sokağa dönme konusunda yine endişeye kapılır, çünkü orada ruhen daha da önemlisi fiziksel anlamda etkilendiği Yahudi bir
kızcağız vardır. Bu kızcağız ile ilgili hayalleri vardır ama platonik bir ilgi düzeyinde
kalır, hiç bir zaman bu kızcağıza duygularını açamaz.“…Ellerinin üstüne fındık oturtulacak kadar yumuk yumuk elli, büyük büyük memeli, entarisinin göğse açılana yerinde hafifçe kirli esmer bir ayrılıp birleşme, hoppa mı hoppa bir Yahudi kızcağızı
vardı (…) Bir de kalın kalın, yere sağlam basan bacakları vardı. Yahudi’nin esmeri
de başka türlü güzel oluyor… Ne öpmek isterdim bacaklarından şu kızı bir defacık
ömrümde” (Abasıyanık, 2018:4) diye içinden geçirir.
Sait Faik’in hikâyelerinde genelde Rum kadınlar güzellikleriyle anlatılan
olumsuz karakterlerdir. Kesebir’e (2014: 46,47) göre, Abasıyanık’ın eserlerinde gayrimüslim kadınlara yer vermesinin sebebi Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesinde gayrimüslim kadınların fizikî güzelliklerine vurgu yapılmasındandır. “Lüzumsuz Adam”
hikâyesinde, anlatıcının Yahudi kız için son derece masum bir ifade olan “kızcağız”
terimini kullanmasının hemen ardından bu “kızcağız” ile tensel bir birliktelik arzu
etmesi dikkat çekici bir durumdur.
Kısa öykü içinde Mansur Bey’i etkileyen en önemli kişi bu Yahudi Kızı olmuştur. Ancak bu aşk teşebbüsü, Mansur Bey’in çekingenliğinden başka esasında
“mahallesine sahip çıkan kabadayı” misali bir marangozun araya girmesiyle başlamadan biter. Mansur Bey’in varlığından rahatsız olan Marangoz, bir gün onu, Yahudi
kızın sokağından geçerken kovalar. Bu kısa serüven Mansur Bey’in korkak ve çekingen kişiliğini daha da belirgin bir hâle getirir. Mansur Bey, gezintiye her çıkışında
bu maceranın heyecan ve endişesi içinde kalbinin çarpışını anlatırken “…Ha şimdi
patlatacak gözümü marangoz, ha şimdi!.. Ne günlerdi o günler!..Senelerden beri bu
nevi çarpıntılara yüreğimi kapamıştım. Nabzım günlerce bir tek vuruş fazla atmazdı.
Onu da sayardım: Hep altmış üç, hep altmış üç. Altmış ikiye indiği de
olurdu…”(Abasıyanık, 2018:5) sözleriyle yine hiçbir şeyin alışılmışın dışına çıkmaması gerektiğini vurgular.
Her gün akşama doğru Mansur Bey Salomon’dan portakal alır ve mahallesindeki sokakta bulunan meyhaneye gider, çıkınca da yoldan gelene geçene bakar,
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yoldan geçen yaşlı bir adamın peşinden gazinoya gider, oradan da kalkıp evinin yolunu tutar.
“…Yedi senedir bu sokaktan gayri, İstanbul şehrinde bir yere gitmedim. Ürküyorum. Sanki döveceklermiş, linç edeceklermiş, paramı çalacaklarmış –ne bileyim
bir şeyler işte- gibime geliyor da şaşırıyorum. Başka yerlerde bana bir gariplik basıyor. Her insandan korkuyorum. Kimdir bu sokakları dolduran adamlar? Bu koca
şehir, ne kadar birbirine yabancı insanlarla dolu… ”(Abasıyanık, 2018:9) sözlerinden Mansur Bey’in şüpheci, fakat sorgulayıcı, bir o kadar da eleştirdiği şeyler konusunda çözüm üretemeyen, çekingen tavırları onun “lüzumsuz insan” oluşunun altını
çizmektedir. Yaşadığı mahalleden dışarı adım attığında, yani rutinin dışına çıktığında
hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini, tepe taklak olacağını, bir gün beş parasız, aç kalacağını hayal eder ve çok korkar. Sadece kendi mahallesi ve orada yaşayan tanıdıklarının kendisini ortada bırakmayacağına inancı tam olsa da eski tanıdıklarından da kimseyi görmek istemeyen bıkkın bir tavrı vardır Mansur Bey’in.
Mansur Bey’in hayatını değiştiren en önemli olaylardan birisi adeta kendi kabuğundan sıyrılmayı düşündüğü İstanbul gezisidir. Günlerden bir gün Mansur Bey
mahallesinden dışarıya çıkmaya yeltenir. Zor da olsa bunu gerçekleştirir. Unkapanı’ndan Kıztaşı’na, Fatih’e kadar yürür, Saraçhane’ye çıkar ve İstanbul’un ne kadar değiştiğini fark eder. Oralarda bir yerde bir zamanlar hamam olduğunu anımsar
ve yıkım işiyle uğraşılan yerin tam da anımsadığı hamam olduğunu anlar. Tam o
sırada kendisinde bir kaşıntı başlar ve yıkanma ihtiyacı hisseder. Sonrasında ise yıllardır üzerindeki boş vermişliği, miskinliği, çürümüşlüğü şu sözlerle dile getirir:
“Ne olursa olsun, artık kepazeliği ele aldık, onu da söyleyeyim: Yedi senedir
yıkanmamıştım. Yıkanmak aklıma bile gelmemişti. Beni bir kaşıntı aldı, bir kaşıntı!..
Bitlendim gibime geldi. Bir hamama girdim. Bir yıkandım, bir yıkandım! Fitil fitil de
kir çıktı. Ama ben de rahat ettim. Aman bir terlemişim, bir terlemişim! Ellerimi nereye sürsem elimde deri parçası mı, yağ parçası mı, kir parçası mı, ne bileyim bir
şeyler kaldı. Şaştım kaldım insanoğlunun bu kadar çörü çöpü olmasına… Bayağı
kabuk bağlarmışız.” (Abasıyanık, 2018:10, 11)
Hamamdan çıkıp kirlerinden arındıktan sonra evine gidip yirmi dört saat uyuyan Mansur Bey, ertesi gün işkembeciye gittiğinde Bayram’ın “Maşallah renginiz
pek iyi Mansur Bey”(Abasıyanık, 2018:11) demesi üzerine hamam gerçeğini açıklamaz. Hikâyenin sonunda “Bir ara ne düşündüm bilir misiniz? Şu bizim dükkânla evi
satayım. O sazlı gazino yok mu hani, söz açtığım? Orada dışarı siparişlerini gören
kız vardı ya – hani alnı dar olanı- onu metres tutayım. Bir sene sonra da öleyim.
Bineyim bir Boğaziçi vapuruna günün birinde. Bebek’le Arnavutköy önlerinde arka
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taraftaki oturduğum kanepeden kalkayım, etrafıma bakayım: kimseler yoksa denizin
içine bırakayım kendimi”(Abasıyanık, 2018:11)diyerek intiharı da ima eder.
İ. S. Turgenyev ve “Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü”
İ. S. Turgenyev (1818-1883) XIX. yüzyıl realist Rus yazarlarındandır. Soylu
bir aileye mensup olan Turgenyev özel okullarda eğitim görmüş, Moskova ve Saint
Petersburg’da Rus Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördükten sonra Berlin Üniversitesi
Felsefe Bölümü’nde öğrenim görmüştür. Batı dillerinden İngilizce, Almanca ve
Fransızcayı ana dili gibi kullanmıştır. Fransa’da Gustave Flaubert ile tanışması ve
dostlukları neticesinde realizm akımının öncülerinden olmuştur. Berlin’deki öğrenim hayatının ardından 1841 yılında Petersburg’a geri dönen Turgenyev iki yıl kadar devlet dairesinde çalışmanın ardından yazar kimliği ile karşımıza çıkmaktadır.
İlk öyküsü “Paraşa” ile Turgenyev’in edebi yaşamı 1843 yılında başlamıştır.
İ.S.Turgenyev Rus toprak sahipleri ile yoksul köylü ikilemini kaleme aldığı
düz yazı türündeki eserleri ile tanınmaktadır. Soylu bir aileden gelen yazarın eserleri arasında “Babalar ve Oğullar” adlı yapıtı nihilizm konusunda yazılmış ilk roman olma özelliği taşımaktadır. Ancak yazarın her bir eseri toplumsal çelişkilerin,
soylular ve toprak köleleri arasındaki hiyerarşik yapıya eşlik eden uyuşmazlık
problemlerini ele almaktadır. Turgenyev, “Bir Avcının Notları”, “Rudin”, “Asilzade Yuvası”, “Arife,” “Ham Toprak”, “İlk Aşk”, “Bozkırda Bir Kral Lear” gibi
birçok esere imzasını atmıştır. Yazar, 1847 yılında serflik sistemine karşı mücadelesini edebi boyutta sürdürmek üzere Avrupa’ya gitmiş, “Sovremennik” (Çağdaş)
adlı dergide “Bir Avcının Notları” adı ile öykülerini yayımlamıştır, bu öyküler arasında “lüzumsuz insan”ı konu edindiği “Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü”(Dnevnik
lişnego çeloveka) de yer almaktaydı. Behramoğlu (2012:69), Turgenyev’in en
önemli yapıtlarından olan “Bir Avcının Notları” adlı eseri, konusu halk ve halkın
sıkıntıları olan bütün bir edebiyatın başlangıcı olarak niteler. 1850 yılında ülkesine
dönen yazarın çalışmaları yönetimi ve edebiyat camiasını oldukça kızdırmıştı. Gogol’ün ölümünün ardından kaleme aldığı bir yazı yüzünden iki yıl ev hapsi yaşamasının ardından 1854 yılında Petersburg’a dönen yazar kısa öyküyü bir edebi tür
olarak yetersiz gördüğünden roman türünde eserler yazmaya başlamıştır. Ancak
Dobrolyubov, Dostoyevskiy, Tolstoy, Çernişevskiy, Gonçarov gibi yazar ve edebiyat eleştirmenlerinden büyük tepkiler almıştır. 1863 yılında tamamen Almanya’ya yerleşmesinin ardından 1883 yılında Fransa’da ölmüştür. (Olcay, 2005:
65, 66, 235.)
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Batı toplumlarının XIX. yüzyılda yaşadığı ciddi devrimler, inkılâplar Rus aydınları üzerinde büyük etki yaratmıştır. Özellikle Britanya’da serflik sisteminin kaldırılması Rusya’nın da aynı uygulamaya geçmesine yönelik genç neslin odaklandığı
ve savunduğu bir görüş olmuştur. Turgenyev soylu bir aileden gelir ve toprak sahibidir, babasının ölümünün ardından işlerin yönetimini annesi devralır, ancak toprak
kölelerine karşı çok katı davranması nedeniyle Turgenyev annesinden nefret edecek
hale gelir. Turgenyev’in zihnini sürekli toprak sahibi olmayı gerektiren ve toplumda
dışlanmaya, ezilmeye, hor görülmeye neden olan bütün sistemi reddeden düşünceler
meşgul eder ve bu nedenle Turgenyev öykü yazmaya başlayarak kitlelere ulaşmayı
hedefler. Hikâyelerinin yanı sıra, “Rudin” başta olmak üzere romanları da geniş
yankı uyandırmıştır.
Turgenyev’in 1850 yılında kaleme aldığı “Lüzumsuz bir Adamın Günlüğü”
adlı eseri 18.. yılının Mart ve Nisan ayları arasında ölmek üzere olan Çulkaturin
isimli kahramanın günlüğünden oluşan kısa bir hikâyedir. Bu hikâyenin temel konusu, XIX. yüzyıl Rus halkının, asil toprak sahiplerinin, toprak kölelerinin ve rütbeli
askerlerin toplum içindeki konumu, sınıfsal uyuşmazlıklar ve toplumdaki kokuşmuşluk, çürümüşlüktür.
“Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü”nde başkahraman Çulkaturin, günlüğünde
geçmişini anımsayarak ait olduğu sınıf hakkında bilgi verir. Turgenyev kendi yaşantısının bir kesitini Çulkaturin’e yüklemiştir. Çulkaturin’de Rus toplumundaki XIX.
yüzyılın “lüzumsuz insan” karakterini betimleyen yazar, öyküyü başkahramanının
ağzından nakleder. Olayın geçtiği yer konusunda hikayenin başlangıcı olan 20 Mart
18.. tarihinin üzerinde Kuzu Pınarı Köyü not olarak kaydedilmiştir. Doktorunun Çulkaturin’e iki haftalık ömrü kaldığını ve artık evinden çıkmasının yasak olduğunu söylemesi üzerine Çulkaturin günlük tutmaya karar verir. Bu kararının saçma olup olmadığını sorgular ve “Sonsuzluğun ötesinde hiçlikten başka ne var diyorlar - iyi ama
sonsuzluk da hiçlik olurdu o zaman. Şu hale bak metafizik düşüncelere dalıp gitmişim; bu hiç iyiye alamet değil- öyle ya korkağın biri değil miyim ben?” (Turgenyev,
2013:29; Turgenev, 2012:327) diyerek kendini teselli etmeyi dener. Dışarı çıkması
yasaklandığına göre günlüğünde geçmiş yaşantısından bahsedebilecektir. “Dışarı
çıkmam yasaklandı. İyi de o zaman ne yazacağım? Edepli bir adam hastalıklarından
söz etmez; bir roman mı yazsam? Ama yazarlık da bana göre değil. Ciddi konular
üzerine düşünceler de beni aşar; çevremdeki hayatı betimlemek de hiç ilgimi çekmiyor; hiçbir şey yapmamaktan yorgun düştüm, okumaya da halim kalmadı.” (Turgenyev, 2013:29; Turgenev, 2012:327) sözleriyle kararsız, uyumsuz karakterin temelleri
atılmaktadır.
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Öykünün kahramanı kendi deyimiyle aşağı yukarı otuz yaşındadır ve soylu bir
aileden gelmektedir, babası bir kumarbaz annesi ise babasının aksine erdemli, mutsuz ve kendi dâhil hayatı herkese zindan eden bir kadındır. Çulkaturin, bu ailede,
mutsuz ve bir o kadar da kötü bir çocukluk evresi geçirmiştir. Anne ve babasının
ilişkileri aile içinde huzursuzluğa sebep olmuştur. İlk gününü ailesini anlatmakla başlayan kahraman ikinci gününde doğa tasviri yaparak baharın gelişine duyduğu hayranlığı dile getirir, sonra da kaldığı yerden hikâyesini anlatmayı sürdürür. Turgenyev
gibi Çulkaturin de zaman zaman ailesi ile birlikte Moskova’ya gider, özel öğretmenlerden dersler alır, Alman öğretmeni ve bakıcısını anımsayarak onlardan söz ettikten
sonra Çulkaturin babasının ölüm sahnesini detaylıca anlattığı esnada birden “Aklımdan hiçbir şey geçmiyordu, donakalmıştım, ama yine de başıma korkunç bir şeyin
geldiğini hissediyordum… ölüm o gün yüzüme baktı ve beni gözüne kestirdi…”(Turgenyev, 2013:34; Turgenev, 2012:330) sözleriyle şimdiki hasta haline bir gönderme
yapar. Bu noktadan itibaren bütün varlıklarını satıp Moskova’ya yerleşen Çulkaturin
ve annesinin elinde kalan tek şey köyleridir, ölen köpeğini gömdüğü ve hatta hizmetçileri Klavdia’yı ilk kez gördüğü bahçelerine duyduğu özlemden bahsederken aklından hiç ölümü çıkarıp atamadığı anlaşılmaktadır. “Hokka, ucu kalkık burnuna ve
eşarbıyla ağzını örtüp kıkırdamasına rağmen öyle derin bir tutku uyandırırdı ki
bende, zar zor nefes alır, bayılacakmış gibi olurdum, dilim tutulurdu karşısında; bir
defasında Paskalya’da küçük soylu elimi öpme sırası ona geldiğinde, az daha ezilmiş
güderi çizmelerini öpmek için ayaklarına kapanacaktım.” (Turgenyev, 2013:34, 35;
Turgenev, 2012:331) diyerek Hizmetçileri Klavdia’dan tutkuyla bahseden Çulkaturin yine birden ölümü anımsar ve veda sözcükleri sarf eder.
Üçüncü gün anlatmaya değecek bir hayat hikayesi olmadığını öğreniriz Çulkaturin’den “…Ama ölüyorum, Tanrı sizi inandırsın, ölüyorum ve ölümün eşiğindeki
birinin nasıl bir mahluk olduğunu öğrenme isteğinin mazur görülebileceğini düşünüyorum”(Turgenyev, 2013:36, Turgenev, 2012:332) diye okuyucuyu ikna etmeye
çalışır. Daha da ilginç olanı Çulkaturin’in kendi ağzından öz eleştiri olarak “lüzumsuz adam” olduğuna ilişkin itiraflar gelir:
“Bu soru üzerine düşünürken ve bir yandan da kendine çok değer veren insanların yaptığı gibi kendime olan tavrımdaki acımasızlığı koruyarak bir şey itiraf
etmek istiyorum. Bu dünyada büsbütün lüzumsuz bir adamım ben, ya da büsbütün
lüzumsuz bir mahluk mu demeliyim?..”(Turgenyev, 2013:36,37; Turgenev, 2012:
332)
Ertesi günkü yazısında Çulkaturin yine “lüzumsuz” sözcüğü üzerinde durur.
Toplumda bu tür insanlar olmadan da hayatın devam edebileceğini vurgular ve “…Ya
ben… benim için söylenebilecek tek şey: lüzumsuz. Fazlalık bir adam, hepsi bu.
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Büyük ihtimalle doğa bu dünyaya gelişimi hesaba katmadı ve bundan dolayı da bana
davetsiz misafir muamelesi yapıyor.”(Turgenyev, 2013:38; Turgenev; 2012:333)
sözleri ile durumun sorumluluğunun kendinde olmadığını, şartların kendisini bu şekilde yönlendirdiğini dile getirir. Burada Çulkaturin kendini lüzumsuz olarak nitelemesinin gerekçelerini de çekingen, ürkek, düşünceleri ve duyguları arasında çelişkiden kaynaklanan bir engele takılması, engeli aşmak istediğindeyse tuhaf, yapmacık
bir kimliğe bürünmesi, iç dünyasında huzursuzluk yaşaması, diğer insanlar gibi olmaya özense de umutsuzluğunun her şeyin önüne geçmesiyle açıklar. Aslında bütün
bunlar “lüzumsuz insanlar”ın ortak özellikleridir. Ancak kahramanın itirafları bunlarla sınırlı değildir ve “… gözlem kabiliyetinden ve ferasetten yoksun değildim; aslında aptal değilim, bazen orijinal sayılabilecek eğlenceli fikirler bile gelir aklıma.
Fakat içinde asma kilit olan lüzumsuz bir adam olduğumdan fikirlerimi ifade etmek
çok acı veriyor, daha önceki deneyimlerim yüzünden onları kötü ifade edeceğimi biliyorum.” (Turgenyev, 2013:40; Turgenev, 2012:334) diyerek korku ve endişelerinden dolayı olumlu yanlarını açığa çıkaramadığını da okuyucuyla paylaşır. “Lüzumsuz insan” tablosunu tüm hatlarıyla madde madde açıklayan Çulkaturin, öyküsüne
kaldığı yerden devam etmeye karar verir ve bir zamanlar bir iş nedeniyle birkaç ay
kaldığı O. Kasabası’ndan söz etiği sırada bakıcısı yaşlı Terentyevna ile kısacık diyalogunu da kaleme alır, bu konuşmaya ölümüne son bir hafta kaldığını eklemeyi da
ihmal etmez.
Çulkaturin’in hayatındaki en önemli olaylardan biri, Ojogin’in kızı Yelizaveta
Krillovna ile tanışmasıdır. Esasında bu günlüğün en dikkat çekici hikâyesi bu aşk
öyküsüdür. Çulkaturin, günlüğünde bu hikâyeyi ayrıntısıyla anlatır. O. Kasabası’nda
bölgenin önemli memurlarından Ojogin ile tanışmış ve Ojogin’in kızı Yelizaveta’ya
kelimenin tam anlamıyla vurulmuştur. Yelizaveta’yı tasvir ettikten sonra “Genellikle
kolayca arkadaş edinemem ve eğer birisiyle daha en başından kaynaşmışsam – ki
daha önce neredeyse hiç olmadı - bunu yeni tanıştığım insana borçluyumdur. Kadınlara nasıl davranmam gerektiğini bilmem ve karşılarında ya somurturum ya aksi bir
tavır takınırım ya da aptalca sırıtıp utancımdan bir şeyler geveler dururum. Yelizaveta Krillovna’yla tam aksine evimdeymiş gibi rahat hissettim” (Turgenyev,
2013:44, Turgenev, 2012:337) der. Ojogin’lerin evine zaman zaman ziyarete giden
Çulkaturin üç hafta boyunca Yelizaveta ile görüşme fırsatı bulur. Bu süre içerisinde
de kendini güvende hisseden Çulkaturin zihninin berraklaştığını, yeni ve derin duygular yaşadığını ifade eder. Bu huzurda, sadece duygu ve düşüncelerini değiştiren
aşk öyküsü değil, aynı zamanda ailenin kendisine sıcak yaklaşımının da payı vardır.
Hatta evdeki uşağın onu aileden biri olarak görmesi ve ona aileden biriymiş gibi gülümsemesi onu mutlu etmeye yetmiştir. Çulkaturin bunu sığınılacak bir liman
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bulmak ve geçici bir yuva kurmanın mutluluğu olarak açıklar. Bu saatten sonra tüm
hayatının sevgiyle aydınlandığını hisseder. Eskisinden farklı uyur ve uyanır. Çulkaturin Yelizaveta, annesi ve küçük memurlardan Bizmyenkov’la birlikte yaptıkları kır
gezisini anımsar ve on yedi yaşındaki Yelizaveta ile kol kola yürüdüğü anı ve bir
kadına -Liza’ya- ilk kez o denli yakınlaştığı zamanı unutamadığının altını çizer.
Şehre dönerken ise aynı arabada olmalarına rağmen Liza (Yelizaveta) ile Çulkaturin
arasında hiç göz teması dahi olmamıştır.
Çulkaturin’in bu heyecanı gerçek bir karşılık bulmaz. Aşk platonik bir yöne
doğru evrilir. İlerleyen günlerde Liza’nın kendisinden rahatsızlık duyduğunu ve yüz
çevirdiğini fark eder. Bir gün yine Ojogin’lerin evine gittiğinde Petersburg’dan asker
toplamak üzere gönderilen yirmili yaşlarda Prens N. isimli biriyle karşılaşan Çulkaturin durumdan hiç de memnun olmaz, çünkü Prens N.’yi kendisine rakip hatta tehdit
olarak görür. Nihayet korktuğu başına gelir. Prens N. piyano çalabilen, resim yapan
yakışıklı, yetenekli bir subaydır. Kendisi ise bozkırda yaşayan zavallı biridir. Ertesi
günkü yazısında Çulkaturin yeniden üç hafta önceki haline döndüğünü, mutsuz olduğunu ve Liza’nın Prens N’ye âşık olduğunu söyleyerek hikâyeyi devam ettirir.
Prens N.’nin başkent Petersburg’dan gelen bir aristokrat olması nedeniyle aralarında
büyük mesafe oluşu Çulkaturin’in yersiz önyargılı düşüncelere dalmasına ve kapris
yapmasına neden olur. Hatta rakibi Prens N.’yi ortadan kaldırmayı hayal eder, ancak
bunu gerçekleştirecek cesareti olmadığından bu hayali eyleme dönüştüremez. İki
hafta kadar Bizmyenkov, Liza, Prens N. ve Çulkaturin sık sık aynı ortamlarda bulunsa da Bizmyenkov kendini geri çekmez, ancak Çulkaturin huzur bozucu tavırları
nedeniyle ortamdan dışlanır. “Takdir edersiniz ki, Prens, O.Kasabası’nda kaldığı
süre içinde basit taktikleriyle çevresindekileri büyülemişti. Bizim gibi bozkırda yaşayan zavallı insanları büyülemek yüksek zümreden gelenler için her zaman kolay olmuştur.” (Turgenyev, 2013:63; Turgenev, 2012:351) sözleriyle kıskançlık duygularının benliğini sardığını hissettiren Çulkaturin “Terentyevna bugün burnumun sivrilmeye başladığını fark etti ki bu kötüye işaret derler.” (Turgenyev, 2013:64, Turgenev, 2012: 351) sözüyle de ölüme git gide yaklaştığını vurgular. Bir sonraki gün,
Çulkaturin kendisinin de davetliler arasında olduğu baloyu, Liza ve Prensin mazurka
oynamalarını, sahte mutlulukları, sahte kişileri anlatırken içten içe Prens N.’ye bilendiğini söyler. Prens’le fısıltılı bir şekilde söz dalaşı başlatır ve “Sizin gibi Petersburglu bir sonradan görmeye meydanı bırakmaya niyetim yok” (Turgenyev,
2013:69; Turgenev, 2012:355) diyerek ona meydan okur. Düello yapmayı kararlaştırırlar. Çulkaturin Prens N’yi öldürmeyi kendisi için değil, Liza için yapacak ve bir
kahraman statüsüne yükselecektir. Düello şahitleri ile yerlerini aldıklarında ilk atışı
Çulkaturin yapar ve Prensi yüzünden yaralar. Prens ise onu affeder ve düelloya son
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verilir. Bu Çulkaturin için onur kırıcı bir durumdur. Düelloda başarısız oluşunu ve
Prens’in onu bağışlamasını hazmedemez. Kendisini kasabalının gözünde; “evrensel
bir infialin ve nefretin nesnesi, bir canavar, kıskanç, kana susamış bir deli” olarak
görür. Bir ‘kaçık’tır o. Herkes ondan kaçar. Ojoginler, Çulkaturin’e cephe alırlar.
Çulkaturin, düellodan sonra eski mutsuzluğuna geri döner fakat Lisa’nın aşk
öyküsü de mutlulukla bitmez. Âşık olduğu Prens, aniden Petersburg’a dönmüş ve
onu yüz üstü bırakmıştır. Çulkaturin her şeye rağmen onların yanına gider. Lisa ile
evlenmek istemektedir. Ancak Liza ile Bizmyenkov’un evlenme kararı aldıklarını
öğrenir. Bu noktada Çulkaturin okuyucuya “Şimdi söyleyin bana, lüzumsuz bir adam
değil miyim ben? Bütün hikâye boyunca lüzumsuz adam rolünü oynamadım mı?”
(Turgenyev, 2013:89; Turgenev, 2012:370) sorusunu yönelterek okuyucuyu ikna
etme konusunda başarılı olduğuna dair onay bekler.
31 Mart tarihli notlarında lüzumsuz adam kendisini hiç iyi hissetmediğini
“Çok kötüyüm, çürüdüğümü hissediyorum…Ölüm, ölüm yaklaşıyor!...Ölümün karşısında bütün fani kaygılar yok olur.” (Turgenyev, 2013:91; Turgenev, 2012:370) diyerek sükunet ve korku içinde etrafındaki her şeye veda etmeye başlar. Günlüğün
son sayfasında en son 1 Nisan tarihi yer almaktadır, ancak Çulkaturin’in yazısı yarım
kalmıştır. Çulkaturin,“Bitti, yaşam sona erdi. Bugün kesin öleceğim. Dışarısı sıcak…
adeta boğucu… yoksa ciğerlerim artık nefes almayı mı reddediyor? Küçük komedyam oynandı. Perde kapanıyor. Hiçliğe batarken artık lüzumsuz değilim…. Ölüyorum. Yaşa sen sevgili yaşayan” (Turgenyev, 2013:94; Turgenev, 2012:372) dedikten
sonra “Ve gelelim mezar taşıma / Gençlik sen çok yaşa / Ve sen kayıtsız doğa / Ebedi
güzellikle parla” (Turgenyev, 2013:94; Turgenev, 2012:372) mısralarıyla kalemi bırakır. Yayıncının notu olarak 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan akşam Çulkaturin’in öldüğü detayı ile hikâye sona erer.
Çulkaturin, kendi bakış açısına göre “lüzümsuz bir adam”dır. Ancak bu etkileyici aşk hikâyesinde asıl önemli olan kahramanın kendisine biçmiş olduğu kıymettir. Çulkaturin’in yaptığı tanımla yaşadıkları aynı yerde birleşmez. Çulkaturin’in
günlüğünde anlattığı gerçekte bir aşk yenilgisidir. Eğer bu yenilgide herhangi bir “lüzumsuz” kavram kullanılacaksa o da; Çulkaturin’in kendisini lüzumsuz bir hâle getirmesidir.
Mansur Bey ve Çulkaturin
Dünya edebiyatında önemli bir yeri olan “lüzumsuz insan” teması, Turgenyev’in “Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü” ile Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” öyküsünde benzer hatta birebir örtüşen yönleriyle işlenmiştir. Turgenyev, edebiyatta
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buna “lüzumsuz adam” ismiyle öncülük etmiş; Sait Faik de benzer bir misyonla bunu
Türk edebiyatına kazandırmıştır. Birbirinden farklı kültürler olmasına rağmen, her
iki metinde de lüzumsuz insanlar olarak görülen Çulkaturin ve Mansur Bey, bazı
hususlarda ortak özelliklerle yakınlaşmışlardır. Bu durumu aşağıdaki tabloyla somutlaştırmak mümkündür:
Mansur Bey

Çulkaturin

Hikâyenin anlatıcısıdır.

Hikâyenin anlatıcısıdır.

Tahminen kırk sekiz yaşındadır.

Otuz-otuz iki yaşındadır.

İstanbul’da azınlık halkın yaşadığı bir Kuzu Pınarı adında ailesine ait bir köyde
mahallede oturur.
yaşar.
Geçimini üç ayda bir almaya gittiği Ailesinden kalan sadece köyü vardır,
dükkân kirasından sağlar.
başka da hiçbir şeyi yoktur.
Yalnız yaşar.

Bakıcısı Terentyevna’dan başka kimsesi
yoktur.

Açıkça “lüzumsuz adam” olduğunu Açık açık “lüzumsuz adamım” diye desöylemez, karakteristik özelliklerinden falarca söyler. Kendini eleştirir, sorguyola çıkarak okuyucunun hissetmesini lar.
bekler.
Her gün sıralı olarak aynı vakitte rutin Sadece günlüğünü yazar.
işleri yapar.
Kendi mahallesinden başka bir yere git- Hastalığı nedeniyle evden çıkması dokmeye çekinir.
tor tarafından yasaklanmıştır.
Fransızca bilir, kütüphaneye gider, Özel öğretmenlerden dersler alır, AlFransızca mecmua okur ve çeviri ya- manca öğretmeninden bahsedilir, ancak
par.
genel yetenek ve kültürü hakkında detaylı bilgi verilmez.
Şüpheci, çekingen, ürkek bir kişiliği Şüpheci, çekingen, endişelidir.
vardır.
Kahramanlar gayrimüslim küçük es- Hikâyenin tüm kahramanları Rus’tur.
naflardır.
Hepsi farklı rütbelerdendir.
Esmer bir Yahudi kıza âşık olur.

Ojogin’in on yedi yaşındaki kızı Yelizaveta’ya -Liza’ya- âşık olur.
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Âşık olduğu kıza mahalledeki maran- Liza’nın kendisinden başka, birisi Pegoz yüzünden yaklaşamaz.
tersburglu aristokrat, diğeri memur iki
talibi vardır. Liza’yı kazandığını zannederken yenik düşer.
Türlü hayaller kurar, ancak gerçekleş- Hayalleri vardır, ancak hiçbir hayalini
tirme teşebbüsünde bulunmaya cesareti gerçekleştiremez.
yoktur.
Yedi yıldır çıkmadığı mahallesinden Henüz ortada rakiplerinin olmadığı ve
kabuğunu kırıp çıkmayı başarır, bu ma- Liza ile hoş vakit geçirdiği süre içinde
cera iki gün sürer.
kabuğunu kırıp çıkmayı başarsa da bu
durum üç haftayı geçmez eski haline döner.
Hikâyenin sonunda yine hayal kurar, Her gün ölüme bir adım daha yaklaşır,
intiharı düşünür.
hastalığı gittikçe ilerler.
Denizin sularına kendini bırakarak öl- 1 Nisan tarihinde evinde ölür.
mek arzusundadır.
Hikâyenin dili basit ve anlaşılırdır, Hikâyenin dili basit ve anlaşılırdır, tümtümceler çok uzun değildir.
celer çok uzun değildir.
Rus edebiyatındaki gereksiz insanların karakteristik özellikleri, soylu bir ailenin üyesi olmak, içinden çıktığı sosyal çevreye yabancılaşmak ve entelektüel birikimiyle, taşıdığına inandığı etik değerleriyle kendisini içinde bulunduğu çevreden üstüngörmek, ifade ve eylemleriyle topluma ters düşmek, şüphecilik, ruhsal yorgunlukolarak sıralanabilir (Karaca, 2011:31).
Karaca’nın (2011:30) “Sait Faik, ilginç bir benzerlikle yarattığı eser kişisini,
tıpkı Turgenyev gibi (Lüzumsuz*1/ Gereksiz Bir Adamın Güncesi,1849), lüzumsuz
adam olarak nitelendiriyor (Lüzumsuz Adam, 1948)” sözleri, Aytaç’ın (2000:13)
“..Yazarların ya da şairlerin yetişme süreçlerinde ve olgunluk dönemlerinde orijinallerinden ya da çevirilerinden okuyup etkilendikleri veya en azından esinlendikleri
yabancı yazarlar, şairler vardır” görüşünü iki eser üzerinden özetleyen bir ifade niteliği taşımaktadır.
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Sonuç
Rus toplumu için; soylu ve köylü sınıfı arasındaki adaletsiz yaşam biçimini
sonlandırmak isteyen, Batıda öğrenim gördüğü sırada Rus kimliği nedeniyle Batı’ya
ayak uyduramayan, ülkesine döndüğünde ise Batı’dan aldıklarını ülkesinde uygulamaya koyup yürütemeyen gençlerin Batı ve Doğu çelişkisi içinde bocalaması, toplum
yararını gözetmelerine rağmen teşebbüste bulunamayarak uyumsuzluk göstermeleri
sonucunda ortaya “lüzumsuz insan” tipi çıkmış; dünya edebiyatında olduğu gibi Türk
edebiyatında da bu tema bir müddet sonra karşılık bulmuştur. Abasıyanık’ın kendisinden önce “lüzumsuz insan” temasını işleyen Turgenyev’den etkilendiği şüphe götürmez bir gerçektir. Öyle ki, Turgenyev gibi kendisi de eserinin isminde “Lüzumsuz
Adam” ifadesini kullanmayı tercih etmiştir. Turgenyev günlük tarzında başkahramanının geçmişine dair bilgiler verirken, Abasıyanık düz yazı biçiminde başkahramanının rutin yaşamını anlatmasına imkân verir.
Her iki metni karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, özellikle çalışmamıza
konu olan “lüzumsuz insan” temasıyla ilgili oldukça benzer yönlerin olduğu görülecektir. Her iki kahramanın hayalcilikleri, faydasız oluşları, başarısızlıkları, özellikle
eyleme geçme hususundaki kararsızlıkları, çekingen ve korkak oluşları “lüzumsuz
adam” olarak tanıtılmaları için önemli argümanlar olarak değerlendirilebilir. Araştırmamıza konu olan bu muazzam iki edebi eser, ait oldukları dönemin sosyolojik yapısını yansıtmaktadır.

Kaynakça
Abasıyanık, S.F. (2018). Lüzumsuz Adam, Lüzumsuz Adam, 9. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ss.1-13.
Aslan, C. (2007). Sait Faik Abasıyanık’ın Öykülerinde Kurgu ve Anlatım Teknikleri,
Ankara Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, YÖK Tez No:
218299.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
(Erişim T. 13.11.2018).
Aytaç, G. (2000). Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Say.
Aytaç, G. (2016). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
Behramoğlu, A. (2012). Rus Edebiyatı Yazıları (XIX.ve XX.Yüzyıllar), İstanbul: Tekin Yayınevi.
Belge, M. (2016). Step ve Bozkır. Rusça ve Türkçe Edebiyatta Doğu – Batı Sorunu
ve Kültür, İstanbul:İletişimYayıncılık.

471

Zeki TAŞTAN - Nükhet ELTUT KALENDER

Dobrolyubov, N.A. (2010). Oblomovluk Nedir? Beyhan, M. (Çev.), İstanbul:Evrensel Basım Yayın.
Karaca B., (2011). Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Tipinin Evrensel Genleri (Tutunamayanlar’ın Rus Edebiyatındaki Gereksiz İnsan ve Küçük İnsan Tipleriyle
Akrabalıkları), Folklor/Edebiyat Dergisi, 17(67), ss.29-36.
https://www.folkloredebiyat.org/Makaleler/847798180_fe-67-2.pdf
(Erişim T.
23.12.2018).
Kavaz, İ. (1990). Sait Faik Abasıyanık-Yazar ve Eser, Fırat Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, YÖK Tez No:19203.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
(Erişim
T.
04.12.2018).
Kesebir, E., Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde Gayrimüslim Kadınlar, Mustafa
Kemal Üniversitesi SBE Dergisi, 2014.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/183337 (Erişim T. 27.10.2018).
Moran, B. (1994). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul:Cem Yayınları.
Olcay, T. (2005). İvan S. Turgenyev. İstanbul:Multilingual.
Öksüz, G.(2012). “Lermontov’un Zamanımızın Bir Kahramanı” Adlı Romanında
Gereksiz İnsan ve Kadın Karakterlerin Önemi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar
Dergisi,
I(1).
http://www.avrasyad.com/Makaleler/864816166_GAMZE%20%C3%96KS%C3%9CZ.pdf
(Erişim
T.
07.10.2018).
Özdemir Y., (2006). Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Mekân Olarak İstanbul,
İstanbul Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez
No: 214236. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
(Erişim T. 16.09.2018).
_______Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, (2003) Abasıyanık, Sait
Faik, (Red:Erdoğan, T, Yalçın, M. ), c.I. A-İ, 2. Baskı, İstanbul:YKY.
Turgenev, İ. (2012). Dnevnik lişnego çeloveka, Maloye sobraniye soçineniy, SanktPeterburg: Azbuka, ss. 327-372.
Turgenyev, İ.S. (2013). Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü, Tecimen, O. (Çev.) İstanbul:Notos.

472

Rusça Ünlülerin Dizgesel Özellikleri

Dr. Öğretim Üyesi Zulfiya ŞAHİN
Ankara Üniversitesi

Özet: Ses dizgisi, dile özgü sesbirimleri, ses birleşimleri ve ses etkileşimleri gibi ses bilimsel olguları bir arada barındıran ve bunların kendi içinde
mükemmel bir uyumla çalıştığı sisteme verilen addır. Kusursuz bir biçimde çalışmasına karşın bazı sesbilimsel olgularda görülebilen uyumsuzluklar ses dizgisinin mükemmelliğini bozan istisnalardır. Çalışmada, ünlü ses dizgesinin sesbirim sayısı, ötümsüz ünlülerin varlığı ve ünlü ikizleşme olayı olmak üzere
Rusça ünlü ses dizgesinin üç sorunu ele alınmaktadır. Rus diline odaklı yapılan
bu incelemede, bahsedilen sesbilimsel istisnaların veya daha geniş adıyla sorunların çağdaş Rus sesbilimi sınırları içerisinde değerlendirmesi yapılmaktadır.
Çağdaş Rusçada ünlü sesbirimlerin sayısı hala netlik kazanmamış konulardan biridir. Rus dilinde /и/, /э/, /ы/, /а/, /у/, /о/ olmak üzere altı ünlü sesbirim bulunmaktadır. Petersburg Fonoloji Okulu bu bileşime tam anlamıyla sadık kalmaktadır. Ancak Petersburg ve Moskova Fonoloji Okulları arasında Rus
dilindeki ünlü sesbirimlerin sayısıyla ilgili anlaşmazlıklar vardır. Moskova Fonoloji Okulu /ы/ sesbiriminin yalnızca /и/ sesbiriminin bir değişkesi olduğu
görüşünü savunurken, Petersburg okulu /ы/ sesini bağımsız bir sesbirim olarak
değerlendirmektedir.
Rusçada var olan ünlülerin geleneksel açıklaması, yalnızca ötümlü ünlülerin varlığını öne sürmektedir. Ancak L.R. Zinder Rusçada süreksiz ünsüzler, daha çok patlamalı ünsüzlerden sonra kelimenin nihai sonunda ötümsüz
ünlülerin varlığını kanıtlamaktadır.
Ünlü sesbirimlerin uzunluğu Rusçada anlam ayırt edici nitelik olmamasına karşın, ünlü ikizleşme olayı mevcuttur. Örneğin вообще, сообща,
соотносить, воображать, вооружать, дообедать vb. sözcüklerde dar uzun
[а:] ile, прерии, специи, инициировать, станции, Мариинка vb. sözcüklerde
ise uzun [и:] ile karşılaşılmaktadır. İkizleşme olayı bileşenler sorusunu doğurmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rusça, Sesbilgisi, Ünlü Dizgesi.
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Characteristics of Russian Vocalism
Abstract: The sound (phonological) system of language is a perfectly
working system that is concerned with organization of phonemes, phonemes
combinations and phonological cases. Although the system works perfectly,
yet some exceptions or problems may occur and diverge with the phonological
system of the language. The presented study is focuses on three problems of
Russian vocal system: number of vowel phonemes, presence of voiceless vowels and case of vowel gemination. In this study, the phonological exceptions
mentioned are evaluated within the borders of contemporary Russian phonology.
The number of vowel phonemes in contemporary Russian is still one of
the subjects that have not been clarified. There are six vowel phonemes in Russian language: /и/, /э/, /ы/, /а/, /у/, /о/. St. Petersburg Phonological School remains fully loyal to this composition. However, there are disagreements about
the number of vowel phonemes in the Russian language between St. Petersburg
and Moscow Phonological Schools. Moscow Phonological School takes the
position, that the phoneme /ы/ is only an allophone of the phoneme /и/, yet
Petersburg Phonological School considers the phoneme /ы/ as an independent
phoneme.
Another difficult question of Russian vocalism, undoubtedly, is the
question of voiceless vowels in Russian language. The traditional description
of the vowels of the Russian language implies the existence of only voiced
vowels. However, L.R. Zinder proves the existence of voiceless vowels in the
Russian language.
Despite the fact that in Russian the duration of vowels is not a phonematic feature, there are some cases of vowel gemination in language. For example, there is a reduced long [a:] in such words as: вообще, сообща,
соотносить, воображать, вооружать, дообедать etc, or there is long [и:]in
such words as: прерии, специи, инициировать, станции, Мариинка etc. The
gemination phenomenon raises the question of components.
Key Words :Russıan, Phonology, Vowel System.

Konuşma seslerinin genel koşulu,1 hava akımıdır. Hava akımı hem soluk alma
hem soluk verme esnasında oluşabilir. Ünlüleri gerek soluk alma, gerekse soluk
verme sırasında oluşturmak mümkündür. Ancak Rusçada tüm ünlüler tıpkı tüm ünsüz gibi, sadece soluk verme esnasında oluşturulur.
Ünlüler, tüm diğer sesler gibi akciğerden çıkan hava akımıyla ve bu akımın
gırtlakta bulunan ses tellerini harekete geçirmesiyle oluşur. Ses tellerinin titreşimi
1

Kliktik sesleri istisnadır. Kliktik sesleri Rus dilinde rastlanmaz ve burada dikkate alınmayacaktır.
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neticesinde sesin asıl tonu oluşur. Ardından ise hava akımı ağız boşluğundan geçer
ve dışarıya çıkar. Rusçada yer alan tüm ünlülerin yalın sesletimleri için temel tınlayıcı (Rus. резонатор) ağız boşluğudur. Ancak sesbilimsel konumlara bağlı olarak
burun boşluğu da kısmi olarak Rusça ünlü oluşumunda tınlayıcı görevi üstlenebilir.
Örneğin genizsil /м/ ve /н/ ünsüzlerin öncesi veya sonrası bir konumda, burun boşluğu kısmi olarak ünlülerin oluşumunu etkiler ve ünlülere genizsil bir ahenk katar:
мана, мина, номер, няня манить намыть намучиться менять vd. Fakat Rusçada
ünlülerin genizsilleşmesi anlam ayırt edici nitelikte değildir ve bu olay sesin konumsal (Rus. позиционный) ahengi olarak değerlendirilir.
Rusçada akustik özelliklerine göre ünlü sesler bütünüyle ötümlü seslerdir
(Rus. тональный звук), başka bir deyişle ünlüler sadece düzenli seslerden oluşur. 2
Tam da bu nedenle Rusçada ünlüler (Rus. гласный) düzenli ses dalgalarından oluşan
ses (Rus. голос) sözcüğünden türetilmiştir. Ancak burada bir açıklama getirmek yerinde olacaktır. Hava akımı ağız boşluğundan geçerken bu boşluk kendi seslerine
neden olabilir. Ötümsüz ünlüler tam da bu şekilde: yani ses tellerini titreştirmeden
oluşurlar. Bu ünlüler yalnızca ağız boşluğundaki titreşimlerle oluşan ünlülerdir. L.R.
Zinder (1979) ötümsüz ünlülerin varlığını şu şekilde kanıtlamaktadır: “Dil ve dudakları, ilgili ünlünün eklemlemesine göre ayarladıktan sonra, bu organların konumlarını
değiştirmeksizin nefes vermek gerekir, bu sayede seslerin karakteristik özellikleri
olanca netliğiyle ortaya çıkacaktır.3” Dillerde, ötümsüz ünlülere genellikle bağımsız
sesbirimleri olarak rastlanmaz, daha çok konumsal değişkeler (alofonlar) ya da ünsüzlerin ahengi olarak kendilerini gösterirler. A.I. Thomson, konuyla ilgili ilginç bir
gözlemde bulunmuştur: “Diğer dillerde patlamalı sesler kendinden önce gelen ünlü
sese bağlı olarak değişkenlik gösterirken, Rusçada суд, кот, спет, убит, кит, глуп,
дуб, раб, хлеб, погиб, лук, бок, как, век, ученик gibi sözcüklerde, her bir sözcüğün
sonunda aynı karakteristik yükseklikle patlamalı ses duyulmaktadır. Rusçada sonda
rastlanan ъ4 için konuşma organlarının kasti olarak bir eklemleme yaptıkları açıktır.
… Böylelikle, Rusçada sonda bulunan ъ kısa ve ötümsüz ünlü biçiminde korunduğu
bir çıkarımda bulunmak mümkündür.”5 Zinder (1979), Rusçada ünsüzlerden sonra
görülebilecek ötümsüz ünlü varlığı üzerine şöyle bir açıklama getirmiştir: “Ünsüzlerin ahenkleri, bu ünsüzlerin niteliklerine bağlı olmadıkları ve özel bir eklemleme sayesinde ortaya çıktıkları için, onları ötümsüz ünlüler olarak değerlendirmek
Ünlüler, hava akımının ağız boşluğundan geçişi ve büyük-küçük engellerin aşılması sırasında
kaçınılmaz olan küçük miktarda düzensiz sesler bünyelerinde barındırmaktadırlar.
3
Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 170.
4“ ъ” XII-XIII yüzyıllarına kadar vurgusuz kısa arka orta dil ünlüsü olarak Rusçada varlığını
göstermiştir. 1918 Yılı Dil Reformuyla yazıdan kaldırılmıştır.
5
Tomson, A.İ./ Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 171.
2
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mümkündür.” 6 Böylelikle, Rusçada süreksiz ünsüzler (Rus. смычный согласный),
daha çok patlamalı ünsüzlerden (Rus. взрывной согласный) sonra, sözcüğün nihai
sonunda ötümsüz ünlüleri ortaya çıkabileceğine dair bir sonuç çıkarmak olası bir durumdur. Ancak bu hususun Rusça geleneksel sesbilim literatüründe bir yansımasının
bulunmadığını belirtmek gerekir. Rusçada ünlülerin geleneksel tanımında yalnızca
ötümlü ünlülerin varlığı kabul edilmektedir
Şçerba (1958) Rusça ünlülerin temel niteliklerinin arasında gergin (Rus.
напряженность) veya gevşek (Rus. ненапряженность) eklemlemeye dikkat çekmektedir. Ünlü özelliklerinin, gergin eklemlemenin sonucunda daha belirgin bir
şekilde ortaya çıktığını ileri süren Şçerba, konuyla ilgili şöyle bir açıklama getirmiştir: “ Gergin eklemleme hem eklemli kasları hem de tınlayıcının duvarlarını kapsamaktadır. Sert duvarlar ses özelliklerinin daha net ve işitilir olmalarını sağlarlar. Yumuşak duvarlar ise ünlülerin özelliklerini daha az nitelikli kılarlar.7 Zinder (1979)
ünlülerin bu özelliğin akustik niteliklerine de yansıdığını belirtmiştir: “…gergin ünlülerin formantları gevşek ünlülerin formantlara kıyasla ciddi uzaklık göstermektedir.”8 Matuseviç (1976) de bu fikri destekleyerek, konuyla ilgili bir yorum getirmiştir: “Ağız boşluğunun duvarları ne kadar fazla gerilirse, o kadar sert hale gelecektir
ve sesletilen ünlü daha keskin ve net bir özellik kazanacaktır. Duvarlar ne kadar az
gerilirse, o kadar yumuşak duruma gelecektir ve bunun sonucunda sesletilen ünlü
daha soluk bir renge bürünecektir.”9 Ayrıca Zinder (1979), Rusçada vurgusuz ünlülerde görülen daralma olayının (Rus. редукция) bu durumla bağlantılı olduğunu ileri
sürmüştür: “Genelde vurgusuz ünlülerin belirgin özelliklerini yitirilmesi olarak bilinen daralmanın özünde, tınlayıcı duvarlarının gerilim eksikliğinden kaynaklanan formant hatlarının bulanıklaşması vardır.”10 Matuseviç (1979) bu özelliğin vurgu düzeyine de yansıdığını belirtmiştir: “Rusçada gergin ve gevşek ünlüler arasındaki fark,
vurgulu ve vurgusuz ünlülerin farklılığı açısından çok önemlidir.”11 Tüm yukarıda
belirtilenlere rağmen, Rusçada, anlam ayırt edicilik açısından ünlülerin gergin/gevşek özellikleri yeterince araştırılmamış konulardan biridir. Ancak, Şçerba (1958),
Zinder (1979) ve Matuseviç (1976) 'in fikirlerine dayanarak, gergin ünlülerin gevşek
ünlülere nazaran daha nitelikli bir biçimde sesletildiklerini ve Rusçada görülen ünlü

Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 171.
Şçerba, L.V.,İzbrannıye rabotı po yazıkoznaniyu i fonetike, Leningradskiy universitet, Leningrad,
1958, Tom 1, s.140.
8 Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 181.
9 Matuseviç, M. İ.,Sovremennıyrusskiy yazık. Fonetika.,Prosveşçeniye, Moskva, 1976, s.62.
10 Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 181.
11 Matuseviç, M. İ.,Sovremennıy russkiy yazık. Fonetika.,Prosveşçeniye, Moskva, 1976, s.62.
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daralma olayının kısmen de olsa bu durumun bir sonucu olduğunu söylemek mümkündür.
Zinder (1979) gerilme kavramının sıkça yeğinlik (Rus. интенсивность) kavramıyla karıştırıldığını belirtmektedir. Yeğinlik, ünlünün niteliksel özelliklerini etkilemeyen sesin kuvvetidir. Gerilme ise aksine, yukarıda da belirtildiği gibi ünlülerin
niteliğini etkileyebilir. Yeğinliğin, sesin kalitesini etkilemediğini söylerken bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Ünlülerin kendilerine has bir kuvvete sahip oldukları
gerçeğini göz önünde bulundurarak, eşit şartlar altında farklı ünlülerin, farklı yeğinlik derecelerine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Örneğin, kapalı ünlü olan [и] ve [у],
açık ünlü olan [а]’dan daha az bir kuvvete sahiptir.12
Rusçada ünlülerin uzunluğu, anlam ayırt edici nitelikte değildir, yani ünlü sesbirimleri uzunluk özelliklerine göre farklılık göstermezler. Ancak her bir ünlünün
ayırt edici bir uzunluğu ya da başka bir deyişle kendine has bir uzunluğu vardır. Açık
ünlüler kapalı ünlülerden daha uzundur, buna örnek olarak [а] sesinin [и] sesinden
daha uzun olması gösterilebilir. Bununla birlikte, tüm ünlülerin uzunluğunu etkileyebilecek ortak koşullar da vardır. Rusçada bir ünlünün uzunluğu, sesbilimsel konuma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin Rusçada ünlülerin uzunluğu, seslem türüne göre değişiklik gösterebilir, başka bir deyişle seslem sonundaki ünlülerin
uzunluğu farklıdır. Bunun yanı sıra ünlülerin uzunluğu bitişik ünsüzlerin, yani öncesinde ve sonrasında bulunan ünsüzlerin niteliğine göre de farklılık gösterebilir, örneğin ötümlü ünsüzlerin arasında ünlünün uzunluğu, ötümsüz ünsüzlerin arasında bulunan ünlünün uzunluğuna kıyasla daha fazladır. Sözcükteki seslem sayısı da ünlülerin uzunluğunu etkileyen faktörlerden biridir. Sözcükte seslem sayısı arttıkça ünlülerin uzunluğu kısalır. Bunun yanı sıra, Rusçada ünlülerin uzunluğunu etkileyen koşullardan belki de en önemlisi vurgu ve vurguya göre ünlünün konumudur. Rusçada
bir ünlünün en güçlü ve nitelikli konumu, aynı zamanda ünlünün en uzun sesletimi
vurgulu konumdadır. Ünlülerin uzunluğu, yeğinlik veya başka bir deyişle kuvvet
özelliklerine göre de belli bir oranda farklılık gösterebilir. Zinder (1979) ünlülerin uzunluğu ve kuvveti arasındaki bağlantıyı şöyle açıklamıştır: “[и] sesi [а] sesinden
daha az kuvvetli bir sestir, dolayısıyla eşit şartlarda o daha az işitilebilirliğe sahiptir.
Bu nedenle, [и] sesinin konuşma akışında kaybolmaması için [a] 'dan nispeten daha
uzun olması gerekir. Bu eğilim özellikle, ortalama olarak ünlülerin çok kısa olması
durumunda ortaya çıkar. Eğer mutlak uzunluk herhangi bir ünlünün tam olarak işitilmesi için yeterli ise, bu durumda bahsi geçen düşüncenin bir önemi yoktur.”13

12
13

Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 187.
Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 187.

477

Zulfiya ŞAHİN

Her ne kadar Rusçada ünlülerin uzunluğu anlam ayırt edici nitelikte olmasa
da, dilde üzün ünlülere rastlanmaktadır. Rastlanan üzün ünlüler ikizleşmenin (Rus.
геминация) bir sonucudur. Örneğin вообще, сообща, соотносить, воображать,
вооружать sözcüklerde uzun [˄:]; ya da прерии, специи, инициировать, станции
gibi sözcüklerde uzun [и:] sesine rastlanır. Rusçada, Slav kökenli sözcüklerde ikizleşme olayı genellikle biçimbirimlerin sınırlarında oluşan bir durumdur: во-обще
(önek + kök), со-обща (önek + kök), со-относить (önek + kök), во-ображать
(önek + kök), во-оружать (önek + kök), специ-и (kök + sonek), иници-ировать
(kök + yapı eki), станци-и (yapı eki + sonek). İkizleşmiş ünlüler Ölçünlü Rusça
Sesletim Kurallarına göre tek uzun ünlü olarak sesletilmelidir. Akustik açıdan ünlüler ton14 ve tını özelliklerine göre ayrım gösterirler. Ünlülerin temelini gırtlakta
oluşan müzikal ton oluşturur. Ana tona, yutakta ve ağız boşluğunda oluşan tınıların
eklenmesi neticesinde her ünlünün kendine özgün nitelikleri oluşur.15 Akustik açıdan
ton, sesin temel frekansının yansımasıdır. Tını ise sesin spektrumudur, yani temel
frekansa paralel frekansların yansımasıdır. Tınının analizi için spektrumun sürdürülebilir öge gruplarının sayı ve konumları önemlidir. Spektrumun sürdürülebilir öge
grupları formantları oluşturmaktadır. Eklemleme açısından tonun ve tınının oluşumunu şöyle tasvir etmek mümkündür: “Hava akımı ses tellerini harekete geçirir, ses
tellerinin titreşim hızı ana tonu belirler. Titreşim hız değerine göre, başka bir deyişle
frekansına göre, ünlü ya tiz ya da pes özelliklerini kazanır. Yutak, ağız ve burun boşluğundan geçen hava akımı, akustik arınmadan (filtrasiyon) geçer. Bu arınmanın neticesinde formant frekansları olarak adlandırılan yan frekanslar belirlenir. Konuşma
organları, kaslar yardımıyla (kendilerini fazla ya da daha az gererek, ayrıca şekil değiştirerek) formant değerleri kontrol edilebilir.”16
Formantların doğası günümüzde hala tartışmaya açık konulardan biridir. Rus
sesbilimsel geleneğinde formant oluşumu iki kurama dayanmaktadır. İlki, konuşan
makinenin gelişimi ile yakından ilişkilidir. 1779 yılında Petersburg İlim Akademisinde ünlüleri taklit edebilen konuşan makine yarışmasını düzenlenmiştir. Yarışmayı
kazanan mucit H.A. Kratsenşteyn olmuştur. İcat edilen makine, yapay ses tellerinden
ve yapay gırtlaktan oluşuyordu. Hava akımı körük yardımıyla taklit ediliyordu. Sesin
ana tonu bir pens yardımıyla ayarlanıyordu. Makineye tınlayıcı görevini görebilecek
ilginç şekillerde kavanozlar bağlanarak karakteristik yan tonlar elde ediliyordu. Yüz
yıl sonra, H. Helmholtz daha mükemmel bir makine icat etti. Makinesinin yardımıyla
Bir ünlünün temel tonu kastedilmiştir.
Avanesov, R.İ.,Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo yazıka,Moskva, Moskovskiy
universitet, 1956, s.90.
16 Fitch, W.T., çev.:Panova, Y.N., Evolutsıya yazıka, 3. Baskı, University Press, Cambridge, 2013, s.
340.
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Helmholtz, ünlülerin, yan tonlarının, ana tonla birlikte ortaya çıktığını ve tınlayıcılar
tarafından güçlendirildiğini kanıtladı.17 Böylelikle, Kratsenştein-Helmholtz kuramına göre, ünlülerin karakteristik tınıları, ses tellerinin karmaşık titreşimlerinin sonucudur. Tınıyı oluşturan ana tona paralel karmaşik titreşimler, başka bir deyişle ana
tona armonik frekanslar ağız, gırtlak ve burun boşluğu gibi tınlayıcılar tarafından
güçlendirilmektedir. Ünlülerin doğasında bulunan armonik sıklıkların (frekansların)
daima ana ton sıklığının (frekansının) katı olduğu olgusu Kratsenştein-Helmholtz kuramını destekler niteliktedir.
İkinci kuram L. Hermann'a aittir. Tınlayıcının kendi tonunu formant olarak
adlandıran ilk Hermann olmuştur. Kuramına göre, hava akımı, ağız boşluğunun
kendi tonlarını, yani ünlülerin karakteristik özelliklerini de oluşturan formantları
uyandırmaktadır. Hermann'ın görüşüne göre, tınlayıcının tonu, ana tonun bir birleşimi, yani ana tona armonik olmayabilir de. Ancak günümüze kadar ünlülerin doğasında asıl tonun katı olmayan yan tonlar rastlanmamıştır.18
Modern akustik araştırmalar, ünlülerin altı ve daha fazla formant değerlere sahip olduklarını, ancak ünlülerin ana özelliklerini belirlemek için iki ya da üç formant
değerinin yeterli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sesbilgisi kitaplarında genellikle ünlülerin ilk iki formant değeri verilmektedir. Sesbilimsel gelenekte ünlülerin
temel tonu F0 ile ifade edilirken, ilk iki formant sıklığı FI ve FII olarak ifade edilmektedir. FI değeri, ünlünün dikey yüksekliğiyle ilişkilidir; ünlü ne kadar alçaksa,
formant sıklık değeri o kadar yüksek olur. FII değeri ise, ünlünün yatay konumu ile
ilişkilidir, yani ünlü ne kadar önde olursa, ikinci formant değeri da o kadar yüksek
olur. Burada, formantların bir noktayı değil, yaklaşık bölgeyi gösterdiklerini belirtmekte fayda vardır. Isayev (2016) tarafından yürütülen araştırmaya göre, Rusça ünlülerin19 yaklaşık formant değerleri şöyledir:20 [a]- FI (800-600 Hz); FII – (17001300 Hz); [o] – FI (550-350 Hz), FII – (1100-700 Hz), [у] – FI (350-250 Hz); FII –
(1100-700 Hz); [ы] – FI (350-250 Hz); FII – (1900-1300 Hz); [и] – FI (350-250 Hz);
FII – (2500-2100 Hz); [э] – FI (550-350 Hz), FII – (2300-1900Hz); Matuseviç (1976)
aynı konumda ünlülerin ortalama formant değerlerini şöyle belirtmektedir: [a]- FI
(700 Hz); FII – (1000 Hz); [o] – FI (500 Hz), FII – (800-900 Hz), [у] – FI (250 Hz);
FII – (600 Hz); [ы] – FI (250 Hz); FII – (1700 Hz); [и] – FI (350 Hz); FII – (1900
Hz); [э] – FI (500 Hz), FII – (1500Hz).21
Morozov, V.P.,Taynı vokalnoy reçi, Nauka, Leningrad, 1967.
Zinder, L.R.,Obçşaya fonetika, Moskva, Vısşaya şkola, 1979, s. 173.
19 İki damaksıllaşmamış ünsüzün arasında veya nihai başlangıç konumunda.
20 İsayev, İ.,Komputernıy analiz reçi, 1.09.2016, https://postnauka.ru/faq/65242
21 Matuseviç, M. İ.,Sovremennıy russkiy yazık. Fonetika.,Prosveşçeniye, Moskva, 1976, s.90.
17
18
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Bondarko (1981), Rusçada ünlülerin formant değerlerinin ideal22 sesbilimsel
koşullarda dahi çeşitlilik gösterdiğini belirtmektedir.23 Formant değerlerinin değişkenliği birçok etkene bağlıdır: kadın ya da erkek sesi, yetişkin ya da çocuk sesi, ton
hareketi, ses kuvveti vb. Ses bağlamı veya sesbilimsel konum da diğer etkenlerdendir. Örneğin [о] ya da [у] gibi arka ünlülerin, damaksıllaşmış24 ünsüzden sonra ve
damaksıllaşmamış ünsüzler önceki konumunda formant değerlerinin ciddi oranda
değiştiğini görmek mümkündür25.
Rus sesbilim geleneğinde ünlülerin belirleyici özelliklerin formant değerlerinin değil, formant değerlerinin arasındaki oran olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Ünlülerin arasındaki akustik fark bu oranla belirlenmektedir. Bondarko 'ya
(1981) göre Rusçadaki ünlülerinin formant değerlerin oranı şöyledir: /а/ – 1,93; /о/ 1,48; /у/ - 1,81; /е/ - 4,25; /и/ - 4,56; /ы/ - 4,22.26 Ancak bu oranların farklı araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalarda farklılıklar gösterdiğini belirtmek gerekir.
Böylece, her ne kadar formant değerleri ünlülerin akustik özellikleri hakkında
daha net bir bilgi sunsa da ünlülerin temel özelliklerini tümüyle bu formant değerlerine dayandırmak pek de mümkün olmadığı görülmektedir.
Çağdaş Rusçada ünlülerin sahip olduğu sesbirimlerin sayısı hala netlik kazanmamış konulardan biridir. Sesbilimciler arasında konuya dair iki bakış açısının var
olduğunu söylemek mümkündür. Rusçada /и/, /э/, /ы/, /а/, /у/, /о/ olmak üzere ünlülere ait altı sesbirim bulunmaktadır. Petersburg Fonoloji Okulu (Leningrad Fonoloji
Okulu) bu bileşime tam anlamıyla sadık kalmaktadır. Ancak Petersburg ve Moskova
Fonoloji Okulları arasında Rusçada ünlülerin sesbirimlerinin sayısıyla ilgili anlaşmazlıklar vardır. Moskova Fonoloji Okulu /ы/ sesbiriminin yalnızca /и/ sesbiriminin
bir değişkesi olduğu görüşünü savunurken, Petersburg okulu /ы/ sesini bağımsız bir
sesbirim olarak değerlendirmektedir. /ы/ sesbiriminin yalnızca /и/ sesbiriminin
bir değişkesi olarak değerlendirme fikri ilk olarak Baudouin de Courtenay tarafından
öne sürüldü. Rusçada /ы/ sesbiriminin sözcüklerin başında kullanılmaması, ayrıca
Aynı ses bağlamının, aynı alıcılar ve anonsörlerin koşulu.
Bondarko, L.V.,Fonetiçeskoye opisaniye yazıka i fonologiçeskoye opisaniye reçi, Leningradskiy
universitet, Leningrad, 1981, s.66.
24 Damaksıllaşma (Rus. палатализация) yan boğumlanma türüdür. Bu hareketin sayesinde ünsüzler
[ и] (İPA. [ʲ]) ahengini kazanırlar ve yumuşarlar. Damaksıllaşma, engel oluşturmaz, sadece tınlayıcının
biçimini değiştirerek ünsüze bir ahenk kazandırır. Damaksıllaşma, engel oluşturan ana boğumlanma
hareketiyle eş zamanlı olarak gerçekleşen bir harekettir. Bundan dolayı bu hareket yan boğumlanma
(Rus. коартикуляция) olarak adlandırılmaktadır. Rusçada ünsüzlerin damaksıllaşmış veya art
damaksıllaşmış telaffuzları anlam ayırt edici niteliktedir.
25 İsayev, İ.,Komputernıy analiz reçi, 1.09.2016, https://postnauka.ru/faq/65242
26 Bondarko, L.V.,Fonetiçeskoye opisaniye yazıka i fonologiçeskoye opisaniye reçi, Leningradskiy
universitet, Leningrad, 1981, s.67.
22
23
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damaksıllaşmış ünsüzlerden sonra kullanılmaması ve kafiyelerde /и/ sesbiriminin yerine kullanılabilmesi gibi sesbilimsel olgular Baudouin de Courtenay’in bu yönde
düşüncelerini destekler nitelikteydi. Moskova Fonoloji Okulu tarafından Baudouin
de Courtenay’in /ы/ sesbirimi konusundaki görüşü esas olarak benimsenmiştir. Moskova Fonoloji Okulunun temsilcisi olan Avanesov (1956), konuyla ilgili şöyle bir
yorum getirmiştir: “Rusçada, bitişik ünsüzlerin nitelikleri açısından aynı konumda
bulunan vurgulu hecede beş ünlü sesbirim varlık göstermektedir.”27 Moskova Fonoloji Okulunun diğer temsilcilerinden Beloşapkova (1989) da Baudouin de Courtenay
ve Avanesov’un fikrini destekleyerek şöyle bir açıklama getirmiştir: “Çağdaş Rus
Edebi Dilin geniş kullanımlı sözcük haznesinde beş ünlü sesbirimi bulunmaktadır:
/и/, /э/, /а/, /у/, /о/. Bu seslerden her biri vurgu altında varlığını göstermekte ve daha
fazla sesbirimin varlığını gösteren başka bir konum bulunmamaktadır. /и/ ve /ы/ değişimi konumsaldır: Art damaksıllaşmış28 ünsüzlerden sonra [ы] ünlüsü kullanılır
([и] ünlüsünün kullanımı mümkün değildir); art damaksıllaşmamış ünsüzlerden
sonra [и] kullanılır, [ы] kullanılmaz. Art damaksıllaşmamış ünsüzlerden sonraki sesbilimsel durum, üç olasılığı kapsamaktadır: a) damaksıllaşmış ünsüzlerden sonra; b)
ünlülerden sonra; c) - duraklamadan sonra.”29 Beloşapkova (1979) düşüncelerini desteklemek amacıyla şu olgulara başvurmaktadır: 1) Rusçada [ы] sesi sadece belli ünsüzlerden sonra kullanılır, diğer sesbirimler gibi her ünsüzden sonra kullanılmaz; 2)
Aynı çekim grubuna ait sözcüklerde ünsüzlerin damaksıllaşmış veya art damaksıllaşmış niteliklerine bakmaksızın aynı çekim eklerinin kullanılır (örneğin шалаш30 ve
калач31; tekil: шалаш□, шалаша, шалашу, шалаш□, шалашом, (в) шалаше; çoğul: шалаши, шалашей, шалашам, шалаши, шалашами,(в) шалашах; tekil:
калач□, калача, калачу, калач□, калачом,(о) калаче; çoğul: калачи, калачей,
калачам, калачи, калачами, (о) калачах) 3) [и] ve [ы] seslerinin kafiyeli olmaları
düşünülür, oysaki farklı sesbirimler kafiye oluşturmazlar.” [ы] sesin /и/ sesbiriminin
yalnızca bir değişkesi olma fikri A.A. Reformatskiy (1997), P.A. Lekant (2007),

Avanesov, R.İ.,Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo yazıka, Moskovskiy universitet,
Moskva, 1956, s.88
28 Artdamaksıllaşma (Rus. веляризация) ana boğumlanmayla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve
dilin arka kısmının yumuşak damağa doğru yaklaşmasıyla oluşan diğer bir yan boğumlanmadır. Bu
hareket, ünsüze [ ы] (İPA. [ ˠ]) ahengini kazandırır ve oluşum noktasını küçük bir oranda geriye kaydırır.
Bunun sayesinde ünsüz daha sert bir şekilde telaffuz edilir. Rusçada ünsüzlerin damaksıllaşmış veya art
damaksıllaşmış telaffuzları anlam ayırt edici niteliktedir. Rusçada ünsüzlerin art damaksıllaşmış
sesletimleri asıl olarak kabul edilmektedir.
29 Beloşapkova, V.A. (Red.), Sovremennıy russkiy yazık, Vısşayaşkola, Moskva, 1989, s. 110.
30 “шалаш” sözcüğü daimi art damaksıl /ш/ ünsüz sesbirimiyle bitmektedir.
31 “калач” sözcüğü daimi damaksıllaşmış /ч/ ünsüz sesbirimiyle bitmektedir.
27
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A.F.Panteleyev vd. (2017), M. V. Panov (2017), G.N. Gidjiyeva (2015) gibi diğer
Rus dilbilimciler tarafından da destek görmektedir.
Karşı görüşü savunan Şçerba (2007) sesbirimlerin bileşimi ile ilgili tartışmalı
konuyu yorumlarken, şunları dile getirmiştir: “Sezgisel olarak bir şey [и] ve [ы]
seslerini aynı sesbirim olarak saymamıza engel oluyor. Buna ek olarak bazı Rusça
sözcüklerde [ы] hiçbir zaman bağımsız bir konumda bulunmamasına rağmen, yine
de, onu sözcükten ayırmak ve nihayetinde акать32, окать33, экать34, икать35 fiilleriyle benzeşimli olarak ыкать36 fiilini türetmek hiç de zor değildir. Öyleyse, çoğu
durumda kullanımı sesbilimsel olarak koşullandırılmış olmasına rağmen, [ы]’nın bağımsız bir sesbirim olmadığını söylemek zordur. Ortaya çıkan bu çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Şüphesiz, /ы/ bir zamanlar tamamen bağımsız bir sesbirim olmuş ve /и/
sesbirimiyle hiçbir şekilde ilişkili olmamıştır. Oб-ыкнуть37 fiilinde de görülebildiği
gibi [ы] bağımsız olarak başlangıç konumunda da bulunabilirdi. Ancak sesbilimsel
süreç dizisinin sonucunda /ы/, /и/ sesbirimiyle ilişkilendirildi ve belirli sesbilimsel
konumlara koşullandırıldı. Bu, /ы/ ve /и/’nin birleşmesi için tam anlamıyla zemin
hazırlamıştır, ancak Çekçede olduğu gibi henüz tam olarak gerçekleşmedi.”38 Böylelikle Şçerba'nın (2007) /и/ ve /ы/’yı birleşmeye yönelik eğilimini kabul ettiğini, ama
yine de /ы/’yı bağımsız bir sesbirim olarak değerlendirdiği çıkarımını yapmak mümkündür. Şçerba (2007) konuya şu şekilde devam etmektedir: “Rusçada, art damaksıllaşmış ünsüzlerin benzetici etkisinden bağımsız olarak /ы/’yı istediğimiz kadar uzun
telaffuz edebiliyoruz ve o hep [ы] olarak kalıyor. Şu anki durum bu şekildedir, ancak
dil gelişiminin ne göstereceğini kesin olarak söylemek zordur. Her halükarda şu anda
/ы/’nın bağımsızlığını tam anlamıyla inkâr etmek için hiçbir sebep yoktur.”39
Matuseviç (1976) Şçerba ile hemfikir olarak /ы/’nın bağımsızlığı hakkındaki
görüşlerini savunarak şu savları ileri sürmektedir: “1) [ы] ile başlayan Rusça sözcükler son derece az olmasına rağmen, sözcük başında kullanıldığında [ы] sesi kolayca
telaffuz edilebilir; 2) Sözcükten kolayca ayrılabilir; 3) [ы] ünlüsü istendiği kadar
uzun telaffuz edilebilir ve bu süreçte [и]’ye dönüşmez; 4) [ы] ünlüsü бак, бок, бук,
бык ya da стол, стал, стул, стыл vb. gibi sözcüklerde art damaksıllaşmış ünsüzlerden sonra anlam ayırt edici niteliktedir; 5) Bazı biçimbirimsel olgularda, örneğin
“акать“ fiili “A” ünleminden türetilmiştir, a-lamak.
“окать” fiili “O” ünleminden türetilmiştir, o-lamak.
34 “экать” fiili “Э” ünleminden türetilmiştir, e-.lemek
35 “икать” fiili “И” ünleminden türetilmiştir, i-lemek
36 “ыкать” fiili “Ы” ünleminden türetilmiştir, ı-lamak.
37 Tür. alışmak.
38 Şçerba, L.V.,İzbrannıye rabotı po russkomu yazıku, Aspekt Press, Moskva, 2007, s. 178-179.
39 Şçerba, L.V.,İzbrannıye rabotı po russkomu yazıku, Aspekt Press, Moskva, 2007, s.179.
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-ыня yapı ekinde, örneğin: гусь — гусыня, сударь — сударыня gibi sözcüklerde [ы]
sesi [и] sesine dönüşmez, tam aksine ünsüzlerin değişimine (damaksıllaşmış ünsüzün
yerine art damaksıllaşmış ünsüz geçmektedir) neden olur. Лиса – лисица örneğindeki gibi art damaksıllaşmış bir ünsüzün yerine biçimbirimsel değişimi neticesinde
damaksıllaşmış ünsüzün kullanımı bu durumun tersinin de olabileceğini göstermektedir. Böylelikle, damaksıllaşmış ünsüzlerden sonraki [и] kullanımı gibi şüphe götürmez bir olguya rağmen, art damaksıllaşmış ünsüzlerden sonra [ы] kullanımı, itiraf
etmek gerekirse, şu anda [ы] kalıtsal olsa da bağımsız bir sesbirimdir.”40
Rusçada ünlü sesbirimlerin sayısı gerçekten de karışıklığa sebep olan konulardan biridir. Rusçada sözcük başında ve vurgulu konumda yalnızca beş sesbirim bulunabilmektedir: [и]кра, [э]то, [а]кт, [у]хо, [о]блако. Başlangıç konumda /ы/
Rusçada gerçekten de oldukça nadir bulunmaktadır. Bulunduğu sözcüklerin çoğu
alıntı sözcüklerdir: Ыйглане (Sovyet fizikçisi), ындыр (malikânenin arka bahçesi),
ынырчак (örülmüş yük eyeri), Ысыах (Saha Cumhuriyetinin milli bayram),
Ыгыатта (Saha’da bir nehir), ылаш (çadır), ыр (Türk şarkılarının isimleri),
Ыштык (Kırgızistan’da bir şehir), Ыджыд (Uhta nehri eşiği) vb. Ancak bu durum,
ender rastlanan bir kullanımın tam anlamıyla yokluğu anlamına gelmediği gibi bu
sözcüklerin etimolojilerine rağmen bugün Rusça sözcük haznesine dâhil olmaları
kayda değer bir gerçektir. Bunun yanı sıra ana dil kullanıcıları için [ы] ile başlayan
sözcüklerin telaffuzları hiçbir şekilde zorluk oluşturmaması da bir gerçektir. Rusçada
ünsüzlerden sonra vurgulu konumda altı sesbirim bulunabilmektedir: п[а]р, с[о]н,
с[э]ра, д[у]б, п[и]р, б[ы]ль. Ancak [и] ve [ы] aynı ünsüz sesbirimleriyle öbekleşemezler; [и] sesin sadece damaksıllaşmış ünsüzlerin ardında bulunabilirken, [ы] sesi
sadece art damaksıllaşmış ünsüzlerden sonra bulunabilir. Böylece [и] ve [ы]’nın aynı
konumlarda ortaya çıkmadığı ve birbirlerinin konumsal değişkeleri (alofonları) olduğu gibi bir izlenim oluşturulmaktadır. Öte yandan Şçerba'nın (2007) ve Matuseviç'in (1976), [ы] sesbiriminin bağımsızlığı hakkındaki yargılarıyla hemfikir olmamak da oldukça zordur.
/и/ ve /ы/ sesbirimlerin bugünkü özelliklerini kısmen de olsa tarihsel gelişim süreciyle açıklamak mümkündür. “Tarih Öncesi Slav
dönemlerinde /и:/ ünlüsü öncesinde, ki /ы/ ünlüsü çok daha sonra /и:/’den türemiştir, sözcüklerin başına ve ünlülerden sonra eklenen ara /ѵ/ sesinden ötürü Slav
kökenli sözcüklerdeki bu konumlarda /ы/ sesinin bulunması olanaksızdır. Ünsüzlerin
kullanımıyla ilgili ise, Eski Rusçada başlangıçta yalnızca /ы/ sesbirimi değil, aynı
zamanda /и/ sesbirimi de art damaksıllaşmış ünsüz sesbirimlerden sonra kullanılabilmekteydi. Sonrasında ise /и/ sesi öncesindeki ünsüzler damaksıllaşmış, bu da
40

Matuseviç, M. İ.,Sovremennıy russkiy yazık. Fonetika.,Prosveşçeniye, Moskva, 1976.
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sesbiriminin bağımsızlığını sarsmıştır.”41 /ы/’nın bağımsızlığı hakkındaki görüşler
A. A. Akişina vd. (1990), S.V. Knyazev vd. (2017), N.A. Lyubimova (2011) gibi
diğer Rus dilbilimciler tarafından da destek görmektedir.
Tüm yukarıda belirtilenler Çağdaş Rusçada koşullu kullanıma sahip olan özel
sesbirimlerim varoluşunu tanımamıza olanak sağlamaktadır. Çağdaş Rusçada /ы/
sesbiriminin, bağımsız bir sesbirim olarak değerlendirilmesi için yeterli sesbilimsel
gücü olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Çağdaş Rusçada ünlü sesbirimlerin sayısının hala netlik kazanmamış konulardan biri olduğunu da ifade etmek gerekir.
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Психологические Основы Нравственного Воспитания
Учащихся В Современный Период
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Özet: Bilindiği gibi her yönden gelişmiş kişiliğin şekillenmesi modern
dönemin güncel sorunudur. Bu meqalede öğrencilerin manevi terbiyesinin
psikolojik ve pedagojik temellerine atanmıştır. Bugünün mekteplisi devlet,
hangi devlet daha da sosyo-ekonomik, sosyo-politik, sosyo-kültürel gelişimi
bağlıdır geleceğidir. Dolayısıyla, tabii ki öncelikle bu manevi temsilcilikleri,
bilgi, okullunun kavramlar, onların bireysel psikolojik özellikleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Makalede güvene manevi bilgi ve kavramlar dönüşüm
gerekliliğini vurguluyor. Bu yönde büyük önem birlik, sorumluluk, dostluk, ortaklık gibi küçük sosyal grupların, ayrıca bu tür anlayışların oluşturulması
oynuyor. Makalede, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiler, gruptaki ilişkilerin
ve diğer konular sorunu geniş analiz ediliyor
ANNOTATION
As is known, the formation of a fully developed personality is an actual
problem of the modern era. This article is devoted to the psychological and
pedagogical foundations of the moral education of students. Today's schoolchild is the future of the state, on which further socio-economic, socio-political,
socio-cultural development of the state depends. Therefore, it is natural that in
the first place, it is necessary to form moral representations, knowledge, concepts in the schoolchild, taking into account their personal psychological characteristics. The article emphasizes the importance of transforming moral
knowledge and concepts into faith. Great importance in this direction is played
by small social groups, as well as the formation of such concepts as unity, responsibility, friendship, partnership. In the article, the problem of relations between parents and children, relations in the collective and a number of other
issues are widely analyzed.
Key Words: schoolchildren, morality, upbringing, psychology, pedagogy, development, formation
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АННОТАЦИЯ: Как известно, формирование всесторонне
развитой личности является актуальной проблемой современной эпохи.
Данная статья посвящена психологическим и педагогическим основам
нравственного воспитания учащихся. Сегодняшний школьник - это
будущее государства, от которого зависит дальнейшее социальноэкономическое,
социально-политическое,
социально-культурное
развитие государства. Поэтому и естественно, что в первую очередь, в
школьнике необходимо формировать нравственные представления,
знания, понятия, учитывая их личностно-психологические особенности.
В статье подчеркивается важность преобразования нравственных знаний
и понятий в веру. Большое значение в этом направлении играют малые
социальные группы, а так же формирование таких понятий, как единство,
ответственность, дружба, товарищество. В статье широко анализируются
проблема отношений родителей и детей, отношений в коллективе и ряд
других вопросов.
Ключевые слова: школьники, нравственность, воспитание,
психология, педагогика, развитие, формирование

Формирование нравственной стороны личности находится в центре
внимания воспитательной психологии. Обычно, говоря о воспитании
школьников, в первую очередь обращают внимание на формировании ее
нравственной стороны. Поэтому изучение и ознакомление с психологическими
и педагогическими основами формирования нравственной стороны личности
имеет немаловажное значение.
Как известно, для приобщения к новым условиям учащиеся должны
иметь довольно глубокие запасы представлений и знаний о нравственности.
Итоги психологических исследований показали, что освоение нравственных
знаний и понятий, кроме того, что носит сложный характер, требует еще и
особого руководства. Случайные события, неблагоприятная микросреда,
неправильное отношение взрослых и ряд других событий могут стать
причиной искажения нравственных понятий. В результате наблюдается и
искажение отношений. Именно поэтому, в первую очередь, необходимо
заботиться о формировании знаний, понятий и представлений о
нравственности. Однако практика показывает, что освоение нравственных
понятий с целью возникновения и развития нравственного сознания, хоть и
имеет важное значение, все же не является обеспечением формирования
нравственного поведения.
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Из проведенных психологических исследований и школьной практики
становится ясным, что в большинстве случаев школьники, зная нравственные
нормы и имея широкие представления о нравственности, не могут реализовать
их в своем поведении. Это вызывает у некоторых преподавателей и
воспитателей удивление. Поэтому они бранят учащихся за то, что они, зная все
нормы, специально не подчиняются им. Результат этого всегда бывает
отрицательным. Наоборот, иногда школьники теряют веру в себя, нарушается
связь между знанием и реальностью, не создаются приемлемые условия для
реализации знаний. Учитывая данную сторону, преподаватель, в первую
очередь, должен все больше уклоняться от назиданий и выполнения роли
поучающего воспитателя, он должен стараться научить учащихся
наклонностям и обычаям применять нравственные знания и представления в
своем поведении. Это невозможно реализовать только вербально, только
словом. В первую очередь нравственные знания и понятия должны
превратиться у него в веру.
Психологические исследования показали, что для превращения
нравственных знаний и понятий в веру учащихся требуется, чтобы эти знания
и понятия укрепились в мотив и соответствующую систему нравственных
традиций. Между восприятием своего поведения, действия и традиционной
формой поведения существуют противоречия. Ликвидировать эти
противоречия возможно только в результате приобщения учащихся к
соответствующей практике [1]. Нравственная практика приобретается за счет
привычек, как отмечает А.С.Макаренко «гимнастики поведения», иными
словами, учащиеся приобретают нормы поведения и действий в процессе
организации преподавателем нескольких различных, но по значению общих
жизненных ситуаций. Психологи такую практику поведений и практическую
деятельность учащихся считают важным связать с эмоциями. Именно эмоции
положительно воздействуют на формирование таких нравственных чувств, как
патриотизм, толерантность, гуманизм, долг, ответственность, совесть. Обычно,
для того, чтобы добиться создания и воспитания нравственных чувств и
нравственной веры, учащихся необходимо приобщить к их освоению в
процессе деятельности.
Если учащийся хотя бы раз испытывает
удовлетворение от одного нравственного поступка, то впоследствии он
стремится испытать это чувство еще раз. Именно поэтому для воспитания
положительных нравственных норм необходимо создать такую ситуацию, при
которой школьник столкнулся бы с сильным положительным примером,
непосредственно участвовал в этом процессе и прочувствовал его. В это время
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учащийся, выступая с позиций своего идеала и веры, начинает оценивать себя
и окружающих.
Обычно, высокие нравственные качества формируются в процессе
соответствующей целям общества практической деятельности человека. В
процессе деятельности примеры общества, их идеалы находят свое развитие.
Именно поэтому выбор правильный деятельности, соответствие ее возрасту,
правильная организация и воспитательная направленность имеют решающее
значение. Однако нельзя при этом забывать и не учитывать еще одну
особенность, а именно взаимоотношения между воспитателем и воспитуемым.
В такой ситуации отношение воспитателя к воспитуемому выступает как
сильная внешняя сила. Взаимосвязанный внутренний мир под воздействием
внешнего влияния, характер личного отношения на оказываемое внешнее
влияние играют тут немаловажное значение. Поэтому, если личная практика
учащихся противоречит нравственным нормам, требуюмых взрослыми, они
воспринимают их формально, подчиняются им только в определенных
условиях, во время контроля взрослых. Практика показывает, что
неправильная организация воздействия, несоотвественные стили руководства
иногда приводят к тому, что учащиеся формально не подчиняются
требованиям воспитателя, ставят себя против него и остаются при своем
мнении. При таких обстоятельствах, обычно, ребенок отделяется от
коллектива, выберает внешкольную среду – референтную группу [2].
В нормальных условиях освоение такими учащимиися требований
воспитателя, превращение его требований в свои собственные не происходит
сразу, оно проходит в несколько этапов. В начальные период учащийся
воспиринимает эти требования, как внешние и вынужденные. Со временем
школьник воспринимает их добровольно, понимает свой долг и обязанности.
На последнем этапе возникающее, как внешнее, нравственное требование
превращается в личное, внутреннее требование, появляется настоящая
ответственность по отношению к себе.
Люди не живут отдельно от общества, а находятся в постоянном
общении и взаимодействии в группах и коллективах. Влияние групп и
коллективов на воспитание огромна. Именно поэтому нельзя не отметить роль
детского коллектива на процесс формирования личности. Коллектив своего
рода играет роль условия и орудия для развития личности ребенка. Детский
коллектив по отношению к своим участникам выполняет воспитательную
функцию. Коллектив влияет на своих участников, требует от них подчинения
определенной форме поведения. Здоровая критика, похвала или упрек,
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деловые и серьезные требования коллектива оказывают влияние на развитие
личности его участников, становится причиной ликвидации различных
дефектов. Именно поэтому преподаватели и воспитатели при формировании
личности школьника, в том числе и их нравтсвенном воспитании должны
стараться использовать такие возможности
коллектива. Правильно
организованный коллектив обладает огромной воспитательной силой.
Решающее значение влияния коллектива на воспитание школьников, связаное
с такой его психологической особенностью, особенно проявляется
относительно к подростковому и первому этапу юношесткого периода.
Обычно, организованные в этот период детские коллективы состоят из
сверстников с одинаковыми требованиями и стремящиеся к независимости.
Поэтому дети по большей части бывают во взаимосвязи со своими
товарищами, понимают их, легко с ними соглашаются. В итоге степень
воспитательного влиния коллектива бывает реальна и полезна. Учитывая эту
особенность, преподаватель и воспитатель при организации мероприятий
должны использовать данные возможности коллектива в нужной степени [3].
В правильно организованном школьном коллективе социальная
солидарность, уважение к общественному мнению, товариществу и дружбе,
вера в высокие идеалы, гуманизм и тому подобные раскрывают широкие
возможности для развития высоких нравственных чувств.
Формирование высоких чувств социальной солидарности направляет
школьника на более активное участие в коллективе, способствует пониманию
чувства ответственности перед лицом коллектива.
Детский коллектив создает широкие возможности для формирования
разных отношений, товарищества и дружбы в особенности. Особое место здесь
занимает забота и чувствительность школьников по отношению друг к другу.
Возникающие в коллективе такие чувства направляют школьников по
отношению друг к другу на нужную помощь и заботу. Близость, дружеские
отношения становятся причиной формирования чувства дружбы, появления у
каждого школьника подросткового возраста близкого друга.
Когда коллектив бывает крепким, все нормы отношений становятся
нормами для всех его членов. В том числе создаются высокие идеалы веры у
членов коллектива.
Наконец, и сам коллектив приводит к формированию чувства
коллективизма, в итоге у школьников создается гуманистическое отношение к
окружающим их товарищам. У них усиливаются чувстсва эмпатии
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(соперживание психическому состоянию другого человека), идентификации,
доброты и тому подобные.
Первая группа отношений у ребенка возникает в семье. Ребенок впервые
получает назидания в области воспитания в семье. Его последующая судьба,
занимаемая позиция в жизни зависят от этого воспитания.
Вопрос семейного воспитания еще с древних времен было главным
средством формирования личности. Известный поэт и просветитель
Азербайджана Низами Гянджеви называет семью первой ступенью
общественной среды, с которой знакомится ребенок. По Низами, достижению
правильной позиции в жизни способствует семейное воспитание [4].
Освоить чувство общественного долга, борьба против нарушений
общественного мнения, воспитание в духе справедливости и трудолюбия
обусловлено чувством верного гражданского долга родителей, определяется их
собственным отношением к обществу, позицией, которое они занимают в
обществе.
Именно семья является первой школой для формирования личности
ребенка. В процессе общения со взрослыми ребенок осваивает систему
нравственных ценности и идеалов. Для формирования всего этого важную роль
играют особенности личности взрослых и взаимоотношения членов семьи.
Другими словами, воспитание ребенка, развитие его личности зависит от того,
как сформирована личность родителей. Существенна еще одна сторона, это то,
как ты будешь относиться к родителям, так и дети будут относиться к тебе.
Поскольку в формировании личности ребенка находят отражение твои
собственные отношения. Иными словами, ребенок воспринимает родителей в
качеств примера, осваивает всю систему их отношений и внедряет их в свое
поведение. Здесь следует упомянуть высказывание Л.С.Выготского, который
отмечает, что отношение ребенка к реальности с первых минут носит
социальный характер. Ребенок уже с рождения начинает использовать
взрослых в качестве средства для связи с окружающей средой. Старшие члены
семьи, передавая ребенку знания о предметах посредством символических
знаков, одновременно передают и свое отношение к предметам и событиям.
Таким образом, со временем у ребенка создается система знаний, отношений и
представлений, при этом последующее развитие личности полностью зависит
от этого. Поэтому заниматься воспитанием ребенка необходимо начинать в
семье с раннего, младшего возраста. Эта обязанность полностью падает, в
первую очередь, на плечи членов семьи [5].
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Человек с рождения до последних дней своей жизни попадает под
различные влияния. Поэтому родители с первых дней должны так воспитывать
ребенка, чтобы вне зависимости от возраста не пришлось заново его
перевоспитывать. Он должен вырасти, как человек полезный для общества, не
быть тяжелым грузом для семьи, коллектива, и вообще, для всего народа.
Обычно, работа по ликвидации отрицательных качеств или их перевоспитание
требует больших усилий и энергии. Учитывая эту особенность, во время
семейного воспитания необходимо стараться делать все, чтобы ликвидировать
отрицательные качества в отношениях и общении, не создавать возможностей
для возникновения таких качеств. Безусловно, что в короткой статье
невозможно охватить все стороны семейного воспитания. Единственное, что
можно отметить, что семейное воспитание служит основой формирования
личности ребенка, поэтому необходимо учитывать все его стороны. С этой
точки зрения, родители должны держать в центре внимания вопросы
умственного, трудового, нравственного, физического и эстетического
воспитания.
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В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
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Özet: Bilindiği gibi her yönden gelişmiş kişiliğin şekillenmesi modern
dönemin güncel sorunudur. Bu meqalede öğrencilerin manevi terbiyesinin
psikolojik ve pedagojik temellerine atanmıştır. Bugünün mekteplisi devlet,
hangi devlet daha da sosyo-ekonomik, sosyo-politik, sosyo-kültürel gelişimi
bağlıdır geleceğidir. Dolayısıyla, tabii ki öncelikle bu manevi temsilcilikleri,
bilgi, okullunun kavramlar, onların bireysel psikolojik özellikleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Makalede güvene manevi bilgi ve kavramlar dönüşüm
gerekliliğini vurguluyor. Bu yönde büyük önem birlik, sorumluluk, dostluk, ortaklık gibi küçük sosyal grupların, ayrıca bu tür anlayışların oluşturulması
oynuyor. Makalede, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiler, gruptaki ilişkilerin
ve diğer konular sorunu geniş analiz ediliyor
ANNOTATION
As is known, the formation of a fully developed personality is an actual
problem of the modern era. This article is devoted to the psychological and
pedagogical foundations of the moral education of students. Today's schoolchild is the future of the state, on which further socio-economic, socio-political,
socio-cultural development of the state depends. Therefore, it is natural that in
the first place, it is necessary to form moral representations, knowledge, concepts in the schoolchild, taking into account their personal psychological characteristics. The article emphasizes the importance of transforming moral
knowledge and concepts into faith. Great importance in this direction is played
by small social groups, as well as the formation of such concepts as unity, responsibility, friendship, partnership. In the article, the problem of relations between parents and children, relations in the collective and a number of other
issues are widely analyzed.
Key words: schoolchildren, morality, upbringing, psychology, pedagogy, development, formation
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АННОТАЦИЯ: Как известно, формирование всесторонне
развитой личности является актуальной проблемой современной эпохи.
Данная статья посвящена психологическим и педагогическим основам
нравственного воспитания учащихся. Сегодняшний школьник - это
будущее государства, от которого зависит дальнейшее социальноэкономическое,
социально-политическое,
социально-культурное
развитие государства. Поэтому и естественно, что в первую очередь, в
школьнике необходимо формировать нравственные представления,
знания, понятия, учитывая их личностно-психологические особенности.
В статье подчеркивается важность преобразования нравственных знаний
и понятий в веру. Большое значение в этом направлении играют малые
социальные группы, а так же формирование таких понятий, как единство,
ответственность, дружба, товарищество. В статье широко анализируются
проблема отношений родителей и детей, отношений в коллективе и ряд
других вопросов.
Ключевые слова: школьники, нравственность, воспитание,
психология, педагогика, развитие, формирование

Формирование нравственной стороны личности находится в центре
внимания воспитательной психологии. Обычно, говоря о воспитании
школьников, в первую очередь обращают внимание на формировании ее
нравственной стороны. Поэтому изучение и ознакомление с психологическими
и педагогическими основами формирования нравственной стороны личности
имеет немаловажное значение.
Как известно, для приобщения к новым условиям учащиеся должны
иметь довольно глубокие запасы представлений и знаний о нравственности.
Итоги психологических исследований показали, что освоение нравственных
знаний и понятий, кроме того, что носит сложный характер, требует еще и
особого руководства. Случайные события, неблагоприятная микросреда,
неправильное отношение взрослых и ряд других событий могут стать
причиной искажения нравственных понятий. В результате наблюдается и
искажение отношений. Именно поэтому, в первую очередь, необходимо
заботиться о формировании знаний, понятий и представлений о
нравственности. Однако практика показывает, что освоение нравственных
понятий с целью возникновения и развития нравственного сознания, хоть и
имеет важное значение, все же не является обеспечением формирования
нравственного поведения.
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Из проведенных психологических исследований и школьной практики
становится ясным, что в большинстве случаев школьники, зная нравственные
нормы и имея широкие представления о нравственности, не могут реализовать
их в своем поведении. Это вызывает у некоторых преподавателей и
воспитателей удивление. Поэтому они бранят учащихся за то, что они, зная все
нормы, специально не подчиняются им. Результат этого всегда бывает
отрицательным. Наоборот, иногда школьники теряют веру в себя, нарушается
связь между знанием и реальностью, не создаются приемлемые условия для
реализации знаний. Учитывая данную сторону, преподаватель, в первую
очередь, должен все больше уклоняться от назиданий и выполнения роли
поучающего воспитателя, он должен стараться научить учащихся
наклонностям и обычаям применять нравственные знания и представления в
своем поведении. Это невозможно реализовать только вербально, только
словом. В первую очередь нравственные знания и понятия должны
превратиться у него в веру.
Психологические исследования показали, что для превращения
нравственных знаний и понятий в веру учащихся требуется, чтобы эти знания
и понятия укрепились в мотив и соответствующую систему нравственных
традиций. Между восприятием своего поведения, действия и традиционной
формой поведения существуют противоречия. Ликвидировать эти
противоречия возможно только в результате приобщения учащихся к
соответствующей практике [1]. Нравственная практика приобретается за счет
привычек, как отмечает А.С.Макаренко «гимнастики поведения», иными
словами, учащиеся приобретают нормы поведения и действий в процессе
организации преподавателем нескольких различных, но по значению общих
жизненных ситуаций. Психологи такую практику поведений и практическую
деятельность учащихся считают важным связать с эмоциями. Именно эмоции
положительно воздействуют на формирование таких нравственных чувств, как
патриотизм, толерантность, гуманизм, долг, ответственность, совесть. Обычно,
для того, чтобы добиться создания и воспитания нравственных чувств и
нравственной веры, учащихся необходимо приобщить к их освоению в
процессе деятельности.
Если учащийся хотя бы раз испытывает
удовлетворение от одного нравственного поступка, то впоследствии он
стремится испытать это чувство еще раз. Именно поэтому для воспитания
положительных нравственных норм необходимо создать такую ситуацию, при
которой школьник столкнулся бы с сильным положительным примером,
непосредственно участвовал в этом процессе и прочувствовал его. В это время
497

Саламова Камале - Гулиева Шахназ - Адыгезалова Шалала

учащийся, выступая с позиций своего идеала и веры, начинает оценивать себя
и окружающих.
Обычно, высокие нравственные качества формируются в процессе
соответствующей целям общества практической деятельности человека. В
процессе деятельности примеры общества, их идеалы находят свое развитие.
Именно поэтому выбор правильный деятельности, соответствие ее возрасту,
правильная организация и воспитательная направленность имеют решающее
значение. Однако нельзя при этом забывать и не учитывать еще одну
особенность, а именно взаимоотношения между воспитателем и воспитуемым.
В такой ситуации отношение воспитателя к воспитуемому выступает как
сильная внешняя сила. Взаимосвязанный внутренний мир под воздействием
внешнего влияния, характер личного отношения на оказываемое внешнее
влияние играют тут немаловажное значение. Поэтому, если личная практика
учащихся противоречит нравственным нормам, требуюмых взрослыми, они
воспринимают их формально, подчиняются им только в определенных
условиях, во время контроля взрослых. Практика показывает, что
неправильная организация воздействия, несоотвественные стили руководства
иногда приводят к тому, что учащиеся формально не подчиняются
требованиям воспитателя, ставят себя против него и остаются при своем
мнении. При таких обстоятельствах, обычно, ребенок отделяется от
коллектива, выберает внешкольную среду – референтную группу [2].
В нормальных условиях освоение такими учащимиися требований
воспитателя, превращение его требований в свои собственные не происходит
сразу, оно проходит в несколько этапов. В начальные период учащийся
воспиринимает эти требования, как внешние и вынужденные. Со временем
школьник воспринимает их добровольно, понимает свой долг и обязанности.
На последнем этапе возникающее, как внешнее, нравственное требование
превращается в личное, внутреннее требование, появляется настоящая
ответственность по отношению к себе.
Люди не живут отдельно от общества, а находятся в постоянном
общении и взаимодействии в группах и коллективах. Влияние групп и
коллективов на воспитание огромна. Именно поэтому нельзя не отметить роль
детского коллектива на процесс формирования личности. Коллектив своего
рода играет роль условия и орудия для развития личности ребенка. Детский
коллектив по отношению к своим участникам выполняет воспитательную
функцию. Коллектив влияет на своих участников, требует от них подчинения
определенной форме поведения. Здоровая критика, похвала или упрек,
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деловые и серьезные требования коллектива оказывают влияние на развитие
личности его участников, становится причиной ликвидации различных
дефектов. Именно поэтому преподаватели и воспитатели при формировании
личности школьника, в том числе и их нравтсвенном воспитании должны
стараться использовать такие возможности
коллектива. Правильно
организованный коллектив обладает огромной воспитательной силой.
Решающее значение влияния коллектива на воспитание школьников, связаное
с такой его психологической особенностью, особенно проявляется
относительно к подростковому и первому этапу юношесткого периода.
Обычно, организованные в этот период детские коллективы состоят из
сверстников с одинаковыми требованиями и стремящиеся к независимости.
Поэтому дети по большей части бывают во взаимосвязи со своими
товарищами, понимают их, легко с ними соглашаются. В итоге степень
воспитательного влиния коллектива бывает реальна и полезна. Учитывая эту
особенность, преподаватель и воспитатель при организации мероприятий
должны использовать данные возможности коллектива в нужной степени [3].
В правильно организованном школьном коллективе социальная
солидарность, уважение к общественному мнению, товариществу и дружбе,
вера в высокие идеалы, гуманизм и тому подобные раскрывают широкие
возможности для развития высоких нравственных чувств.
Формирование высоких чувств социальной солидарности направляет
школьника на более активное участие в коллективе, способствует пониманию
чувства ответственности перед лицом коллектива.
Детский коллектив создает широкие возможности для формирования
разных отношений, товарищества и дружбы в особенности. Особое место здесь
занимает забота и чувствительность школьников по отношению друг к другу.
Возникающие в коллективе такие чувства направляют школьников по
отношению друг к другу на нужную помощь и заботу. Близость, дружеские
отношения становятся причиной формирования чувства дружбы, появления у
каждого школьника подросткового возраста близкого друга.
Когда коллектив бывает крепким, все нормы отношений становятся
нормами для всех его членов. В том числе создаются высокие идеалы веры у
членов коллектива.
Наконец, и сам коллектив приводит к формированию чувства
коллективизма, в итоге у школьников создается гуманистическое отношение к
окружающим их товарищам. У них усиливаются чувстсва эмпатии
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(соперживание психическому состоянию другого человека), идентификации,
доброты и тому подобные.
Первая группа отношений у ребенка возникает в семье. Ребенок впервые
получает назидания в области воспитания в семье. Его последующая судьба,
занимаемая позиция в жизни зависят от этого воспитания.
Вопрос семейного воспитания еще с древних времен было главным
средством формирования личности. Известный поэт и просветитель
Азербайджана Низами Гянджеви называет семью первой ступенью
общественной среды, с которой знакомится ребенок. По Низами, достижению
правильной позиции в жизни способствует семейное воспитание [4].
Освоить чувство общественного долга, борьба против нарушений
общественного мнения, воспитание в духе справедливости и трудолюбия
обусловлено чувством верного гражданского долга родителей, определяется их
собственным отношением к обществу, позицией, которое они занимают в
обществе.
Именно семья является первой школой для формирования личности
ребенка. В процессе общения со взрослыми ребенок осваивает систему
нравственных ценности и идеалов. Для формирования всего этого важную роль
играют особенности личности взрослых и взаимоотношения членов семьи.
Другими словами, воспитание ребенка, развитие его личности зависит от того,
как сформирована личность родителей. Существенна еще одна сторона, это то,
как ты будешь относиться к родителям, так и дети будут относиться к тебе.
Поскольку в формировании личности ребенка находят отражение твои
собственные отношения. Иными словами, ребенок воспринимает родителей в
качеств примера, осваивает всю систему их отношений и внедряет их в свое
поведение. Здесь следует упомянуть высказывание Л.С.Выготского, который
отмечает, что отношение ребенка к реальности с первых минут носит
социальный характер. Ребенок уже с рождения начинает использовать
взрослых в качестве средства для связи с окружающей средой. Старшие члены
семьи, передавая ребенку знания о предметах посредством символических
знаков, одновременно передают и свое отношение к предметам и событиям.
Таким образом, со временем у ребенка создается система знаний, отношений и
представлений, при этом последующее развитие личности полностью зависит
от этого. Поэтому заниматься воспитанием ребенка необходимо начинать в
семье с раннего, младшего возраста. Эта обязанность полностью падает, в
первую очередь, на плечи членов семьи [5].
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Человек с рождения до последних дней своей жизни попадает под
различные влияния. Поэтому родители с первых дней должны так воспитывать
ребенка, чтобы вне зависимости от возраста не пришлось заново его
перевоспитывать. Он должен вырасти, как человек полезный для общества, не
быть тяжелым грузом для семьи, коллектива, и вообще, для всего народа.
Обычно, работа по ликвидации отрицательных качеств или их перевоспитание
требует больших усилий и энергии. Учитывая эту особенность, во время
семейного воспитания необходимо стараться делать все, чтобы ликвидировать
отрицательные качества в отношениях и общении, не создавать возможностей
для возникновения таких качеств. Безусловно, что в короткой статье
невозможно охватить все стороны семейного воспитания. Единственное, что
можно отметить, что семейное воспитание служит основой формирования
личности ребенка, поэтому необходимо учитывать все его стороны. С этой
точки зрения, родители должны держать в центре внимания вопросы
умственного, трудового, нравственного, физического и эстетического
воспитания.
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Аннотация
Сегодня энергетическая политика - это не просто внутренняя
необходимость. В настоящее время он закладывает основу для
международного голода и политики. Турция является большой и
высокими энергетическими потребностями, такими как nüüfusl этой
страны потребности обостренных Гитом. Россия и Турция имеют
общую география энергии является одной из самых богатых стран. С
другой стороны, поскольку Турция стала важной стратегией
геополитическим партнером для России. Целью этого исследования
является изучение внешнеэкономических и политических событий XXI
века с точки зрения энергетической политики. Важность и прогнозы на
будущее для Турции в России также будет частью этого исследования.
Исследование представляет собой сравнительное исследование
политики в Турции, будет обсуждаться Европа и Россия сотрудничает
с замещением альтернативной энергетической политики.
Ключевые слова: Сравнительная политика, Сравнительный
Энергетик, Россия и Турция, 21 века Энергетической стратегия

ВСТУПЛЕНИЕ
Зависимость стран от импорта энергоносителей, в основном от нефти и
природного газа, увеличивается из-за этого растущего спроса на энергию.
Учитывая растущий спрос на энергию и зависимость от импорта, приоритеты
в деятельности, связанной с безопасностью энергоснабжения, стали главным
приоритетом в энергетической политике. В дополнение к этому, в контексте
устойчивого развития с должным учетом экологических проблем во всей
энергетической цепочке, новый и самый современный подход стал хорошо
известным. Повышение эффективности и производительности, создание
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прозрачных и конкурентных рыночных условий посредством реформ и
либерализации являются основными потребностями стран в принятии мер
предосторожности.
В сегодняшней конъюнктуре срочно необходимо расширение научных
исследований и разработок в области энергетических технологий в разных
странах. Соседние страны, такие как Турция и Россия, должны стать
партнерами в этом отношении. В настоящее время Турция может
удовлетворить только около 26% от общего спроса на энергию за счет
собственных внутренних ресурсов. Поэтому такие партнерские отношения и
дружеская поддержка необходимы. Принимая во внимание растущий спрос на
энергию и зависимость от импорта, приоритеты среди мероприятий, связанных
с безопасностью энергоснабжения для обеих стран, выбраны в качестве
заголовков для общей энергетической политики. Диверсификация маршрутов
и источников для импортируемой нефти и природного газа - актуальные темы,
связанные с энергетической политикой в географии Ближнего Востока.
Увеличение соотношения местной и возобновляемой энергии в нашем
энергетическом балансе в этом отношении известно как подходящий девиз.
Повышение энергоэффективности и добавление ядерной энергии в
идеализированный энергоблок являются неотложными потребностями Турции
в этой же концепции.1
Согласно отчету, опубликованному Федеральной таможенной службой
России, за первые десять месяцев этого года доходы России от экспорта нефти
и газа превысили 150 миллиардов долларов. Энергетическая политика России
не угрожает энергетической безопасности Турции и не увеличивает
зависимость Турции от России. Совместное сотрудничество с партнерством и
энергетической политикой Турции в региональном контексте определит
будущее турецко-российских отношений. Российская Федерация, обладающая
крупнейшими в мире запасами газа, ищет новые маршруты в Европу, особенно
в Польшу, для экспорта газа через Украину. Этот квест является первым
источником вдохновения для партнерства. Ожидается, что Россия останется
самым важным ресурсом для Европы в Европе (как в природном газе). Очень
большая часть импорта газа Турцией (около 66%) из Российской Федерации,
по линии Украина-Молдова-Румыния и Болгария осуществляется по
существующему трубопроводу.2
F Özbay. Soğuk savaş sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri: 1992-2010. Bilge Strateji, 3(4).2011
H. Özdal, H. S. Özertem, K. Has, & M.T. Demirtepe, M. T. Türkiye-Rusya İlişkileri: Rekabetten Çok
Yönlü İşbirliğine. International Strategic Research Organization (USAK). 2013.
1
2
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Энергетическое предназначение и становление партнерами
С тех пор как Российская Федерация обрела независимость в 1991 году,
она проводит внешнюю энергетическую политику, которая объединит
внешнюю политику и экономическую структуру России. Россия обладает
богатыми запасами углеводородов, но в результате ее экономика настолько
хрупка из-за колебаний цен на нефть и природный газ. России необходимо
заключить долгосрочные контракты, новые трубопроводы и функциональный
сектор сжиженного газа в новую эру, чтобы гарантировать высокие доходы от
природного газа. Зависимость Европы от России, с другой стороны, сделала
Россию зависимой от европейского рынка. Еще один альтернативный рынок,
который Россия могла бы построить с помощью трубопроводов и
долгосрочных контрактов, - это Китай, Япония, Северная и Южная Корея.
Россия, Япония и Корея вместе с треугольником, образованным
правительством Китая, продолжали оказывать влияние на переговоры о цене
на природный газ из России в Китай на протяжении более десяти лет.3
Энергетическая политика России и ограниченные истощающиеся
объемы нефти и нефтепродуктов при низких ценах на нефть создают проблемы
для российской экономики сегодня и в будущем. После холодной войны
Россия хотела интегрироваться в экономику свободного рынка. Российская
Федерация, которая за очень короткое время имеет либеральную
экономическую структуру, обладает крупнейшими в мире запасами
природного газа и нефти. Крупнейшая приватизация в энергетическом секторе
- Газпром. С тех пор как Путин пришел к власти в 2000 году, изменения в
динамике политики повлияли на энергетическую политику. События в эпоху
Путина изменили баланс. Политика Путина, особенно внешняя, является
доктриной национальной безопасности, опубликованной в 2000 году.
Политику, проясненную этой доктриной, можно рассматривать как новую
форму евразийства, инициированную Александром Дугиным. Этот тип
евразийства также называют нео-евразийством. Очень важное сотрудничество
должно быть установлено в тесном географическом районе. При
необходимости следует наладить сотрудничество с соседними странами.
Российская экономика сильно зависит от экспорта природных ресурсов, таких
как нефть и природный газ, и Россия использовала эти ресурсы в своих
политических интересах. Тем временем Соединенные Штаты и другие
западные страны работали над уменьшением зависимости Европы от России и
H.N. Bayraç. Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları Açısından Bir
Karşılaştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1).2009.
3
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ее ресурсов. Как упоминалось ранее, с середины 2000-х годов у России и
Украины было несколько споров, в которых Россия угрожала прекратить
поставки газа. Поскольку значительная часть российского газа экспортируется
в Европу по трубопроводам, которые пересекают Украину, эти споры
затронули несколько других европейских стран. При Путине были
предприняты особые усилия, чтобы получить контроль над европейским
энергетическим сектором. Российское влияние сегодня сыграло важную роль
в отмене строительства газопровода Nabucco, который будет поставлять
природный газ из Азербайджана. Россия также стремилась создать
Евразийский экономический союз, состоящий из себя и других постсоветских
стран. Это является отражением понимания политики, основанной на
неоассианизме.4
Газпром и Лукойл используются в качестве инструмента политики в
Центральной Азии, и предпринимаются попытки иметь монополию на
энергию. Таким образом, он имеет самую важную власть в Евразии и является
страной, контролирующей поставки энергии в Евразию. Конечно, это не только
государство,
которое
производит
энергию,
но
также
имеет
квалифицированный персонал и корпоративные компании в таких вопросах,
как транспорт, переработка, распределение и маркетинг. Экспорт нефти из
России составляет всего 7 миллионов тонн и идет в Турцию. Это соответствует
только примерно 3 процентам российского экспорта нефти. Турция на первом
месте среди стран в области добычи угля из России. В 2016 году на долю Кореи
приходится 15 процентов из 181 миллиона тонн угля. После этого Япония
покупает 11 процентов. среди остальных 10 процентов, в Китае 7 процентов
Турции. Поэтому мы можем посмотреть на рейтинг российского экспорта угля,
а также экспорт всех энергоресурсов. Здесь Турция находится на переднем
крае. Концепция российской национальной энергетической политики была
утверждена правительством России в 1992 году, и правительство решило
разработать российскую энергетическую стратегию. Для этого в стране была
создана межведомственная комиссия.5
Турция и Россия на одном уровне в энергетике
В частности, зависимость Турции от России в отношении импорта
природного газа достигает 50 процентов, хотя необходимо сказать, что
Amy Jaffe and Robert Manning. "Russia, energy and the West." Survival 43.2 (2001): 133-152.
A. Demirbaş. "Energy balance, energy sources, energy policy, future developments and energy
investments in Turkey." Energy conversion and Management 42.10 (2001): 1239-1258.
4
5
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доставить беду - большая проблема. Потому что зависимость многих
европейских стран от российского газа намного выше 50 процентов и достигает
70-80 процентов. Во-вторых, Турция покупает природный газ у России с 1987
года и до сих пор не испытывала никаких проблем.6
Одной из самых больших проблем, стоящих сегодня перед ЕС, является
энергетика. Возможность резкого роста цен на энергоносители и увеличение
зависимости от импорта делают энергоснабжение ЕС менее надежным и ставят
экономику в сложное положение. Важные решения необходимы для
сокращения выбросов и сдерживания изменения климата. В ближайшие годы
необходимы крупные инвестиции, чтобы энергетическая инфраструктура
Европы была достаточной в будущем. Кроме того, лидеры ЕС предложили
сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 30 процентов, если они будут
добиваться справедливого распределения в развивающихся и развитых
странах. Долгосрочной целью ЕС является сокращение выбросов парниковых
газов на 80-95 процентов к 1990-м годам до 2050 года при сохранении
безопасности поставок и конкурентоспособности. Энергоэффективность для
ЕС является ключевой задачей на 2020 год. Наиболее эффективным способом
достижения долгосрочных целей в области энергетики и климата является
сокращение выбросов, повышение энергетической безопасности и
конкуренции, а также снижение затрат на электроэнергию. В целях повышения
эффективности ЕС ориентируется на сектор общественного транспорта и
строительства, который обладает самым высоким потенциалом сбережений.
Энергетические маркировки ЕС для интеллектуальных счетчиков и бытовой
техники помогают потребителям сократить потребление энергии. Внутренний
рынок, который работает с достаточной инфраструктурой передачи и
хранения, является лучшей гарантией надежных поставок в соответствии с
потребностями рынка. ЕС стремится полностью интегрировать национальные
энергетические рынки до 2014 года. Без технологических изменений ЕС не
сможет достичь своей цели дезактивации электроэнергетики и транспорта к
2050 году. Стратегический план энергетических технологий представляет
среднесрочную стратегию для всех сектора. Электричество и газ обычно
транспортируются через сети и трубопроводы, которые пересекают
национальные границы. Решения, принятые страной в отношении
энергетической политики, также влияют на другие страны. Конкурентные
цены на свободную торговлю в ЕС; больше вариантов для потребителей;
S.J. Flanagan, Stephen J. "The Turkey–Russia–Iran Nexus: Eurasian Power Dynamics." The
Washington Quarterly 36.1 (2013): 163-178.
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ожидается, что поставки обеспечат большую безопасность и безопасность
новых возобновляемых технологий и инфраструктуры для инвесторов.
Энергетический рынок ЕС, который насчитывает более 500 миллионов
пользователей, является крупнейшим в мире региональным энергетическим
внутренним рынком и крупнейшим импортером энергии. Проблемы, с
которыми сталкивается ЕС, такие как изменение климата, доступ к нефти и
газу, развитие технологий и энергоэффективность, являются проблемами
многих стран-членов и требуют сотрудничества. Международная
энергетическая политика требует достижения общих целей, связанных с
безопасностью поставок, конкуренцией и устойчивостью. Хотя отношения с
производителями и странами с переходной экономикой важны, важность
отношений с странами с высоким энергопотреблением и особенно с
развивающимися странами возрастает.7
Для достижения той же цели она добилась политической стабильности в
Турции, но хрупкость - это концепция, которая может идти слишком высоко и
слишком быстро. Поэтому те, кому необходимо обеспечить политическую
стабильность, являются правящими партиями, но те, кому необходимо
поддерживать политическую стабильность, являются не только правящими
партиями, но также и оппозиционными партиями, промышленниками,
ремесленниками,
художниками,
учеными,
неправительственными
организациями, как в развитых странах. Турция, нефть и природный газ в
стране - не самая дешевая из 28 стран Евросоюза, и она продает природный газ
населению вместе с обоими промышленниками. Турция ввела самую дешевую
электроэнергию в 3-х странах.8
В Турции около четверти общего энергопотребления приходится на
собственные ресурсы, а остальная часть покрывается за счет импорта. С точки
зрения электроэнергии, для обеспечения безопасности поставок очень важно
диверсифицировать источники энергии и страны, пока все наши
возобновляемые источники энергии не будут задействованы, когда будут
приняты во внимание текущие данные. Как с точки зрения безопасности
поставок, так и качества энергии видно, что внутренних и возобновляемых
ресурсов недостаточно. С этой целью особое внимание следует уделить
технологии водородной энергетики, которая, как показано, является
Z. Baran. "EU energy security: time to end Russian leverage." Washington Quarterly 30.4 (2007): 131144.
8 A. Krickovic. "When interdependence produces conflict: EU–Russia energy relations as a security
dilemma." Contemporary security policy 36.1 (2015): 3-26.
7
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экологически чистой, и следует поощрять исследования в области НИОКР для
снижения себестоимости производства водородной энергии. С другой
стороны, с использованием передовых технологий с точки зрения обеспечения
возможностей безопасности и качества энергоснабжения Турции неизбежно
создание атомных электростанций. Для создания атомных электростанций
закон, требующий условий свободного рынка, должен быть срочно отменен.9
Согласно отчету Международного энергетического агентства, чтобы
уменьшить зависимость Турции от иностранной энергии, прежде всего
правильной политики, определения долгосрочной энергетической стратегии и
на основе научных расчетов в этой стратегии, сознательный, стабильный;
подчеркивается, что следует использовать метод, учитывающий интересы
таких областей, как экономика, окружающая среда и внешняя политика. Для
обеспечения безопасности поставок природного газа должны быть приняты
необходимые юридические меры для быстрого внедрения национальной
системы хранения, а также для провинциальных компаний, занимающихся
распределением природного газа, для хранения не менее чем в 20 раз
ежедневной потребности в их регионы. Переход к диверсификации странисточников природного газа необходим, чтобы избавиться от единого
партнерства или зависимости от России.10
Интересы Турции и России против растущей гегемонии США в Черном
море пересекаются. В связи с этой ситуацией, взаимное сотрудничество очень
распространено в этом регионе. Однако конфликт интересов происходит на
Каспии и на Кавказе. США и ЕС установили, что в проектах Турции поддержка
России в этой сфере была единственной суверенной державой. Турция также
стремится развивать отношения с тюркскими государствами в Центральной
Азии, в то время как новые соглашения вступают в сотрудничество с ЕС в этой
области. Энергетическая политика на Ближнем Востоке предприняла новые
шаги, чтобы поднять приоритеты Путина, как в Советском Союзе. Он
попробовал новые методы, чтобы стать альтернативным экспортером энергии,
особенно в торговле оружием и в регионе. В частности, он стремился укрепить
свои позиции в регионе за счет экспорта энергоносителей в Израиль. Он хотел
выступить посредником в израильско-палестинском вопросе. Тем не менее,

J. Roberts. "The Turkish gate: Energy transit and security issues." Turkey in Europe Monitor (2003):
98.
10 F. Umbach "Global energy security and the implications for the EU." Energy policy 38.3 (2010):
1229-1240.
9
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был заявлен многосторонний подход Турции и мысль, которая будет более
конструктивной в этом отношении. 11
С точки зрения экспорта природного газа Россия является крупнейшим
экспортером в мире, и 20% экспортируемого в мире газа принадлежит России.
Например, в 2017 году Россия экспортировала 210 миллиардов кубометров газа
по российским трубопроводам. Экспорт газа в российский бюджет составил 38
миллиардов долларов. Кроме того, Россия получила около 3 миллиардов
долларов от сжатого газа. Европейские страны получают 86 процентов
экспортируемого газа, а остальные страны Азии. Там, где мировые богатые
запасы нефти и газа Ближнего Востока, Азии и Кавказа соседствуют с Турцией,
страна, которая годами не могла перевести энергетическое поле, имеет
преимущество в географическом положении. Хотя соседние страны обладают
энергоресурсами, Турция осталась в регионах, где стоимость загруженной
позиции, а не воспользоваться ее геополитическим положением. Нехватка
источников энергии, которые вызывают необходимость передачи ресурсов с
иностранных рынков, при этом Турция вынуждена тратить больше энергии на
растущие экономики. Эта ситуация привела Турцию в страну, зависимую от
иностранных энергоносителей. Турция, страна, которая очень бедна с точки
зрения запасов природного газа и нефти. При этом запасы нефти и газа,
находящиеся в собственной стране, не могут даже перечислить Турцию в число
первых 50 стран. Турция, хотя и не богатая с точки зрения запасов нефти и газа,
географического и политического положения в качестве безопасного коридора
для транспортировки нефти и природного газа, как видно, является надежным
«партнером». Источники и маршруты Европейского Союза в стране с точки
зрения политики диверсификации энергетики, которая укрепляет позиции
Турции. Самый быстрорастущий рынок газа в Европе, который встречается с
природным газом, который во многих отношениях превосходит другие
источники энергии Турции после первого соглашения о поставке природного
газа с СССР в Турции в 1984 году, и этот источник энергии удовлетворяет
потребности Турции. природный газ начал быстро расти. В связи с быстрым
ростом спроса на природный газ, Россия подписала второе соглашение о
природном газе в 1996 году с единственным источником в России. Но часто
есть Турция, энергетический дефицит Турции привел к поиску альтернативных
источников природного газа. Начало переговоров о закупках природного газа
с Египтом, Ираком, Алжиром и Нигерией, особенно с Азербайджаном и
Туркменистаном, привело к тому, что эти страны конкурировали с Россией за
11

K Barysch. Turkey's role in European energy security. London: Centre for European Reform, 2007.
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турецкий рынок природного газа, который быстро рос в начале 90-х годов
благодаря быстро растущей промышленности и растущее население.12
Регионы, где добывается и потребляется природный газ, постепенно
дифференцируются, а потребление быстро распространяется. Эта ситуация
сделала природный газ важной статьей внешней торговли. Многочисленные
двусторонние и многочисленные международные договоры заключаются и
торгуются на мировых биржах. На самом деле, по состоянию на конец 2011
года общий объем мирового экспорта природного газа увеличивался с каждым
годом. Природный газ - это топливо, которое трудно хранить и требует
больших затрат. Обычно его употребляют в течение короткого времени после
его производства. Следовательно, нет большой разницы между годовым
объемом производства и потребления. Тем не менее, существует большая
разница между рейтингом производства и потребления. Например, страны ЕС,
Япония и Южная Корея, которые не имеют большой доли в производстве в
Норвегии, имеют очень значительную долю в потреблении. С другой стороны,
развивающиеся и быстро растущие экономики Китая, Турции, таких стран, как
Малайзия и Индонезия, заняли свое место в рейтинге новых потребителей
природного газа. Запасы природного газа в мире имеют довольно
неравномерное распределение. Фактически, большинство известных запасов
сосредоточено в Российской Федерации, бывших советских республиках и
некоторых странах Ближнего Востока. Борьба с мировыми нефтяными
ресурсами, XIX. Во второй половине века это началось между Англией и
Россией. В этот период Великобритания распространилась на Индию, а Россия
- на Центральную Азию. Эти стратегические шаги в этот период были
выражены как большие игры. Это привело к новой межрегиональной
поляризации или альянсам на международной арене. С другой стороны, все
большее значение приобретают моря, проливы и страны, в которых
размещаются трубопроводы и танкерные проходы для транспортировки
природного газа как потребителям, так и производителям. Эксперты в этой
области называют энергетический мост Турцией, одной из немногих стран.
Разрабатываются новые альтернативы и проекты для транспортировки
природного газа изо дня в день.13

12 A.

Belyi. "New dimensions of energy security of the enlarging EU and their impact on relations with
Russia." European Integration 25.4 (2003): 351-369.
13
S. Lavenex. (2004). EU external governance in'wider Europe'. Journal of European public
policy, 11(4), 680-700.
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Документ
о
стратегии
национальной
безопасности
США,
представленный в 2002 году, указывает на важность переходного коридора
Черного и Каспийского морей наряду с богатыми энергетическими ресурсами,
а также с Индией и Юго-Восточной Азией. По этой причине Соединенные
Штаты, помимо обеспечения господства на Ближнем Востоке, проводят
политику в Черном море для обеспечения контроля. Эта политика; Насколько
Турция чувствительна к статусу защиты Конвенции Монтрё, что в свою
очередь повысит эффективность США, заявив, что озабоченность в России. В
дополнение к этой общей проблеме; Членство Румынии и Болгарии в НАТО,
Грузии и такие факторы, как союз с США после смены руководства Украиной,
сближение Турции с Россией, являются другими факторами, которые
вызывают14
Путин стремился восстановить великую державу России в контексте
нулевого нулевого Запада, который начался на Ближнем Востоке. Россия
подчеркнула свою особую и рискованную позицию, потому что она выступает
против западных культурных ценностей в своих отношениях с Ближним
Востоком. Россия утверждала, что усилия по внешней демократизации
обречены на провал, утверждая, что демократия западного стиля не будет
работать в России и не сможет применяться на Ближнем Востоке. Он также
обосновал неточности этой критики на основании утверждения, что Россия
уникальна в отношении критики внутренней демократии России. Поэтому его
поддержали авторитарные лидеры разных стран, в том числе стран Ближнего
Востока. С этой точки зрения Россия утверждала, что критерии демократии в
западном смысле были недействительными для того, чтобы судить о
российской демократии.
Турция начала 21-го века, нормализация отношений с соседними
странами, особенно в рамках политического периода до 2010 года, в том числе
южного соседа страны, хотела развивать свои отношения со странами
Ближнего Востока. Ближний Восток, чтобы уменьшить энергетическую
зависимость от России и Турции с точки зрения энергоснабжения является
важной альтернативой с точки зрения диверсификации. Однако с арабской
весной эта политика была приостановлена. Все эти варианты, итоги «арабской
весны», будущее отношений с Турцией и Израилем будут зависеть от
последствий ядерной программы Ирана. Тем не менее, региональная политика
Турции в отношении России, а также новых проектов, таких как газопровод
A. Tekin and Paul A. Williams. "EU–Russian relations and Turkey's role as an energy
corridor." Europe-Asia Studies 61.2 (2009): 337-356.
14
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«Голубой поток-2» из России до реализации Кипра, Иордании и Израиля,
являются
вариантами
сотрудничества,
такими
как
расширение
существующих.15
Россия, после уменьшения интенсивности конфликта в Сирии и
сотрудничества Турции с Ираном, проводит саммит, чтобы обеспечить
политический консенсус, создать другую Америку из хаоса, оставшегося после
Сирии, отошедшей от желаний Ирака. Турция, Балканы, Европа и Россия,
которые объединяют физически, являются важным транзитным пунктом в
теплых морях. Благодаря своему побережью к Черному морю, он обеспечивает
привилегированный маршрут к каспийским источникам энергии. Самая
важная из этих особенностей, возможность выхода в жаркое море, была
выделена как география, которая должна контролироваться на протяжении
всей истории. Самые длинные и сложные войны в истории произошли в этом
регионе. Борьба за власть во главе с геополитическими теориями во время
холодной войны в основном происходила на Балканах. Сегодня Балканы
предлагают самый идеальный доступ к каспийским источникам энергии для
энергетических потребностей Европы. С этой точки зрения Балканы стали
регионом, который снова направляет борьбу за власть в XXI веке.16
Центральная Азия имеет многогранные интеграционные возможности.
Планируется создать больше экономик в рамках Евразийского союза, России и
Центральной Азии, энергетики, партнерства в таких областях, как
безопасность, отношения с мусульманским миром, Турцией и Ираном по
другим вопросам. Расположенный в регионе, который находится на границе
трех континентов, вместе формируют поколения, контролирующие Турцию,
Евразию. С такой позиции, в том числе Турция и Евразия имеют возможность
сотрудничать с силой против того же времени в Евразии. Кроме того, у него
есть различные возможности в районах с высоким конфликтным потенциалом,
таких как Балканы, Кавказ и Ближний Восток. С другой стороны, Турция,
которая обеспечивает доступ к различным регионам вокруг блока или
геополитической оси, получает данные из этих регионов. 12 мая 2010 года
Правительство и Правительство Российской Федерации подписали
Соглашение о создании и эксплуатации атомной электростанции на
месторождении Аккую. Парадоксально, но Вашингтон заявил, что
G. Bahgat "Europe's energy security: challenges and opportunities." International affairs 82.5 (2006):
961-975.
16 K. Westphal. "Germany and the EU–Russia energy dialogue." The EU-Russian Energy Dialogue.
Routledge, 2016. 109-134.
15
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энергетический потенциал Каспийского региона должен быстро развиваться, в
то время как это постоянно препятствует попыткам Казахстана и
Туркменистана перевести ресурсы нефти и природного газа через Иран.
Антииранская стратегия США продолжает ограничивать способность стран
каспийского региона выводить свои природные ресурсы на мировые рынки, и
можно утверждать, что в долгосрочной перспективе такая ситуация усилит
позиции России и Китая.17
Межконтинентальная Турция на мосту; Это ключ к Мировому острову,
состоящему из Азии, Европы и Африки. Это действительно с учетом позиций
других стран, при создании политики Турции Турция в глобальном военном
движении должна строить короткие и долгосрочные планы. Турция имеет
возможность изменить судьбу игры, будет выполнять ходы на шахматной
доске в этом отношении. Таким образом, решающий участник борьбы за власть
в Евразии, Турция является особой страной, способной изменить баланс в
Евразии в отличие от любых других евразийских государств. Пока очевиден
тот факт, что Турция является евразийской страной; Определяя географическое
положение Турции, обычно используется евразийский термин. Со времени
основания Турецкой республики, обращенной к западу стороне внешней
политики Турции и определяющей себя в качестве западного правительства,
она была эффективна в этом выборе. В этом процессе евразийская география
оставалась безразличной, а на Кавказе и в Центральной Азии российский
контроль воспринимался как осознанная и осознанная политика. Концепция
Евразии в Турции, несмотря на то, что центр Евразии, который связан с
центрально-азиатским регионом в контексте евразийской геополитики
Европы, на Балканах, стремился улучшить отношения с Ближним Востоком.
Продолжающееся членство Турции в ЕС, несмотря на проблемы, в настоящее
время играет роль плеймейкера на Ближнем Востоке, отношения Балкан и
Кавказа имеют исторические и культурные связи с эффектом пренебрежения.
Их отношения с Россией, с другой стороны, продолжаются до тех пор, пока их
интересы не вступают в противоречие, решимость двух стран поддерживать
позитивные отношения.18
Подход Европейского Союза к России отличается от подхода США к
России из-за его зависимости от торговых отношений и не альтернативных
источников энергии. Например, Европейский Союз, поддержка Россией
P. Aalto ed. The EU-Russian energy dialogue: Europe's future energy security. Routledge, 2016.
Ali Tekin and Iva Walterova. "Turkey's geopolitical role: the energy angle." Middle East Policy 14.1
(2007): 84-94.
17
18
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членства во Всемирной торговой организации является наиболее очевидным
отражением этого. Торговые показатели России и Китая, свидетельствующие
о росте в последние годы энергетической зависимости, расширили масштабы
в отношении России, проведенной для оценки экономических и политических
отношений с Ираном как региональной державой, направляющей пациентов,
направляющихся Турцией в Азию. Почва в Европе и Азии, Турции и России
географически, а также отношения с евразийскими странами как классической
культурной плоскостью, которая развивается каждый день. Но с точки зрения
проблемы Сирии, Ирана и проблем, с которыми сталкивались, установившие
противоракетные щиты в Турции, есть проблемы, которые возникают в таких
областях, как ракеты Patriot. Внешнеполитический подход Турции должен
быть расширен с учетом чувствительности России. Она была сосредоточена на
развитии энергетических отношений между Россией и Турцией, чтобы
способствовать достижению цели стать энергетическим коридором Турции, и
в результате было показано, что она укрепляет руку Турции в ЕС. Россия,
Греция и Кипр имеют прочные связи с сокращением надвое, поскольку
проблемы с тарафлами еще не решены, а хорошие отношения Турции с
Россией пойдут на пользу развитию.19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Турция как региональная держава, как преимущества геополитического
положения, так и стабильность евразийских инициатив, предпринимаемых как
в сфере безопасности, так и в развитии страны, имеет решающее значение.
Также позиция, занятая Турцией в борьбе за власть на евразийском
пространстве, потенциально может изменить ход борьбы. Турция как
уникальный геополитический евразийский энергетический коридор выходит
на первый план. Турция разрабатывает новые нефте- и газопроводные проекты
в дополнение к существующим маршрутам. Считается, что Россия
принадлежит Европе, но, согласно некоторым взглядам, не только Европе, но
в более широком смысле - Евразии. Другими словами, Россия - это отдельная
и особенная часть Европы. Эта проблема не может быть решена путем
сокращения географического положения России в Европе. Историкокультурное измерение и традиции России совершенно уникальны.
Взаимоотношения между Европой и Россией стали более сложными, когда
Россия движется в сторону Азии. Причина этого заключается в том, что
19

A. Cohen "Europe’s strategic dependence on Russian energy." Backgrounder 2083.5 (2007).
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благодаря России европейская цивилизация достигла Азии и в то же время
часть Азии была интегрирована в европейское поле. Таким образом, Россия и
Европа стали определяться друг с другом.20
Россия и российский газ подписали между Турцией и через Турцию,
которая направлена на транспортировку в Европу текущих проектов турок и
Баку, который осуществляет свою деятельность - Тбилиси-Эрзурум, Голубой
поток и Баку-Тбилиси, используя преимущества географического положения в
энергетической сфере. с Джейханом развивается сотрудничество со страной.
Неоевразийство из-за разногласий, основанных на общей почве, таково, что
создает препятствия для России и Турции. Однако нео-евразийство от имени
осознания потенциала сотрудничества в Евразии и его реализации станет
поводом для того, чтобы конкретизировать Турцию. В этом исследовании
положительными и отрицательными аспектами нынешнего термина неоевразийства Турции, путем анализа потенциальных выгод и причин, будут
риски и потери, культурная евразийская география, исследования
осуществимости
политической
и
институциональной
интеграции.
Европейский Союз и вся Европа, хотя и эффективны во всех сферах
социальной и политической жизни, Россия и Турция в регионе должны
испытать новые формирования. С другой стороны, Индия и Китай выделяются
своей развивающейся экономикой. Кроме того, Иран является одним из
важных действующих лиц в регионе, несмотря на то, что он включен в
повестку дня из-за политических кризисов с США. Россия и российский газ
подписали между Турцией и через Турцию, которая направлена на
транспортировку в Европу текущих проектов турок и Баку, который
осуществляет свою деятельность - Тбилиси-Эрзурум, Голубой поток и БакуТбилиси, используя преимущества географического положения в
энергетической сфере. с Джейханом развивается сотрудничество со страной.

M. Bilgin. "Geopolitics of European natural gas demand: Supplies from Russia, Caspian and the
Middle East." Energy Policy 37.11 (2009): 4482-4492.
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Gastronomi Alanında Vejetaryen/Vegan Yaklaşımı;
Giresun Yöre Mutfağı’nın Vejetaryen Mutfak Kapsamında
İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Aybuke CEYHUN SEZGİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Öğr. Gör. Sibel AYYILDIZ
Karabük Üniversitesi

Özet: Tarih boyunca insanlığın doğal beslenme şekli olarak bilinen vejetaryen beslenme şeklinde hayvansal kaynaklı gıdalar yerine bitkisel kaynaklı
gıdaların tüketimi benimsenmektedir. Vejetaryen beslenmeden daha geniş ve
katı kurallara sahip olan vegan beslenme tarzında ise et, balık ve kümes hayvanlarının yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi her türlü hayvansal ürünün dışlanması ve bitkiler âleminin ürünlerinin tüketilmesi söz konusudur. Toplumların
sahip oldukları dini inançlar ve kişisel tercihler insanların bu beslenme tarzlarını benimsemelerine etki etmektedir. Türk Mutfağı vejetaryen beslenme
düzenine uygun birçok seçeneği içinde barındıran yiyecek/yemekleri
içermektedir. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, ürün çeşitliliği ve
tarihsel süreç içerisinde çevresi ile olan etkileşim Türk Mutfak kültüründeki
zenginliği oluşturmuştur. Yemeklerinin çeşitliliği ile farklı beslenme şekillerine uygun menüleri içeren Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Giresun’da doğal bitkiler ve sebzelerden fazla sayıda ot yemekleri ve diblelerin yapılması yöreyi vejetaryen beslenme açısından öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada; vejetaryen/vegan beslenme hakkında önemli bilgilere değinilmiş ve Giresun yöre mutfağının sunduğu yemek çeşitliliği vejetaryen mutfak kültürü açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Vejetaryen, Vegan, Türk Mutfak Kültürü, Giresun
Yöre Yemekleri

Vegetarian / Vegan Approach in Gastronomy; Investigation of
Giresun Region Cuisine within the Scope of a Vegetarian Kitchen
Abstract: In the vegetarian diet, known as the natural diet of humanity
throughout history, the consumption of herbal-derived foods is adopted rather
than animal-derived foods. The vegan diet, which has broader and strict rules
than vegetarian food, involves the exclusion of all kinds of animal products
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such as eggs, honey and milk, as well as the consumption of the products of
plants. The religious beliefs and personal preferences of the societies influence
the way people adopt these diets. Turkish Cuisine includes food/dishes that
include many options to suit the vegetarian diet. Because of Turkey's geographical location is found, which interact with the environment in product diversity
and richness of the historical process has created a culture of Turkish cuisine.
Food containing the appropriate menus with a variety of different dietary patterns in Giresun, which is one of the most important city in Turkey, native
plants and vegetables to eat grass and making dible, the region in terms of emphasizes a vegetarian diet. In this study; important information about vegetarian/vegan nutrition was mentioned and the variety of food offered by Giresun
local cuisine was evaluated in terms of vegetarian cuisine culture.
Keywords: Vegetarian, Vegan, Turkish Cuisine Culture, Regional Cuisine of Giresun

Giriş
Yaşamak için karnını doyurmak zorunda olan insanlar için beslenme, doğumdan ölüme kadar sürdürdüğü yaşam mücadelesindeki en önemli süreçlerden biridir.1
İnsanoğlu ateşi kullanarak yiyeceklerini pişirmiş ve yiyeceklerin bileşiminde bulunan besin öğelerini daha etkili kullanmıştır. Tarım devrimiyle birlikte yerleşik düzene geçen insanlar tarım ve hayvancılığın egemen olduğu bir yaşam tarzını seçmiştir. 20. yüzyılın başlarında gıda ve beslenme bilimi ortaya çıkmasına rağmen yiyeceklerin lezzetsel özellikleri gastronomi biliminin ortaya çıkmasına kadar göz ardı
edilmiştir.2 Beslenme, yemek ve mutfak kültürü kavramlarını birleştiren gastronomi
Brillant-Savarin (2016)’e göre; insanın en iyi şekilde korunabilmesi için yiyebildiği
her şeyi kapsamaktadır. Ancak bu kavram ifade edilirken fizik, kimya, tarih, estetik,
lezzet ve haz faktörü ön planda tutulmaktadır. İnsanların gelişimini sağlayan, yiyecek
aramak için birlikte hareket etme yetisi kazandıran, uğruna insanların savaşmayı bile
göze aldıkları beslenme ihtiyacı temel fizyolojik ihtiyaçlar arasındadır.3
Yemek
güç ilişkilerinin oldukça fazla görüldüğü bir unsur olmuştur. Yemek seçimleri bir
taraftan sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet rolü ve yaş gibi birçok kıstasa göre belirlenirken,
diğer taraftan kimin neyi, ne zaman yiyebileceği yazılmamış olan kurallarla baskın
kültür tarafından belirlenmiştir. Bazı yiyecekler geleneksel olarak bazı dinlere, bazı
Türkan Kutluay Merdol, Beslenme Antropolojisi-I, Hatipoğlu Yayınları, Ankara 2015, s.2.
Demet Bağıran Özşeker, Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi, Gastronomi ve Turizm, Detay
Yayıncılık, Ankara 2016, s.5.
3 Nilgün Karaman, “Yiyecek ve İçecek Kültürü”, Yiyecek ve İçecek Paradoksu, Ed: Murat Doğdubay
ve Gencay Saatçi, Detay Yayıncılık, Ankara 2017.s.1-54.
1
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milletlere ve bazı cinsiyetlere ait olmuştur.4 20. yüzyılın ortalarından itibaren değişen
ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel şartlar, yemek konusunda insanların yararlanabileceği birçok alternatif alanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.5 Günümüzde sosyal ve görsel medyanın etkisi, gurme ve gezi programları ile gastronomi turlarının
düzenlenmesi yiyeceklerin önemini vurguladığından gıdanın sosyal ve kültürel
önemi hak ettiği tanınmayı kazanmaya başlamıştır.6 Ayrıca postmodernizm yaklaşım
ile insanların zevk ve ilgisi için hayvanların kullanılması sorgulanmaya başlamıştır.
Böylece hayvansal kaynaklı yiyecekleri içeren mutfak kültürleri, hayvanları mülk
olarak düşünen inanç ve yasalar, köleleştirilmiş endüstri nesneleri olarak hayvanları
kullanmayı ahlaken reddetmiş ve "vegan" ile "vejetaryen mutfak" kavramları daha
sık duyulmaya başlanmıştır.7 Bu çalışmada ise vejetaryen/vegan kavramları hakkında önemli bilgilere değinilmiş ve Giresun mutfak kültürü hakkında yazın taraması
yapılmıştır. Giresun yöre mutfağının sunduğu yemek çeşitliliği vejetaryen mutfak
kültürü açısından değerlendirilmiştir.
1. Vejetaryen ve Vegan Kavramları
Genel tanımıyla “vejetaryenlik” hayvansal kaynaklı gıdalar yerine bitkisel
kaynaklı gıdaların tüketimini içeren bir beslenme şeklidir. “Vejetaryen kavramı” ise
bitkisel gıdaları tüketirken hayvansal gıdaları (kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt
ve süt ürünleri) sınırlı miktarda tüketen bireyler olarak tanımlanmaktadır.8,9,10 Vejetaryen kelimesinin kökeni zannedilenin aksine “vegetable” sebze kelimesinden değil
latince “vegetus” tan gelmektedir. Vegetus; hayat dolu, sağlıklı ve canlılık anlamındadır. Ayrıca kırmızı et, tavuk ve balığın tüketilmediği, yumurta, süt ve süt ürünlerinin ise tercihe bağlı olarak tüketildiği beslenme tarzına “vejetaryenlik” adı verilmiştir. Kısaca; ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklı gıdaların tüketimini içeren bir beslenme
tarzıdır.11 The Vegan Society’nin kurucularından Donald Watson’un tanımına göre
4 Esra Sahtiyancı Öztarhan, “Vejetaryen Olmayı

Seçmek”, İnsan & İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce
Dergisi, Kış 2018, C.5, S.15, s.65.
5 Alev Dündar, “Gastronomide Yeni Akımlar”, Gastronomi Tarihi, Ed: Hakan Yılmaz ve Alev Dündar,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2015, s.173.
6 Liz Sharples-Michael C. Hall, “The Consumption of Experiences or the Experience of Consumption?
An Introduction to the Tourism of Taste” In Food Tourism Around The World, 2004, s.13-36.
7 Şeyma Esin Erben-Jale Balaban-Salı, “Social Media Use of Vegan Activists in Turkey”. Global Media
Journal, Bahar 2016, C.6, S.12, s.75-88.
8 Tülay Özcan-Serap Baysal, “Vejetaryen Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016, C.30, S.2, s.101-116.
9 Murat Kınıklıoğlu, Vegan Beslenme, Oğlak Yayınları, İstanbul 2016, s.17.
10 Nevin Şanlıer, Yasemin Ertaş, “Vejetaryen Mutfak”, Gastronomide Güncel Konular, Ed: Ferhan Nizamlıoğlu, Billur Yayınevi ve Basımevi, Konya 2018. s.133-164.
11 Anonim, (2018j). https://www.Britannica.Com/Topic/Vegetarianism, (E.T.13.02.2018).
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“veganlık” hayvanlar âlemine dair sömürü ve zulmün tüm şekillerini dışlamanın ve
yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt
ve türevlerini dışlayarak bitkiler âleminin ürünleri ile yaşamak ve tamamen ya da
kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde
pratiğe dökülmektedir. The Vegan Society tarafından vegan kavramı hayvanların
gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden uygulanabilir olan en mümkün mertebede kaçınan ve buna ek olarak insanların,
hayvanların ve çevrenin yararına, hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimi şeklinde ifade edilmiştir.12 Veganlar sadece gıda alanında değil aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilen ürünlerin (kozmetik ürünler, deterjan, diş macunu vb.) tüketimine de karşıdırlar.
Hayvanların kullanılması nedeniyle sirklere gitmeyen veganlar ayrıca canlı hayvanların kullanıldığı filmleri de izlemezler.13 Farklı bir açıdan değerlendirildiğinde; Singer’a göre bir restoranda sipariş etmediğimiz halde yemeğinize peynir doğranmışsa,
bu durumu reddetmek yerine yememiz gerekir. Singer yemeğin satın alındığını yenmemesi halinde çöpe atılacağını öngörerek yemeğin yenmesi gerektiğini savunmaktadır. Çünkü peyniri yiyip yememek toplam acı ve zarar bakımından bir değişiklik
oluşturmayacaktır. Bu teori aslında veganlığın salt beslenme şekli olmaktan ziyade
belli düşünsel altyapısı olan ve etik kaygılar barındıran bir yaşam şekli de olduğunu
göstermektedir.14
Vejetaryenler fiziksel görünüş açısından genel olarak daha zayıf olmaya ve
daha iyi görünmeye meyillidirler ve omnivolarlarla (hem et hem otçul olanlar) karşılaştırıldığında daha az kronik hastalık riski ile karşı karşıyadırlar ve daha uzun
ömüre sahiptirler. Vejetaryen nüfus oranı ile ilgili net bilgiler olmamakla birlikte bildirilen anket sonuçlarına göre; nüfus prevelansı Avrupa Birliği, ABD ve Kanada gibi
ülkelerde nüfusun %1-10’u arasındadır.15 Konuya ilişkin bir araştırmada; vejetaryenlerin %10’unun vegan olduğu ve veganların artış yüzdesinin vejetaryenliğe göre daha
hızlı olduğu belirtilmiştir.16 Vejetaryenler ve veganlarla yapılan kesitsel çalışmalarda; vejetaryen olanların olmayanlara göre düşük beden kütle indeksi, düşük kan
Ayça Ilgaz, Eda Pınar, Sena Yaprak Özdemir ve Ege Üniversitesi Psikoloji Böl. Öğrencileri, “Bir
Tahakkük Biçimi Olarak Türcülük: Etin Cinsel Politikası Üzerine”, Online Psikoloji Dergisi, 2018, s.16.
13 Zeynep Çetin, “Vejetaryen ve Vegan Beslenmesi”, Medikal Akademi, 2014, s.1-10,
http://www.Medikal Akademi.Com.Tr, E.T.13.02.2018.
14 Güzin Yasemin Tunçay, “Veganism in Terms of Bioethics from Different Viewpoints”, Journal of
Current Researches on Health Sector, 2016, S.6, s.56.
15 Claire T. McEvoy, Temple, Norman, Woodside, Jayne V., “Vegetarian Diets, Low-Meat Diets and
Health: A Review”, Public Health Nutrition, C.15, S.12, April 2012, s.2287-2294.
16 Güzin Yasemin Tunçay Son, Meryem Bulut, “Yaşam Tarzı Olarak Vegan ve Vejetaryenlik”, International Journal of Human Sciences, 2016, C.13, S.1, s.830-843.
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kolesterol seviyesi ve yüksek kan homosistein düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca vejetaryenler ile yapılan çeşitli kohort araştırmalarında; vegan beslenmenin metabolik hastalık kaynaklı ölüm oranını azalttığı tespit edilmiştir.17 Bireylerin
vegan yaşam tarzını benimsemesinin altında yatan çeşitli nedenler bulunmaktadır.
Bazı ülkelerde dini inançlar, gelişmiş ülkelerde ise kişisel tercihler insanların bu yaşam tarzını benimsemelerine etki etmektedir. Kişilerin çoğu vegan tarzı beslenme ile
hayvan haklarına sahip çıkıldığını ve daha sağlıklı olduklarını düşünmektedir.18 Vejetaryen olma nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir.19, 20
• Ekoloji, lezzet, kültür veya dini inançlar,
• Etik ve biyoetik yaklaşımlar; hayvanların öldürülmesi ve hayvanlara saygı,
hayvan refahı, (Hayvan refahı; çiftlik, pet, egzotik, laboratuvar ve vahşi hayvanların;
bakımı, beslenmesi, barındırılması, yetiştirilmesi, taşınması, kesimi, sağaltımı ve
bilimsel araştırmalarda kullanımı sırasında ağrı, acı ve ızdıraptan uzak sağlık,
mutluluk ve iyilik hallerinin sağlanması olarak tanımlanabilir.21 Ekolojik sebepler;
artan dünya nüfusu ve mevcut gıda miktarına ilişkin özellikle yenilebilir bitkisel
gıdaların ve hayvansal gıdaların az seviyede üretimi,
• Sağlık sebepleri; hayvansal gıdalarla birlikte fazla miktarda doymuş yaş
tüketiminin zengin toplumlarda ortaya çıkan çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmesidir.
Bir başka sağlıkla ilgili sebep ise; kontaminasyonlar, gıda katkı maddeleri ve
istenmeyen diğer hayvansal üretim maddeleridir.
• Hayvansal gıda çeşitlerini kesinlikle sevmemek ve bu durumu yaşam tarzı
ve hayat felsefesi olarak benimsemektir.
Oregon Üniversitesi ve Texas A&M Üniversitesi tarafından 14 eyalette yapılan araştırmada; 2016 yılında Avustralya’da 726 kişilik katılımcının %80’inin etik
nedenlerle vejetaryen olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de 2017 yılında 245 kişi ile yapılan bir çalışmada; üniversite mezunu kadın bireylerin vegan olma nedeninin
%89’luk kısmının etik sebeplerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.22
Vejetaryen ve vegan beslenme düzeninde yer alan gıda grupları arasında hububatlar, baklagiller, kök bitkiler, yağlı tohumlar, meyve, sebze, fındık ve mantar
Çetin, agm, s.10.
Serdar Sünnetçioğlu, Şefik Okan Mercan, Hacı Mehmet Yıldırım, Serkan Türkmen, “Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2017, C.5, Special Issue, s.241-252.
19 Tunçay, agm, s.52.
20 François Mariotti, Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention, Academic
Press, 2017.s.4.
21 Atilla Özgür, “Hayvanlarla Yaşamı Paylaşmak”, Veteriner Hekim Derneği Dergisi, 2010, C.81, S.2,
s.12.
22 Cansu Özge Özmen, “Veganları Nasıl Bilirsiniz?: Türkiye’deki Veganlara Dair Anket Sonuçları”
Gaia Dergisi, 2017, s.1.
17
18
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gibi bitki kökenli gıda maddeleri yer almaktadır.23 Vejetaryen diyetler sağlık açısından olumlu etkileriyle ilişkilendirilen ve yüksek oranda tüketilen meyve, sebze, baklagiller, fındık, tahıl ve soya proteini gibi gıda bileşenleriyle karakterize edilmektedir.24 Veganlar hayvansal ürünleri yemedikleri gibi süt içeren çikolata, kek ve pasta
gibi ürünleri de tüketmezler ve hayvansal yağ içeren sabunları kullanmazlar.25 İnsanların tercih ettiği gıda gurupları vejetaryenlik çeşidine göre değişiklik göstermektedir.
2. Vejetaryenlik Çeşitleri
İnsanların tükettiği hayvansal ürün türüne göre vejetaryen çeşitleri bulunmaktadır. Sadece kırmızı et tüketen bireylerin yanı sıra bazısı yumurta yemeyip, süt ve
süt ürünlerini tüketmekte ya da yumurta yiyip süt ve süt ürünlerini tüketmemektedir.26 Vejetaryenlik çeşitleri tanımları ile Çizelge 1’de özetlenmiştir.
Çizelge 1. Vejetaryenlik Çeşitleri
Vejetaryen Çeşitleri

Özellikleri

Kaynak

Lakto-ovo vejetaryen

Bu diyet et, balık ve deniz ürünleri dışında yer
alan yumurta, süt ve süt ürünlerinden oluşmaktadır.

Marioitti, 2017:4

Lakto vejetaryen

Diyette et, balık ve yumurta bulunmaz, yalnızca süt ve süt ürünleri ile bitkisel kaynaklı
gıdalar yer almaktadır.

Özcan ve
2016:102

Ovo-vejetaryen

Yumurta hariç hiçbir hayvansal ürünün tüketilmediği vejetaryen çeşididir.

Tunçay Son, 2016:8

Semi-vejetaryen

Diyet, sınırlı miktarda kümes hayvanları eti ve
su ürünleri yetiştiriciliğinin yanı sıra sebze içerikli gıdaları da kapsamaktadır. Süt ve süt
ürünleri ile yumurta tüketilebilir.

Karabudak, 2012:8

Polo-vejetaryen

Bitkisel gıdalar yanında sadece kümes hayvanlarını tüketenlere verilen addır. Fakat bu grup
Vegetarian Society tarafından vejetaryen olarak kabul edilmemektedir.

Tunçay Son, 2016:8

Baysal,

Pilis Wieslaw, Stec Krzysztof, Zych Michal and Pilis Anna, “Health Benefits and Risk Associated
with Adopting A Vegetarian Diet”, Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 2014, C.65, S.1, s.9-14.
24 McEvoy et al., agm, s.2288.
25 Çetin, agm, s.2.
26 Tunçay Son, agm, s.7.
23
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Pesco-vejetaryen

Meyve, sebze, baklagiller, yumurta ve süte
ilave olarak balık ve kabuklu deniz ürünlerinin
tüketilmesidir.

Altaş, 2017:405

Vegans

Hiçbir şekilde et (kırmızı et, tavuk, deniz ürünleri), hayvanlardan elde edilen bal, süt, yumurta, yoğurt, kefir gibi ürünlerin tüketilmediği ve bunun yanı sıra yün, ipek ve deri gibi
hayvansal ürünlerden yapılan kıyafetlerin de
kullanılmadığı bir vejetaryen tipidir.

Tunçay, 2016:52

Vegans who use Zen
macrobiotics Diet

Diyet tahıl, sebze, meyve ve baklagilleri içermekte ve bazıları sadece tahıl ürünleri ile beslenmektedir.

Altaş, 2017:405

Rawists

Bu diyette et, süt ürünleri ve yumurta kesinlikle kullanılmaz. Raw veganlar kahve, çay, alkol ve sigara gibi uyarıcıları da kullanmazlar.

Hossain, 2016:533

Fruitarians / Fruit-fed

Sadece meyve ve botanik açıdan meyve sayılabilen kabak, salatalık, biber ve domates gibi
sebzelerle beslenirler. Ayrıca yediklerinin tekrar toprağa dönerek büyüme döngüsünün devamına inanırlar.

Karabudak, 2012:7

Freegan

Mutlak bir vejetaryen değildir. Ekolojik nedenlerle hayvan temelli ürünleri yemekten kaçınırlar.

Kansenen, 2013:9

Esnek veganlık

Bu anlayışa göre vegan olmanın amacı dünyaya, hayvanlara ve çevreye verilen zararı ve
dünyadaki toplam acıyı azaltmaktır.

Tunçay, 2016:56

Birçok kaynakta yer almayan vejetaryenlik çeşitleri arasında; Strictly vegetarian (katı vejetaryen), True vegetarian (gerçek vejetaryen), Low-meat eaters (az et
tüketenler), Occasional meat eaters (ara sıra et yiyenler) bulunmaktadır.27
3. Vejetaryenlik/Veganlığın Tarihsel Süreci
Vejetaryen beslenme, tarih boyunca insanlığın doğal beslenme şekli olarak kabul edilmiştir.28 Bazı tarih yazarlarına göre eski tarihsel dönemlerde insanların beslenme kültürlerinin ağırlıklı olarak bitki temelli olduğu düşünülmekte ve

27

Marioitti, agm, s.5.
Karabudak,, Vejetaryan Beslenmesi, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara 2012, s.7.

28 Efsun
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vejetaryenlik olgusunun kesin tarihsel kapsamı bilinmemektedir.29Ayrıca çeşitli araştırmalar insanların yüzlerce yıl et tüketiminden kaçınan bir diyet uygulandıklarını
göstermektedir. Felsefe ve matematiğe katkıları ile tanınan Pisagor (Pythagoras) etsiz, doğal ve sağlıklı bir diyeti teşvik etmiş ve diğer filozofların desteğini kazanmıştır. Bu fikri açıkça destekleyenler arasında Platon, Sokrates ve Horace’da bulunmaktadır. Bununla birlikte vejetaryen ifadesi 1800'li yılların ortalarına kadar yüzeye çıkmamıştır.30 Romalılar ve Yunanlıların etkisi ile vejetaryen beslenme tarzı benimsenmiştir. Bu anlayışın ruhani temelinde, et tüketiminin insanların sinir sistemini etkilediği, reenkarnasyona inananlarla birlikte de hayvanları sevmenin insanları sevmeyi
geliştirdiğini ve bitkisel beslenmenin insan ruhunu temizleyerek et yemeden de yeterli beslenmenin mümkün olabileceği anlayışı yer almaktadır.31 Avrupa'da 6. yüzyılda Rönesans döneminde Leonardo da Vinci’nin vejetaryen beslenmeyi uyguladığı
belirlenmiştir. Aydınlanma çağında vejetaryen beslenme tarzını uygulayanlar arasında Tyron, Rousseau, Voltaire ve Wesley bulunmaktadır.32
İngiltere’de 1847 yılında Vejetaryen Derneği (Vegetarian Society), Amerika’da 1860 yılında Amerika Vejetaryen Derneği (American Vegetarian Society),
Almanya/Dresden’de 1908 yılında Uluslararası Vejetaryen Birliği (International Vegetarian Union) ve daha sonraki dönemlerde birçok ülkede vejetaryen dernekleri kurulmuştur. Her yıl 1 Kasım tarihinde kutlanan “Dünya Vegan/Vejetaryen Günü” ilk
kez 1977 yılında Kuzey Amerika Vejetaryen Derneği tarafından yerel bir organizasyon olarak kutlanmış ve ertesi yıl Uluslararası Vejetaryen Birliği tarafından da resmi
olarak kabul edilerek tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır. Günümüzde Dünya Vejetaryen Günü genellikle bir gün olarak değil bir hafta olarak kutlanmaktadır. Hatta
artık 1 Kasım Dünya Vegan Gününü de bağlayan Ekim ayı, Dünya Vejetaryen Ayı
olarak kabul edilmektedir.33 Türkiye’de ise ilk olarak 2010 yılında Vejetaryen Kulübü organizasyonuyla “Vejetaryen Günü” kutlanmaya başlanmış ve 03 Mart 2012
tarihinde Türkiye Vejetaryenler Derneği kurulmuştur. Bu dernek Türkiye’de vejetaryenleri ve veganları tek çatı altında toplayan ilk ve tek resmi kuruluştur.34

Claus Leitzmann, “Vegetarian Nutrition: Past, Present, Future”, The American Journal of Clinical
Nutrition, June 2014, s.496.
30 Sean Sydney Johnson, Comparing the Role of Communication in Vegetarianism and Veganism. Presented to the Honors College of Texas State University, In Partial Fulfillment of the Requirements for
Graduation in the Honors College, San Marcos, Texas 2016, s.1.
31 Özcan ve Baysal, agm, s.103.
32 Leitzmann, agm, s.497.
33 Ahmet Vatan-Sefa Türkbaş, “Vejetaryen Turist ve Vegan Turist Kimdir?”, Journal of Tourism and
Gastronomy Studies, 2018, C.6, S.3, s.24-39.
34 Tunçay Son, agm, s.12.
29
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“Vegan” sözcüğü ilk defa 1944 yılında İngiliz Sanatçı Donalt Watson tarafından kullanılmıştır.35 20. yüzyılın son on yılında bitkisel beslenme bilimsel araştırma
konuları arasına girmiştir. İnsanlar için yararlı diyetlerin belirlenmesi amacıyla Afrika, Asya ve Akdeniz ülkelerinde epidemiyoloji çalışmalardan elde edilen veriler
kullanılmıştır. Ancak hayvansal kökenli gıdalar ile ilgili artan sayıda skandalların
gündemde yer alması insanlarda güven kaybına neden olmuştur. Öte yandan vejetaryen yaşam tarzının uzun vadeli olumlu etkilerinin farkındalığı giderek artmakta ve
her iki durum da gıda zincirindeki sürdürülebilirlik araştırılmaktadır.36
Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı olma, ekoloji ve çevre bilinci alanlarında
sürdürülebilirliği ilke edinen ve bu felsefeye duyarlı bireylerin toplumdaki yerini kabul eden, yaşam ve yeme hakkını önemseyen ve bu anlayışa uygun hizmet üreten
belediyecilik anlayışı Vegan Dostu Belediye kavramı ile açıklanmıştır.37 Dünyanın
ilk vegan kenti Barselona’dır. Birçok ülkede vegan beslenme tarzını benimseyen
gruplar tarafından festivaller düzenlenmektedir. Amerika’da 32 farklı eyalette vegan
festivalleri organize edilirken, Amerika dışında 24 farklı ülkede de bu tarz festivaller
düzenlenmektedir. Türkiye’de Didim “Vegan Dostu Kent” adaylığında bulunarak,
29-30 Nisan 2017 tarihleri arasında “Didim Vegfest” adı altında Türkiye’nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapmıştır. Festival bünyesinde vegan dostu menülerin hazırlanması ve vegan beslenme şekline uygun hizmet veren işletmelere ilişkin çeşitli
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.38
4. Sosyal, Kültürel ve Cinsiyet Açısından Vejetaryenlik ve Veganlık
Bir toplumda bireylerin yemek yeme şekli toplumsal düzenin bir göstergesi
olarak kabul edilmektedir. İnsan, zaman ve mekân açısından farklı anlamlar taşıyan
yemeğin toplumları hem birleştiren hem de ayıran özelliği bulunmaktadır.39 Örneğin;
Levi-Strauss etin haşlanarak tüketiminin demokratik toplumlara ait bir özellik olduğunu iddia etmiştir. Kaynatma yöntemi ile pişirilen et ve suyunun tamamının göreceli
olarak korunabildiği düşünülürken, ateşle kızartma yöntemiyle pişirilen et ve suyunun tüketim fazlasının atılması gerekmektedir. Levi-Strauss’a göre iki farklı pişirme
tekniğinden biri tutumluluk ve diğeri savurganlığın, birincisi halkın ikincisi aristokrasinin tarzını yansıtmaktadır.40
Kınıkoğlu, age, s.15.
Leitzmann, agm, s.500.
37 Çiçek Tahaoğlu, “Didim'de Türkiye'nin İlk Vegan Şenliği”, 2017, http://m.bianet.org/ bianet/ yasam/
184884-turkiye-nin-ilk-vegan-festivali-vegfest-didim-de (E.T.23.02.2018).
38 Büşra Ayşe Madenci, “Yeni Trendler ve Ülkeler”, Gastronomide Güncel Konular, Ed: Ferhan Nizamlıoğlu, Billur Yayınevi ve Basımevi, Konya 2018, s.1-10.
39 Öztarhan, agm, s.65.
40 Hayati Beşirli, Yemek Sosyolojisi, Yiyeceklerle ve Mutfağa Sosyolojik Bakış, Phoenix Yayın, Ankara
2012, s.26.
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Toplumlara ait kimliklerin önemli bir parçası da yiyeceklerin üretim ve tüketimdeki kültürel farklılıkları yansıtmasıdır. İnsanın doğal çevre ve hayvanlarla olan
ilişkisi, et ya da ikincil hayvansal ürünlerinin tüketilip tüketilmeme alışkanlıkları kişinin içinde yaşadığı toplumun beslenme kültürünün sonucunda gelişmektedir. Örneğin; ilkel kabilelerde avcılık babanın oğluna öğrettiği bir uygulamadır ya da Afrika’nın bazı bölgelerinde çocuklar aile içinde fare yemeyi (birçok kültürde kabul
görmediği halde) öğrenmektedir.41 Tarihsel süreç açısından değerlendirildiğinde; avcılıkta erkek, toplayıcılıkta kadın görevi üstlenmiştir. Toplumsal kültürün bir yansıması olarak düşünülen bu durum et tüketimini erkeksi bir davranış olarak görürken,
sebze tüketimini de kadına atfedilmiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından değerlendirildiğinde kadınlar erkeklere oranla daha az et tüketmektedir.42 Ilgaz vd., (2018)
göre; etsiz kuru fasulyenin ‘adam’dan sayılmadığı ve erkekliğin etli yemeklerle pekiştiği gibi çeşitli efsaneler sofraları etli yemeklerle ve zihinleri kirli düşüncelerle
zehirlemeye devam etmektedir. Etin ve etteki proteinin erkeğin kadından daha fazla
ihtiyacı olduğu gibi söylemler kadınların zayıf varlıklar olduğunu düşündüren cinsiyetçiliği farklı varyasyonlarla beslediğini vurgulamaktadır. Adams (2013)’a göre;
toplumsal cinsiyet inşasına hangi yiyeceklerin uygun olduğunu bildiren talimatlar
bulunmaktadır. “Adam olmak” sahip çıkılan ya da inkâr edilen kimliklere ve “gerçek” erkeklerin yapıp yapmadığı şeylere bağlıdır. Örneğin; gerçek erkekler kiş yemez. Bu yalnızca bir ayrıcalık meselesi değil simgecilikle de ilgilidir. Kültürümüzde
erkeklik kısmen et yeme ve diğer bedenlerin denetimi yoluyla inşa edilmektedir.
Bitki kelimesi kadınların edilgenliğiyle eşanlamlıymış gibi kullanılmaktadır. Kadınlar uysal oldukları için bitki yemekte ama aktif erkekler hayvan etine ihtiyaç duymaktadır. İngiltere'de 2003 yılında yapılan araştırmada, erkeklerin kadınlardan daha
fazla et ve daha az meyve ve sebze tükettiği belirlenmiştir.43
Günümüzde vegan-vejetaryan yemeklerin ve etsiz yemek kültürünün yaygınlaşmasını amaçlayan bir akımın mevcut olduğu bilinmektedir. “Etsiz pazartesi” hareketi olarak adlandırılan bu akım 2003 yılında Sid Lerner'in önderliğinde başlatılmış
ve ilk olarak Belçika etsiz pazartesi hareketine dâhil olan ülke olmuştur. 44 ülkenin
yer aldığı ve her geçen gün yeni ülkelerinde katıldığı Etsiz pazartesi akımının önerisi
ise haftanın bir gününü et yemeden geçirmektir. Bu sayede hem kişisel sağlık hem
ulusal sağlık geliştirilecek ayrıca sürdürülebilir bir dünya oluşturulacaktır. Türkiye

Tunçay Son, agm, s. 20.
Nur Neşe Şahin, “Yiyecek İçecek Sanatı ve Akımları”, Yiyecek ve İçecek Paradoksu, Ed: Murat Doğdubay, Gencay Saatçi, Detay Yayıncılık, Ankara 2016, s.61-106.
43 Sarah Chapman, Young South African Vegetarians: Constructing Identities and Negotiating Relationships, Wiredspace Wits.Ac.Za, PhD Thesis, South Africa 2015, s.11.
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“Sağlığınız için, dünya için, hayvanlar için etsiz pazartesi” sloganı ile bu akımın parçası oluşmuştur.44
5. Vejetaryenlik/Veganlığın Dini Açıdan İncelenmesi
Dinin toplumsal ilişkileri ve gündelik hayat üzerine olan etkileri, bireylerin
gıda maddelerini üretimleri, ticaretleri ve tüketimleri üzerinde belirleyici olmaktadır.
Hangi bitki ve hayvanların gıda olabileceği, hangisinin olamayacağı ve buna bağlı
olarak nelerin nasıl üretilebileceği ve nasıl pazarlanabileceği bu kurallar dâhilinde
gerçekleşmektedir.45,46 Geçmiş dönemlerde Mısır’da bulunan din adamlarının kesinlikle et yemedikleri bilinirken, Yunan filozofları Eflatun (Platon), Sokrates ve Pisagor vejetaryen beslenmenin doğruluğunu savunmuşlardır. İnka uygarlığının temel
özelliklerinden biri de vejetaryen beslenmeyi benimsemiş olmalarıdır. Hindistan’da
Gotama Buda ise öğrencilerini et yememe konusunda uyarırmıştır. Taocu ermişler
gibi ilk Hıristiyan ve Yahudilerin de vejetaryen olduğu düşünülmektedir. 47 Hindistan
nüfusunun üçte biri vejetaryendir ve Hindular çok eski tarihlerde vejetaryenliği ahlaki bir yaşam biçimi olarak tanımlayarak eti bir katliam ürünü olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle diğer ülkelerdeki vejetaryenlerin sayısı Hindistan’a göre azınlıkta
kalmaktadır.48 Sığır etinin ülkede yasaklandığı Hindistan’da et tüketimi Hindu dinine
karşı büyük saygısızlıktır. Ayrıca Budist inanışları da kuş türü hayvan etlerinin ve
tavuk tüketiminin karşısındadır.49
İslam dinine göre; ekmek ve tahıllar, meyve ve sebzeler, et ve çeşitleri, balıklar, helal deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ ve şeker gibi muhtelif yiyecekler ile
hastalıklar için tedavi amaçlı bal ve zeytin gibi gıdalar Kur'an’ın doğrudan veya dolaylı olarak işaret ettiği 5 gıda grubudur. Süt gibi hayvansal ürünler vahiy olarak insana önemle belirtilmiştir. Bu nedenle hayvan eti ve sütünü kullanmamak Kur’an ve
Hadislerle aynı çizgide değildir. Kur'an da et, tavuk, balık ve kümes hayvanlarını
tüketmek helaldir fakat bunları silip atmak ya da aşırı tüketmek savurganlık olarak
düşünülür ve günah sayılan unsurlardandır.50 İslam dininde vejetaryenlik popüler değildir hatta önemli teolojik liderlerden olumsuz bir ilgi görmüştür. Bununla birlikte,
İlkay Kanık, “Gastro-Endişe ve Yeni Toplumsal Hareketler”, Journal of Tourism and Gastronomy
Studies, 2017, C.4, S.4, s.610.
45 Beşirli, age, s.52.
46 Leitzmann, agm, s.496.
47 Anonim, (2018a), http://www.giresun.gov.tr/genel-bilgi , (E..T. 23.02.2018).
48 Leitzmann, agm, s.496.
49 Karaman, age, s.50.
50 Sharifi Mohammad Hossein, Eftekhari Mohammad Hassan, Behnezhad Behrouz Babajafari and Seyed Muhammed Mazloomiand, “Vegetarian and Western Diets in Islam”, Europe- Revue Litteraire
Mensuelle, 2016, s.532-535.
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belli şairler ve mistik-tasavvuf figürleri vegan ve vejetaryen diyetlerle beslenmişlerdir. Et yemeyi reddeden 10. yüzyıl şairi El-Ma'arri "Tanrıdan daha şefkatli olmakla"
suçlanmıştır.51 Hossein et al. (2016) göre; çeşitli hadislerde diyetler çok tartışılmıştır.
İbrahim Peygamberin misafirleri için yağlı sığır eti hazırladığı, Hazreti Muhammed’in süt içtiği, et ve bal yediği Kur’an da geçmektedir.
Caynizime inanan ve hiçbir canlıya zarar vermemeye çalışan Caynistlerin
çoğu vejetaryendir. Şiddet karşıtlığı ve şiddetsizlik temelinde yükselen bu vejetaryenlik düşüncesine göre; gereksiz şiddet ve ya zulüm ile elde edilen her türlü gıda
yenilemez olarak kabul edilmiştir.52 Hıristiyanların kutsal kitabı İncil vejetaryen
olma konusuna değinirken taraf olmadan ara yolu bulmaya çalışmıştır.53
6. Vejetaryenlik/Veganlığın Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi
Son yıllarda insanlar sağlıklı olmak, vücut ağırlığını kontrol etmek, çevreyi
korumak ve hayvansal kaynaklı sanayi ürünlerinden sakınmak amacıyla farklı beslenme modellerini uygulayabilmekte ya da bazı gıdaları diyetlerine eklerken, bazılarını çıkarabilmektedir. Vejetaryen beslenme ve türleri gibi modeller günümüzde tüketiciler tarafından sağlık, gıda sistemindeki hızlı dönüşüm, yaşam tarzındaki değişimler ve bireysel tercihler gibi nedenlerle uygulanabilmektedir. Dünya ülkelerinin
vejetaryen diyet uygulama oranlarına ilişkin veriler incelendiğinde, Amerika Birleşik
Devletleri’nde 2016 yılında %3.3 vejetaryen olduğu bu oranın yaklaşık yarısının vegan olduğu bildirilmektedir. Avrupa ülkelerinde de; vejetaryen diyet uygulama oranları ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Bu oranlar Almanya’da %10-11, İngiltere’de %9-10, İspanya ve İskandinav ülkelerinde %5-6 arasındadır. Hindistan’da ise
dini sebeplerden dolayı %40 (Gujarat %80) oranında vejetaryen ve vegan birey olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de vejetaryen ve vegan nüfusa ilişkin resmi veri bulunmamakta ancak bu konu sağlık, sosyal ve turizm gibi çeşitli disiplinlerin dikkatini
çeken bir konu haline gelmiştir.54
Bitkisel beslenmeyle bazı hastalıkların tedavi edilebileceğine ilişkin ilk bilimsel yayın Alman doktor Walter Kempner tarafından yapılmıştır. Kempner yüksek
tansiyon hastalarını sadece pirinç ve meyve ile besleyerek iyileştirmeyi başarmıştır.

Zayn Kassam, Sarah E. Robinson, “Islam and Food”, Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics,
Ed: Paul B. Thompson, David M. Kaplan, Springerreferance, London 2016, s.1282-1291.
52 Beşirli, age, s.62.
53 Kınıkoğlu, age, s. 15.
54 Büşra Ayşe Madenci-Gülçin Algan Özkök, “Raw Food”, Gastronomide Güncel Konular, Ed: Ferhan
Nizamlıoğlu, Billur Yayınevi ve Basımevi, Konya 2018, s.117-128.
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Bitkisel beslenmenin kalp krizini etkilediğini gösteren ilk çalışma 1990 yılında Lanset dergisinde yayımlanmıştır.55
Mevcut bilgiler sağlık açısından vejetaryenliğin olumlu ve olumsuz sonuçlarının olduğunu göstermektedir. Sağlık açısından iyi planlanan bir diyetin koroner kalp
hastalığı, diyabet, bazı kanser çeşitleri ve obezite gibi hastalık risklerini azaltabileceği bilinmektedir.56 Ayrıca hayvansal ürünlerin vücuda alınmaması, su ve yağda
çözünen vitaminler ile mineraller gibi bazı elementlerin yetersiz alımına yol açabilmektedir.57
Günümüzde vejetaryen diyetlerin önemli faydalarının olduğu ve bu faydaları
açıklayan belirli bitki içerikli diyet bileşenleri tanımlanmıştır. Amerikan Diyetetik
Kurumu bu tür diyetlerin uygun planlanmasının sağlıklı olduğunu, beslenme açısından yeterli olduğunu ve bazı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yararları olduğunu ileri sürmüştür.58
Obezite ve aşırı kilo durumlarında tedavi sırasında vejetaryen bir diyet kullanma girişimleri söz konusudur. Bir vejetaryen diyette vücuda karbonhidratların
yüksek miktarda alınmasının doymuş yağ asitleri miktarının azaltılmasında yararlı
olabileceği konusu vurgulanmaktadır. Bu durum ayrıca kan basıncının düşmesine,
arteryoskleroz, koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom etkisinin
azalmasına, lipid metabolizmasının idame ettirilmesine neden olmaktadır. Yanlış uygulanan vejetaryen diyetler B12 vitamini düzeyleri, kardiyovasküler morbidite artışı
ile ilişkilendirilen homosisteinin kan düzeylerinde artışına neden olmaktadır. Ayrıca
bazı araştırmalarda iyi ve dengeli bir vejetaryen diyetin vücutta olumsuz belirtileri
azalttığı ve bu tarz bir diyeti uygulayan sporcularda olumlu etkiler gösterdiği tespit
edilmiştir.59
Yapılan başka bir çalışmada; sporcularda yüksek antrenman ve müsabaka performansı için vejetaryen diyetin olumlu etkisinden söz edilmektedir. Çünkü vejetaryen diyetler sporculara önerilen yüksek karbonhidrat alımını gerçekleştirmeye daha
yakındır. Yapılan bir çalışmada; iyi antrenmanlı sporculara 6 haftalık bir lacto-ovo
vejetaryen diyet ve 6 haftalık karışık diyet uygulanarak diyetlerin bağışıklık
Kınıkoğlu, age, s.15.
Teresa Laskowska-Klita, Magdalena Chelchowska, Jadwiga Ambroszkiewicz, Joanna Gajewska and
Witold Klemarczyk, “The Effect of Vegetarian diet on Selected Essential Nutrients in Children”, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011, S.3, s.1-8.
57 McEvoy, agm, s.2288.
58 Patrica Dyett, Sujatha Rajaram, Ella H. Haddad, and Joan Sabate, “Evaluation of a Validated Food
Frequency Questionnaire for Self-Defined Vegans in the United States”, Nutrients, July 2014, C.6, S.7,
s.2523-2539.
59 Pilis, agm, s.12.
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göstergeleri, serum cinsiyet hormonlar ve egzersiz performansı üzerindeki etkileri
incelenmiştir. İmmün fonksiyon, yorgunluk, izometrik güçlülük ve kas glikojen düzeyleri arasında fark olmadığı, testosteron düzeylerinin ise vejetaryen diyet tüketimi
sırasında yüksek düzeyde posa alımına veya diyetteki ani değişikliğe bağlı olarak
arttığı açıklanmıştır.60
Bazı olumlu sağlık sonuçları konusunda vegan diyetine atıf yapılmasına rağmen, bu kısıtlayıcı diyet modelinde beslenme için gerekli olan maddelerin eksikliği
ile ilgili endişeler hala devam etmektedir. Vejetaryen ve özellikle vegan diyetin vücuda protein, kalsiyum, demir ve vitamin içeren önemli gıdaların alımında yetersiz
kaldığına dair bir algı söz konusudur.61 Özellikle hayvansal ürünleri almayan, yalnızca bitkisel gıda diyeti uygulayan vejetaryenler için spesifik beslenme yetersizliği
endişesi devam etmektedir. Vejetaryen beslenme tarzının günlük alınması gereken
yeterli proteini sağlaması ve protein kalitesinin yeterli olması dikkate alınması gereken ilk koşuldur. Diğer bir husus ise özellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan
kalsiyum, demir, çinko, D vitamini ve B12 vitamini yetersizlikleridir. Bazı besin öğelerinin preparat yoluyla alınması gerekse de vejetaryenliğin türüne de bağlı olarak iyi
planlanan bir beslenme düzeninde eksikliği olan besin öğelerinin de yeterli bir şekilde alınabileceği bilinmektedir.62 Bu önemli beslenme endişeleri vegan topluluğu
için uygun beslenme yöntemlerinin uyarlanması gerektiğini doğrulamaktadır. 63 Ayrıca Laskowska-Klita et al. (2011); vejetaryan çocuklarda D vitamininin yetersiz alımının gözlem altında tutulması gerektiğini vurgulamış ve D vitamini eksikliğini önlemek için uygun yaşa bağlı olarak takviyeler düşünülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Dyeett et al. (2014) tarafından vegan yaşam tarzını uygulayan bireylerin tüm vitamin, mineral ve gerekli makro besin bileşenlerini özellikle de D vitamini ve kalsiyumun doğal bir şekilde takviye edilmesi veya ilave kaynakları içeren diyetlerin sağlaması gerektiği önerilmektedir.
İyi planlanan bir vejetaryen menünün sağlığın sürdürülmesi için güçlü ve
memnun edici bir yol olduğu bilinmektedir. Vejetaryen beslenme tarzını benimseyen
bireylerin uygun bir şekilde beslenmeleri halinde vejetaryen olmayanlara göre daha
düşük kolesterol düzeylerine, daha düşük kan basıncı düzeylerine ve daha düşük vücut ağırlığına sahip oldukları çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda
Dilek Ongan-Gülgün Ersoy, “Vejetaryen Sporcular: Özel Gereksinimleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2012, C.9, S.1, s.62-270.
61 Peter Clarys, Tom Deliens, Inge Huybrechts, Peter Deriemaeker, Barbara Vanaelst Willem De Keyzer, Marcel Hebbelinck and Patrick Mullie, “Comparison of Nutritional Quality of the Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian and Omnivorous Diet”, Nutrients, 2014, C.6,S.3, s.13181332.
62 Nevin Şanlıer, Yasemin Ertaş, “Vejetaryen Mutfak”, Gastronomide Güncel Konular, Ed: Ferhan Nizamlıoğlu, Billur Yayınevi ve Basımevi, Konya 2018. s.133-164.
63 Dyett at al. Agm, s.2524.
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vejetaryen beslenme düzeninin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkilerinin
olduğu belirtilmektedir. Ancak çok sıkı veya iyi planlanmayan yetersiz ve dengesiz
vejetaryen diyetler çeşitli metabolik hastalıklar ve beslenme yetersizliklerine yol açabilmektedir.64
7. Türk Mutfağında Vegan ve Vejetaryen Mutfak
Toplumlarda vejetaryen beslenme tarzını benimseyen insanların artması,
yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak beslenme rehberinin geliştirilmesi gereğini
ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilecek,
vejetaryenler için günlük gerekli olan besin öğelerini alabileceği menülerin
oluşturulması gerekmektedir. Türk Mutfağı vejetaryen beslenme düzenine uygun
birçok seçeneği içinde barındıran yiyecek/yemekleri içermektedir. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu ürün çeşitliliği, tarihsel süreç içinde
ilişki kurulan uygarlıklar sayesinde yeme-içme geleneğine getirilen yeni açılımlar
Türk Mutfak kültüründeki çeşitliliği ve zenginliği oluşturmuştur. Yemek sanatının
her dalında birbirinden zengin örnekler veren Türk Mutfağı, 2500 çeşidi aşkın yemek
türü ile dünyanın en zengin üç mutfağından birisidir.65 Türk Mutfağı’nda bulunan
vejetaryen beslenme düzenine uygun yemekleri çorbalar, zeytinyağlı sebze yemekleri, zeytinyağlı kurubaklagil yemekleri, pilavlar, börekler, salatalar, hamur işleri ve
tatlılar olarak sınıflandırmak mümkündür.66
8. Giresun Yöre Mutfağı’nın Vejetaryen/Vegan Yaklaşımı ile İncelenmesi
Coğrafi konumuyla ülkemizin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Giresun ili, yemeklerinin çeşitliliği ile Türk Mutfak geleneğini renklendiren özgün
bir kültürel yapıya sahiptir. Farklı beslenme şekillerine uygun menüleri içermesi
Giresun yöresini vejetaryen beslenme açısından öne çıkarmaktadır. Bu bölümde
Giresun yöresi mutfak kültürü vejetaryen beslenme düzenine uygun yemekler açısından incelenmiştir.
8.1. Giresun Yöresi Mutfak Kültürü
Giresun, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşil ile mavinin kucaklaştığı Karadeniz Bölgesi kentlerinden birisidir. Giresun, Ankara-Trabzon karayolu üzerinde yeşilin her tonunu içeren, ormanlarla kaplı yaylaların ve doğal plajların bulunduğu, 122
Şanlıer ve Ertaş, age, s.137.
Aybuke Ceyhun-Sezgin, Firdevs Yönet, “The Importance of Turkish Cuisine in Gastronomy Tourism” Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Ed: Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık,
Robert Elliott, Edward Turgeon, Gece Publishing, Ankara 2017. s.497.
66 Şanlıer ve Ertaş, age, s.142.
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km’lik kıyıya sahip, doğal ve kültürel zenginlikleriyle önem kazanan bir turizm merkezidir. M.Ö 2000 yıllarından itibaren bölgede yerleşim olduğu ve şehrin de bu tarihten itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. İskitler, Miletoslular,
Persler ve Kapadokyalılar Roma döneminden önce bölgede hâkimiyet kuran topluluklardır.67 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin toplam nüfusunun (2.645.584) %16.8’i Giresun’da yaşamaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına
göre Giresun’nun toplam nüfusu 444.467’tür.
İl arazi dağılımına göre, %32 orman, %26 tarım, %22 çayır-mera ve %20 tarım
dışı arazilerden oluşmaktadır. Tarım arazilerinin %64’ünü fındık alanı oluştururken,
%32 tarla alanı, %4 ise çay, sebze ve meyve alanlarından oluşmaktadır. Giresun’da
dünyanın en kaliteli fındığı yetiştiği için fındık ticarete konu olan en önemli yöre
ürünüdür. Dünya pazarlarında tanınmış olan Giresun Fındığı geçmiş yıllarda natürel
olarak ihraç edilirken, günümüzde yörede faaliyette olan modern tesislerde işlenerek
kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış un ve püre halinde bisküvi, çikolata, dondurma,
tatlı ve hamur işlerinde, yemek ve salatalarda kullanılmak amacıyla ihraç edilmektedir. Bitkisel üretimde fındığın yanı sıra tahıl ve meyve üretimi de yapılmaktadır.68
Coğrafi konum ve iklimsel özellikler, yörelerin mutfak kültürlerini şekillendiren en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Karadeniz Bölgesi coğrafi özelliği nedeniyle çok fazla yağış aldığından zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu özelliğini
mutfak kültürüne de yansıtan Bölge’de sebze ve ot çeşitliliği oldukça fazladır.69 Din
ve inanışlar, bölgeye özgü hayvan ve bitki çeşitliliği, toplumların ekonomik yapıları
ve bu yapıların şekillendirdiği gündelik yaşam tarzları gibi farklılıklar da mutfağın
temel belirleyicisi konumundadır. Kendine özgü yapısını koruyan ender mutfaklardan biri olan Karadeniz mutfağının, Türk Mutfak Kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır.70

67

Anonim, 2018a.
Anonim, (2018b). http://www.doka.org.tr/TR/Bolgemiz/Giresun, (E.T. 23.02.2018)
69 Mehmet Kabacık, “Karadeniz Bölgesi’nin Yöresel Mutfağı”, Yöresel Mutfaklar, Ed: Ebru Zencir,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2016. s.138-163.
70 Menekşe Cömert, Sibel Ayyıldız, “Tat Algısında Kültürel Farklılıkların Etkisi: Taflan Diblesi
(Daphne) Örneği”, Mersin Üniversitesi Yayınları, 2017, s.1323-1333.
68
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Resim 1. Giresun İli Haritası1
Giresun yöresinin bulunduğu coğrafi konum ve iklim, mutfak kültürünü etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle yörenin kıyı ve iç kesimlerine ait mutfak
kültürleri arasında farklılıklar fazla oranda görülmektedir. Giresun mutfak kültürünü
diğer Karadeniz illerinden ayıran en belirgin özellik vegan ve vejetaryen mutfağına
hitap eden çok fazla sayıda ot yemekleri ve dibleler içermesidir.2 Giresun yöre mutfağında doğal bitkiler ve sebzeler ön plana çıkmaktadır. Yörede yiyecekler genel olarak otsu bitkiler, yıllık bitki yaprakları, diken uçları, sebze ve mantarlardan oluşmaktadır. Yaz aylarında bu ürünler taze olarak tüketilirken, kış aylarında tüketmek için
fırınlarda kurutulmakta, tuzlanmakta, turşu yapılmakta, konserve, pekmez, reçel ve
çerezlik olarak hazırlanmaktadır. Yörede bazı doğal bitkiler kurutularak içecek amacıyla da tüketilmektedir. Bu bitkilere kekik, ıhlamur, nane, çay, taflan yaprağı, kuşburnu ve yayla papatyaları örnek olarak verilebilmektedir. Pekmez, reçel ve marmelat sulandırılarak içecek olarak da tüketilmekte ve yörede yetişen taflan, üzüm, dut,
armut ve kızılcık meyvelerinden pekmez yapılmaktadır.3

Hüsne Demirel, Sibel Ayyıldız, “Mutfak Kültürü ve Değişimi; Giresun İli Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2017, C.5, S.4, s.3-26.
2 Anonim, (2018c).http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/Eklent/53010, (E.T. 23.02.2018)
3 Demirel ve Ayyıldız, agm, s.8.
1
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8.2. Giresun Mutfağı’nda Vejetaryen/Vegan Yemekler
Yörede iç ve kıyı bölgelerde tarla ve bahçe işleriyle uğraşıldığından sebze ve
meyve üretimi ve tüketimi oldukça fazladır. Sebzelerden özellikle taze fasulye ve
taze bezelye yaygın olarak yetiştirilmektedir. Fasulyeden piyaz, fasulye yemeği, fasulye kavurma, fasulye turşu kavurması, fasulye diblesi ve fırın fasulyesi yemekleri
yapılmaktadır. Aynı zamanda Giresun yöresinde 26 mantar türü bulunmaktadır.
Bahçe mantarı, tavuk mantarı, kül mantarı, geyik mantarı, ayıkulağı mantarı, evelek
mantarı ve acı mantar bunlara örnek verilmektedir. Meyvelerden kiraz, incir, dut,
mayıs çileği, elma, armut, üzüm, ahlat, kızılcık, Trabzon hurması, böğürtlen, çilek ve
dağ çileği yetişmektedir. Gerek iç bölgelerde ve gerekse kıyı bölgelerde yemek yapımında kendiliğinden yetişen otlardan özellikle ısırgan otu, pezik (pazı), galdirik,
sakarca, merulcan (melocan) ve mendek otları kullanılırken karalahana, marul ve
maydanoz da yetiştirilmektedir. Madımak otunun yalnızca iç bölgelerde, taze ve kurutulmuş olarak yemek yapımında kullanıldığı bilinmektedir.4

Resim 2. Giresun Mutfak Kültüründen Bir Tabak5
Giresun yöresi mutfak kültürüne ait vejetaryen diyete uygun olarak nitelendirebilecek yemekler çorbalar, dolmalar, dibleler, sebze kızartmaları ve diğer yemekler
şeklinde kategorize edilerek her gruba ait yemekler malzeme ve yapılışı açısından
detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Çizelge 2, Çizelge 3, Çizelge 4, Çizelge 5, Çizelge
6).
8.2.1. Çorbalar: Yörede çeşitli ot ve bakliyatlar ile yapılan çorbalar arasında
karalahana çorbası, mısır çorbası, darı çorbası, mendek çorbası, fındık unu çorbası,
kuzukulağı çorbası, çalı çileği çorbası ve karakabak çorbası yer almaktadır. Bunlara

4
5

……agm, s.9.
Giresun Valiliği, “Giresun Yemekleri”, Bilgi Ajans, Giresun 2008.
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ilave olarak özellikle Giresun yöresinin iç bölgelerinde ayranlı çorba ve buğday çorbasının yapımı da yaygındır.6
Çizelge 2. Giresun Mutfağı’na ait Çorbalar
Çorbalar

Malzemeler

Yapılışı

Çalı çileği çorbası
(Türkan, 2011:286)

Çalı çileği, mısır yarması, kuru fasulye,
kuru soğan, sıvı yağ,
tuz

Çalı çileği haşlanarak süzülür ve
doğranır. Bu çorba suyuna haşlanmış yarma, kuru fasulye ve
çileklikler ilave edilir ve kaynatılır. Ayrı bir tavada doğranmış
kuru soğanlar yağda kavrularak
çorbaya eklenir.

Mısır çorbası
(Karadağ
2014:210)

Çorbalık mısır, yo- Bir gün öncesinden ıslatılmış ve
vd., ğurt, sıvı yağ, kuru sonrasında haşlanmış mısır tennane, tuz
cereye suyuyla birlikte alınır.
Yoğurt su ile sulandırılarak mısırlı çorba suyuna eklenir. Bir tavada yağ ve nane yakılarak çorbaya eklenir ve servis edilir.

Mendek otu, kuru soMendek çorbası
(Demirel ve Ayyıldız, ğan, haşlanmış fasulye, mısır unu, sıvı
2017:9)
yağ, pirinç

6

Kabacık, age, s.146.
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Ayıklanmış, yıkanmış, doğranmış mendek otu ve haşlanmış fasulyeler kaynayan suyun içine
ilave edilir. Biraz pişince çorba
karıştırılarak, mısır unu ve pirinç eklenir. Yağ ile kuru soğan
kavrulur ve kaynayan çorbaya
ilave edilerek çorba mendek otu
yumuşayıncaya kadar pişirilir.
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8.2.2. Dolmalar: Vejetaryen diyete uygun yemekler kapsamında değerlendirildiğinde Giresun yöre mutfağında temel olarak karalahana (pancar) dolmaları
önemlidir.7
Çizelge 3. Giresun Mutfağı’na ait Dolmalar
Dolmalar

Malzemeler

Fındıklı karalahana (pancar) Fındık içi, karalahana,
dolması
kuru soğan, pirinç,
sıvı yağ, maydanoz,
(Anonim, 2018h)
salça, karabiber

Yarmalı karalahana sarması
(Anonim, 2018f)

7

Yapılışı
Karalahana haşlanır. Kuru
soğan ve fındık kavrulur
ve içine pirinç, karabiber
ve tuz ilave edilerek bir iç
hazırlanır. Hazırlanan iç
lahanalara sarılarak tencereye dizilir. Üzerine sulandırılmış salça, sıvı yağ, tuz
ve sıcak su eklenerek pişirilir.

Lahana, yarma, bul- Yarma pişirilir, içine pigur, pirinç, soğan, sıvı rinç ve bulgur ilave edilir.
yağ
Diğer taraftan yağ, ince kıyılmış soğan, karabiber,
nane ve maydanoz yağda
kavrulur ve pişmiş yarmalı
karışımın üzerine ilave
edilir. Karalahana yaprakları haşlanır. Yaprakların
içine hazırlanan iç eklenerek düzgün bir şekilde sarılır. Üzerine kaynar su ilavesi yapılarak kısık ateşte
pişirilir.

Menekşe ve Ayyıldız, agm, s.5.
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Resim 3. Karalahana Dolması8
8.2.3. Dibleler: Giresun yöresinde fazla miktarda sarı kiraz ve taflan (karayemiş) yetiştirilmektedir. Bu meyveler özellikle tuzlama-turşu formunda kışlık yiyecekler arasında yerini almakta ve bu ürünlerle kiraz/taflan tuzlusu kavurması yemeği
yapılmaktadır.9 Ayrıca bu meyveler pirinç ile birlikte pişirilerek “dible yemeği” şeklinde de tüketilmektedir. Sebze (fasulye, karalahana, lahana) ve bazı meyvelerin (kiraz, taflan) yağda kuru soğanla kavrulması ve pirincin eklenmesiyle yapılan yemeğe
yörede “dible” adı verilmektedir. Giresun yöresine özgü pirinçli bir sebze yemeği
olan dibleler her tür sebze ve çeşitli otlarla yapılmaktadır.10
Çizelge 4. Giresun Mutfağı’na ait Dibleler
Yapılışı

Dibleler

Malzemeler

Fasulye diblesi
(Karadağ vd., 2014:202)

Taze
fasulye, Taze fasulyeler yıkanır ve verev
kuru soğan, pi- şeklinde doğranır. Soğan yağda
rinç, sıvı yağ, tuz kavrulur ve en alt kısımda soğan
üstünde fasulyenin yarısı, onun
üzerine pirinç yayılır ve en üst
kata kalan fasulyeler eklenir.
Yağ, tuz ve sıcak su eklenerek
dible kısık ateşte pişirilir.

Anonim, (2018f). http://lezzetler.com, (E.T. 07.03.2018).
Kabacık, agm, s.146.
10 Menekşe ve Ayyıldız, agm, s.5.
8
9
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Kiraz tuzlaması, Kirazlar yıkanarak çekirdekleri
Kiraz tuzlaması diblesi
(Güldemir ve Halıcı, kuru soğan, pi- ayrılır. Soğan yağda kavrulur.
rinç, sıvı yağ, tuz Tuzlu ılık suda bekletilen yıkan2009:562)
mış pirinç ilave edilerek kavrulur. Kaynar su eklenir ve kısık
ateşte pişirilir. Pilav göz göz
olunca kirazlar ilave edilerek
demlendirilir.
Taflan tuzlaması, Çekirdekleri çıkartılan taftan
Taflan tuzlaması diblesi
(Menekşe ve Ayyıldız, kuru soğan, pi- meyvesinden tuzun ayrılması
rinç, sıvı yağ, tuz için suda bekletilir. Kavrulan so2016:5)
ğanların üzerine taflanlar ilave
edilerek kavrulur. Üzerine pirinç
eklenir ve piştikten sonra demlemeye bırakılır (taflan ile pilav
ayrı yerlerde pişirilerek servis
zamanı da karıştırılabilir).

Resim 4. Taflan Diblesi Yapım Aşaması11

11

……….agm, s.6.
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8.2.4. Sebze Kızartmaları: Yörede karalahana başta olmak üzere birçok
sebze türü yetiştirilirken, mendek, sakarca, merevcen, galdirik, ısırgan ve pezik gibi
kendiliğinden yetişen çeşitli otlar da yöre mutfağına katkı sağlamaktadır.12
Çizelge 5. Giresun Mutfağı’na ait Kızartmalar
Sebze Kızartmaları

Yapılışı

Malzemeler

Patlıcan,
mısır Tuzlu suda acısı alınan patlıcanlar
Patlıcan kızartması
unu,
fındık
yağı, mısır ununa bulanır ve arkalı önlü
(Giresun
Valiliği,
tuz
fındık yağında kızartılır. Sirke ve sa2013:285)
rımsak ile tatlandırılarak servis edilir.
Bezelye tava
(Anonim, 2018c)

Taze bezelye, sıvı Kılçıkları temizlenen bezelyeler
yağ, mısır unu, suda haşlanır. Süzüldükten sonra mısır unu ile bulanarak tavaya dizilir ve
tuz
kızartılır. İsteğe göre üzerine yumurta eklenerek servis edilir.

Sakarca mücveri*
(Türkan, 2011:286)

Sakarca otu, mısır Sakarca otu haşlanarak süzülür ve
unu, baharat
ince ince doğranır. İçine mısır unu,
yumurta ve baharat eklenerek tavada
kızartılır.

*Ovo-vejetaryenler düşünülerek listeye eklenmiştir

Resim 5. Sakarca Otu ve Sakarca Mücveri13

12
13

Giresun Valiliği, age, s.272.
Anonim, 2018f
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8.2.5. Diğer Yemekler: Giresun yöre mutfağına ait vejetaryen diyet kapsamında değerlendirilebilecek diğer yemeklere ait örnekler Çizelge 6’da verilmiştir.

Çizelge 6. Giresun Mutfağı’na ait Diğer Yemekler
Yemekler

Yapılışı

Malzemeler

Mantar, kuru soAcı mantar yahnisi
(Demirel ve Ayyıldız, ğan, domates, patates, mısır unu,
2017:9)
sıvı yağ, tuz

Mantarlar bol su ile yıkandıktan
sonra sıkılarak acılığı giderilir.
Başka bir tencerede soğanlar yağda
kavrulur ve mantar ilave edilir. Domates ve patates karıştırılarak kavrulur. Mısır unu eklenerek mantar
pişinceye kadar kaynatılır.

Pezik/Pazı döşemesi
Pezik (pazı), so- Yıkanan ve doğranan pazılar kaynar
(Giresun
Valiliği, ğan, salça, fındık suda az sürede haşlanır. Soğanlar
kavrulur ve salça ilave edilerek üzeyağı, tuz
2008:38)
rine pazılar eklenir. Son olarak pirinç ilave edilerek pişirilir.
Isırgan otu, sarım- Ayıklanan ve yıkanan ısırgan otları
Isırgan yemeği
haşlanır ve süzülür. Ocağın üzerine
(Giresun
Valiliği, sak, un, sıvı yağ
alınarak azar azar un ilave edilir ve
2013:280)
muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Ayrı bir tavada sarımsak yağ ile birleştirilir ve ısırgana eklenir.
Sonuç
Günümüzde ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişimler
yemek konusunda da insanların yararlanabileceği birçok alternatif alanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle hayvansal kaynaklı gıdalar yerine bitkisel kaynaklı gıdaların tüketimini içeren vejetaryen/vegan beslenme tarzının dünyanın birçok ülkesinde artan oranda benimsenerek yaygınlaştığı görülmüştür. Bazı ülkelerde dini
inançlar gelişmiş ülkelerde ise kişisel tercihler insanların bu beslenme tarzını
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benimsemelerine etki etmektedir. Böylece hayvansal kaynaklı yiyecekleri içeren
mutfak kültürleri yerine hayvanları kullanmayı ahlaken reddeden vegan/vejetaryen
mutfak kavramları daha sık duyulmaya başlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalardan
bazıları vejetaryen beslenme modelinin sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu özellikle birçok metabolik hastalık risklerini azalttığını ortaya koyarken, bazıları ise bu kısıtlayıcı diyet modelinin beslenme için gerekli olan protein, kalsiyum,
demir ve vitamin içeren önemli gıda bileşenlerinin alımında yetersiz kaldığından
riskler taşıdığını vurgulamaktadır.
Yemek sanatının her dalında birbirinden zengin örnekler veren Türk Mutfağı’nda yer alan yemekler vejetaryen beslenme düzenine uygun yemekleri içermektedir. Yapılan çalışmada Giresun yöre mutfağının sunduğu yemekler vejetaryen mutfak kültürü kapsamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre; Giresun’nun
bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu mevsimsel şartlar yörede kendiliğinden
yetişen çeşitli otlar ve sebzeler ile çok fazla sayıda yemek ve dible yapılmasını sağlamakta ve bu özellik yöreyi vejetaryen beslenme açısından öne çıkarmaktadır. Giresun mutfağında yer alan birçok yemeğin bitkisel kaynaklı olması yöre mutfak kültürünün vejetaryen diyet modeline uygun olduğunu düşündürmektedir.
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Yoksulluk Nafakası ile İlgili Türk ve Yabancı Hukuklardaki
Yeni Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ebru CEYLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi

Özet: Yoksulluk nafakası , boşanma durumunda evlilik birliğinin getirdiği görevlerden olan eşler arasında karşılıklı bakım ve geçindirme ödevinin
devamı niteliğindedir. Yoksulluk nafakası, boşanma kararı üzerine hükmolunacak bir nafakadır. Yoksulluk durumu günün ekonomik koşulları ve tarafların
sosyal ve ekonomik durumları ve yaşam tarzlarına göre değerlendirilmektedir.
Yoksulluğa düşme , her topluma göre değişebilir.Yoksulluk nafakasının talep
edilmesinin şartları, boşanma kararının kesinleştiği tarihe göre belirlenir. Yabancı hukuk sistemlerindeki düzenlemenin incelenmesi, yoksulluk nafakasın
kavramına daha geniş açıdan bakılmasında yarar sağlamaktadır .Kıta Avrupasındaki ve dışında yer alan pek çok ülkenin hukuk sisteminde boşanma kurumu ve boşanmanın hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Ayrıca boşanmanın fer’i
sonucu olan yoksulluk nafakasının kabul edilme şartlarına da hukuk sistemlerinde yer verilmiştir. Türk Hukukunda TMK. m.175 vd. hükümlerinde yoksulluk nafakası düzenlenmiştir. Türk Hukuk uygulamasında ise Yargıtay kararları,
yoksulluk nafakasının verilmesinde etkili olan unsurları gösterdiğinden önemli
rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: yoksulluk , nafaka , boşanma , evlilik birliği , kusur

A Critical Evaluation of New Regulations on Alımony in Turkish
and Foreign Laws
Abstract: Alimony is contuniation of duty of care and maintenance
between couples, which results from conjugal community in case of divorce.
Alimony is a maintenance that can be ruled upon divorce decision. In evaluating poverty, current economic conditions, social and financial circumstances
and lifestyle of the parties are considered. The reduced to destitution is change
according to each society. Conditions for demanding alimony are determined
in accordance with the date of final divorce decree. The study on foreign law
regulations gives an opportunity to regard alimony in a widely manner. The
divorce and its legal consequences are determined in both Continental Europe
and other countries. Moreover, conditions of alimony, which is one of the
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accessory results of divorce decree, are also determined. In Turkish Law, alimony is regulated under article 175 of the TCC et seq. The decisions of Court
of Cassation play a key part in Turkish law practice because of revealing the
conditions for alimony.
Key Words: Alimony, maintenance, divorce, conjugal community, fault

*İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ,
ebruceylan@aydin.edu.tr

Giriş
Türk Hukukunda yoksulluk nafakası, boşanmanın fer’i sonuçlarından biridir.
Yoksulluk nafakası , bir bakım nafakası niteliğinde olup boşanma kararı üzerine
hükmedilen bir nafaka türüdür. Bu nafakanın kabul edilmesi sosyal ve ahlaki düşüncelerin etkisiyle olmuştur. Bu nafakanın ceza veya tazminat niteliği yoktur, amacı
gerekli olan geçim ihtiyacını karşılamaktır. Evlilik birliği devam ettiği sürece evlilik
birliğinde eşlerin giderlere katılması , dayanışması ve yardımlaşması yükümlülüğünün evlilik birliği sona erdikten sonra devamı niteliğindedir.
Türk Hukukunda yoksulluk nafakasının talep edilmesi için TMK. m.175 hükmünde olduğu gibi yabancı hukuklarda da belirli şartların mevcut olması gerekir.
Bu nafakanın verilmesi için öncelikle boşanma kararının verilmiş olması , talep
eden tarafın boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması ve talep eden tarafın kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir. Yoksulluk nafakası, boşanmış
olan yoksul tarafa verilecek bir nafaka olup bir ceza veya tazminat niteliği taşımaz.
Yoksulluk nafakasına mahkemenin hükmetmesi için yoksulluğun boşanma sonucunda meydana gelmesi ve gerçek bir yoksulluğun olması gerekir. Bu nedenle yoksulluk nafakası verilmesi için en önemli şart nafaka talep edenin gerçek bir yoksulluğa düştüğünün teşhis edilmesidir.
Yoksulluk nafakası ile ilgili çeşitli ülkelerdeki düzenlemelerin incelenmesinin
hukukumuzla ilgili yeni bakış açıları oluşmasında katkı sunacağı düşünülmüştür. Bu
ülkelerin hukuk sistemlerinde yoksulluk kavramı ifadesi yer almamaktadır , uygun
nafaka ifadesine yer verilmektedir, yoksulluktan ne anlaşılması gerektiği de açıklanmamıştır.

552

Yoksulluk Nafakası İle İlgili Türk ve Yabancı Hukuklardaki…

A. KITA AVRUPASI HUKUKUNDA
I. TÜRK HUKUKUNDA
Türk Hukukunda baskın görüşe göre 1 boşanma sebepleri mutlak ve nisbi boşanma sebepleri olarak iki çeşit belirtilmektedir.
Mutlak boşanma sebeplerinde kanunda belirtilen olayın ispatı halinde diğer
eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği araştırılmaz. Zina , hayata kast
, pek kötü veya onur kırıcı davranış , terk , eşlerin anlaşması veya eylemli ayrılık
sebepleri mutlak boşanma sebepleri kabul edilmektedir 2.
Nisbi boşanma sebeplerinde ise boşanmaya neden olan olgunun gerçekleşmesi
yanında diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği de araştırılmaktadır. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı , evlilik birliğinin sarsılması sebepleri nisbi boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir3.
Türk Hukukunda boşanma sebepleri doktrinde genel ve özel sebepler olarak
da iki çeşit sayılmaktadır4. Özel sebepler , bir olgunun gerçekleşmesine dayanan sebeplerdir ; genel sebep ise belirli bir olguya dayanmayan sebeptir. TMK. ‘da özel
boşanma sebepleri olarak zina , hayata kast , pek kötü veya onur kırıcı davranış , suç
işleme , haysiyetsiz hayat sürme , terk ve akıl hastalığı sayılmaktadır. Genel boşanma
sebebi “ evlilik birliğinin sarsılması “ , “eşlerin anlaşması “ ve “ ortak hayatın yeniden kurulamaması “ durumlarıdır5.
Türk Hukukunda özel veya genel boşanma sebepleri, evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma sebebi içinde tek bir sebep olarak toplanabilir. TMK. ‘nun
benimsediği çok nedenli boşanma sebeplerinin çoğu evliliğin temelinden sarsılmasına dayanmaktadır, bu nedenle özel boşanma sebeplerinin korunmasına gerek yoktur 6. Bu konuda Burcuoğlu ‘nun düşüncesine katılıyorum. Burcuoğlu 1984 tarihli
Medeni Kanun Ön Tasarısında boşanmanın çok sebebe dayanmasının ve kusur ilkesinin korunmasını eleştirmiştir. Mutlak –nisbi boşanma ayırımının ortadan kalkmaya
başladığını , bu ayırımın yapay bir ayırım olduğunu , diğer boşanma sebeplerinin

M. Kemal OĞUZMAN / Mustafa DURAL ,Aile Hukuku , 3. Bası , İstanbul 2001,s.113; S. S.
TEKİNAY , s.194 ; Turgut AKINTÜRK / Derya ATEŞ, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt
, Yenilenmiş 20. Bası,İstanbul 2017, s.243.
2KUNTALP , Erden , Mutlak Boşanma Nedenleri , Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı , 19251975 , C. II , Boşanma Hukuku Haftası, Ankara 1977,s.116-125; OĞUZMAN/DURAL , s.113.
3AKINTÜRK/ATEŞ , s.244 ; CEYLAN , Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları ,
Doktora Tezi , Galatasaray Üniversitesi Yayınları , İstanbul 2006, s. 22.
4AKINTÜRK/ATEŞ , s.243;CEYLAN , Tez ,s.22 vd.
5AKINTÜRK/ATEŞ , s.243 ; CEYLAN , Tez ,s. 24.
6 CEYLAN , Tez , s.27.
1
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evliliğin temelinden sarsılması boşanma sebebinin bir örneği oluşturduğunu belirtmiştir7. Burcuoğlu , aynı fikrini halen savunmaktadır8.
Boşanmanın esas amacı , eşlerin geçmişteki anlaşmazlıklarını düzenlemek yerine anlaşamayan eşlerin kendi gelecekleri için bir çözüm bulmalarını sağlamaktır.
Evlilik temelinden sarsılmışsa evliliğe devam etmenin mi yararlı olacağı yoksa yürümeyen evliliği çözmenin mi daha iyi olacağının değerlendirilmesi yapılırken her
iki eşin menfaatleri ve varsa çocuğun menfaati esas alınmalıdır. Bütün bu menfaatler
arasında dengenin kurulmasına çalışılmalıdır. Temelinden sarsılmış bir evliliği kusur unsurundan yola çıkarak ayakta tutmak zordur. Bu nedenle İsviçre Medeni Kanunundaki kusur kavramının boşanma hukukundan kaldırılması yönündeki yaklaşımın benimsenmesi isabetli olacağını düşünüyoruz. Ancak ülkemizin gerçekleri gözönüne alındığında evlilik birliğinin mutluluğunu sağlamakla yükümlü olan eşlerin
bu yükümlülüğü ihlal etmeleri eşlerden birinin veya her ikisinin kusurundan doğmaktadır. Bu nedenle hukuk sistemimizde evlilik birliğinin korunması bakımından
evliliğin temelinden sarsılması boşanma sebebinde kusur unsuruna gereken önem
verilmelidir9.
Yoksulluk nafakasının amacı , boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olanı
korumak olup bir bakım nafakası10 niteliğini taşımaktadır. TMK.’da ise yoksulluk
kavramı ifadesi yer almıştır , ancak bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği belirtilmemiştir. Yoksulluk nafakası yorumu yapılırken zamana uygun yorum metodu kullanılmalıdır.
Yargıtay ‘ın kararlarında tarafların sosyal yaşantıları ve ekonomik durumları
ile insanca yaşamaya yeterli düzeyde olması aranmaktadır11. Hakimin gerek nafaka
alacaklısının zorunlu ihtiyaçlarını ve nafaka borçlusunun ödeme gücünü dikkate
alarak hakkaniyete uygun bir nafakaya karar vermesi gerekir12.

Haluk ,BURCUOĞLU , Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısının İncelenip Değerlendirilmesi , MHAUM
, VII. Sempozyum , İstanbul 1988 , s. 119.
8 Haluk ,BURCUOĞLU , Boşanmada Kusur ve Yoksulluk Nafakasıyla İlgili Gözlemler ,İstanbul Aydın
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yıl : 4 Aralık 2018 , s. 2 vd.
9 CEYLAN , Tez, s.26;CEYLAN , Ebru , İsviçre, Fransa, Belçika, İspanya Ve İtalya Hukukundaki
Boşanma Sebeplerinin Türk Hukukuyla Mukayesesi Ve Değerlendirilmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi
Dergisi Yıl 6, Sayı 12, Aralık 2018 s.330.
10 Haluk BOZOVALI , Türk Medeni Hukukunda Bakım Nafakaları , İstanbul 1990, s.6.
11 CEYLAN , Tez, s. 107 vd. ; Ebru CEYLAN , Geçmişten Bugüne Yargıtay Kararlarında Yoksulluk
Nafakası Talebinde Etkili Olan Unsurları Değerlendirme , İstanbul Barosu Dergisi , Eylül sayısı , 2018
, s. 16 vd.
12 Bilge ÖZTAN , Aile Hukuku , 6. Bası , Ankara 2015, s.835.
7
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TMK. m.175 hükmünde boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır değilse geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka
isteyebileceği düzenlenmiştir. Nafaka yükümlüsünün ise kusuru aranmamaktadır.
A. Yoksulluk Nafakasının Talep Edilmesinin Şartları
Yoksulluk nafakası talebinin mahkemece kabul edilmesinde etkili olan birçok
unsur bulunmaktadır13.
Yoksulluk nafakasının talep edilmesinin şartları, boşanma kararının kesinleştiği tarihe göre belirlenir14. Bu hükümde boşanma kararının verilmiş olması , taraflardan birinin istemde bulunması , istemde buluna tarafın boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması , yoksulluk nafakası isteyen tarafın kusurunun diğer taraftan
daha ağır olmaması gerekir15 . Boşanmadan başka sebeplerle nafaka talep eden yoksulluğa düşmüşse örneğin , eşin malvarlığını kumarda kaybetmesi , iflas etmesi gibi
, bu nedenlerle nafaka talebi haklı görülmez16.
1.Boşanma Kararı Verilmiş Olması Gerekir.
TMK.m.175 hükmünde “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf” ifadesi ile boşanma davasının eki niteliğinde olduğu ifade edilmiştir.
2.Taraflardan Birinin İstemde Bulunması Gerekir.
TMK.m.175 hükmünde “ nafaka isteyebilir “ ifadesinden yoksulluğa düşecek
tarafın istemde bulunması gerektiği belirtilmiştir, re ‘sen mahkemece hükme bağlanamaz. Boşanma davası sırasında her aşamada yoksulluk nafakasının talep edilmesi
mümkündür 17. Yoksulluk nafakası miktarın açıkça belirtilmesi gerekir 18 .Önceki
MK. m. 144 hükmünde yer alan erkeğin kadından yoksulluk nafakası talep etmesi
için kadının durumunun refah içinde bulunması şartı kadın –erkek eşitliği ilkesine
13ÖZTAN

, age., s.832 vd.;AKINTÜRK / ATEŞ, age.,s.302 vd; Mustafa DURAL/ Tufan ,ÖĞÜZ/M.
Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 13. Bası ,İstanbul 2018, s.150 vd; CEYLAN
, Tez, s.106 vd.
14 YHGK.30.11.1994 T. E. 1994/2-575 K. 1994/798 ( Ali İhsan ,ÖZUĞUR , Türk Medeni Kanununun
Yeni Düzenlemelerine Göre Gerekçeli-Açıklamalı -İçtihatlı Nafaka Hukuku, 3. Baskı Ankara 2004 , s.
407) .
15AKINTÜRK /ATEŞ, age.,s.302 vd.;CEYLAN , Tez , s. 104 vd.
16 Burçak ÇİTAK ,Yoksulluk Nafakası , İÜHFM C. LXXIV , S. 1 ,2016 , s. 244; CEYLAN , Tez , s.
104 vd.
17 Y. 2. HD.16.11.1998 T.E.10633 K.12250 ( Talih ,UYAR , Türk Medeni Kanunu, “ Aile Hukuku “,
Ankara 2002,s.1902 ).
18 Y.2. HD. 02.02.1997 T. E. 1997/6737 K.1997/7834 ( ÖZUĞUR, age.,, s.495) .
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uygun olmadığı için TMK.m.175 hükmünde yer almamaktadır. Kanımızca kadın –
erkek eşitliğini erkek aleyhine bozan bu hükmün kaldırılması isabetli olmuştur, çünkü
önemli olan kim olduğu değil yoksulluğa düşüp düşmediğidir19.
3.Yoksulluk Nafakası İsteminde Bulunan Taraf Boşanma Sebebiyle Yoksulluğa Düşecek Olmalıdır.
TMK.m.175 hükmünde “ yoksulluğa düşecek taraf “ ifadesiyle boşanma halinde ileride yoksulluğa düşme olasılığı bulunduğu durumlarda da istenebileceği düzenlenmiştir. Önceki MK.m.144 hükmü değiştirilmeden önce eşlerin “ büyük bir
yoksulluğa düşmesi “ ifadesi kullanılmışken 3444 sayılı K. ile değiştirilince “ büyük
“ sıfatı kaldırılmıştır .TMK.m.175 hükmünde, yoksulluk kavramının tanımı yapılmamıştır. Yoksulluk kavramı ile eşin çalışma yeteneği veya imkânlarından yoksun durumda olması, malvarlığı ile geçimini ve ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olması
belirtilmektedir20.
Mahkemenin yoksulluk nafakası talebiyle karşılaşması halinde talep edenin
yoksulluğa düşecek olup olmadığı araştırılmalıdır21. Yoksulluk nafakasına mahkemenin hükmetmesi için yoksulluğun boşanma sonucunda meydana gelmesi ve gerçek bir yoksulluğun olması gerekir22. Yoksulluk nafakası talep edenin boşanma dışındaki bir nedenle yoksulluğa düşmesi haklı görülmez23 . Gerçek yoksulluk ile boşanmadan önceki yaşam düzeyine göre daha düşük bir ekonomik imkan içinde yaşamını sürdürmek zorunda kalması değil, kişinin günlük, olağan ve zorunlu giderlerini
karşılayamaz durumda olması belirtilmektedir24.
Yargıtay kararlarında yoksulluk nafakasının hükmedileceği durumlar görülmektedir:
Yargıtay, çalışma yeteneğine sahip olsa bile herhangibir geliri veya malvarlığı
olmayan kişiye yoksulluk nafakası verilmesi gerektiği görüşündedir25. Yargıtay,
CEYLAN , yoksulluk , s.16.
Bülent KÖPRÜLÜ/Selim ,KANETİ,Aile Hukuku, İstanbul 1989,s.195 ; OĞUZMAN / DURAL,
s.146;. TEKİNAY, age.,s. 262-263; N. Feyzi ,FEYZİOĞLU, Aile Hukuku,3. Bası,İstanbul 1986, s.397
; Aydın ,ZEVKLİLER, /M. Beşir ,ACABEY /GÖKYAYLA,K. Emre,Medeni Hukuk ( Giriş – Başlangıç
Hükümleri –Kişiler Hukuku –Aile Hukuku ),6. Baskı, Ankara 2000, s.938.
21 Y. HD. 08.03.1999 T. E. 1999/93 K. 1999/2030 (ÖZUĞUR, Ali İhsan, Evlilik Birliğini Sona Erdiren
Nedenler,Boşanma ve Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları, Ankara 2004, s.888).
22 CEYLAN, Tez , s. 108.
23 FEYZİOĞLU, s.397 ; VELİDEDEOĞLU, H. Veldet, Türk Medeni Hukuku C. II, Aile Hukuku,5.
Bası, İstanbul 1965, s.261.
24 FEYZİOĞLU, s.397 ; VELİDEDEOĞLU,s.261.
25 Y. 2. HD. 18.11.1998 T. E. 1998/10273 K. 1998/12393 ( ÖZUĞUR, boşanma, s.889); Y.2. HD. T.
25.05.2005 E. 2005/6086 K. 2005/8208 ( UYAR, Talih, Yeni İçtihatlarda Türk Medeni Kanunu, 1. Cilt,
2. Bası, Ankara 2007, s.738).
19
20
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asgari ücretle çalışan kadının yoksulluk sınırının altında kaldığını belirterek bu durumda yoksulluk nafakasının verilmesi gerektiği görüşündedir26. Yargıtay, boşanan
eşin yoksulluğa düşmesi veya düşecek olması halinde kan hısımlarından nafaka isteme hakkının bulunması halinde yoksulluk nafakası verilmesi gerektiği görüşündedir27.
YHGK. T. 16.05.2007 2007/275 E.207/275 K. sayılı kararında28 davacının
yoksulluk nafakası talebi kabul edilmiştir. Bu kararda kanımızca yoksulluk nafakası
talebinin kabul edilmesi isabetli olmamıştır . Davacı kadın, davalının sadakatsizce
bir yaşam sürdüğünü, başka bir kadınla karı koca hayatı yaşadığını, hatta bundan bir
çocuğu olduğunu, uzun zamandır davalı ile ayrı yaşadıklarını, bu nedenlerle evlilik
birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarını, davalı kocanın fabrikası, arsası, evleri ve arabaları olduğunu, toplam servetinin 30 trilyonu geçtiğini iddia ederek 5 trilyon TL maddi tazminat, 5 trilyon TL manevi tazminat ve
aylık 5 milyar TL yoksulluk nafakası talep etmiştir. Mahkeme, davalının başka bir
kadınla yaşadığı, bir çocuğunun bulunduğu, bu nedenle tam kusurlu olduğu anlaşıldığından tarafların boşanmalarına, davacı kadının kişilik haklarının ağır şekilde ihlal
edilmiş olması, yaşı itibariyle ikinci evlilik yapma şansının çok azalmış bulunması
dikkate alınarak 150 milyar TL maddi tazminat, 150 milyar TL manevi tazminata
hükmetmiştir. Davacının SSK emeklisi olması nedeniyle aylık 469 milyon TL maaş
alması nedeniyle kira vermeden davalıya ait evde oturması nedeniyle düzenli gelire
sahip olduğu, bu gelirin asgari ücretin üzerinde olduğundan yoksulluk nafakası talebi
reddedilmiştir. Bu hüküm, davacı tarafından yoksulluk nafakası yönünden temyiz
edilmiştir. Y. Özel Daire tarafından bozulmuştur. Y. 2. HD. Üyesi olan Ömer Uğur
Gençcan’ın karşı yazısındaki gerekçeler gereği kanımızca da davacıya yoksulluk nafakası verilmesini gerektiren bir durum söz konusu değildir.Y. 2. HD. Üyesi Ömer
Uğur Gençcan, karşı görüşünü kuvvetlendirmek için Doktora Tezimize de bu kararda
atıf yapmıştır. Yoksulluk nafakası isteyenin SSK ‘dan yaşlılık aylığı varsa kendisine
yoksulluk nafakası verilemeyeceğini, Dairesinin de bu görüşte kararlar vermiş olduğunu, davacı kadının 150 .000 YTL maddi tazminat olarak toplam 300 milyar lira
tazminat aldığını, bu durumda yoksulluk nafakası almaması gerektiğini, çünkü yoksulluk durumunun zaten bu rakamlarla ortadan kalktığını, davacı kadının mal rejiminin tasfiyesi sonunda aralarında edinilmiş mallarla katıma rejimi geçerli olduğundan
dosyadaki kayıtlara göre 30 trilyon lira katılma alacağına sahip olacağını, zaten bu
YHGK. 01.05.2002 T. E. 2002/24 K. 460 ( İstanbul Barosu Dergisi, 2003, S. 1 s.161-163) .
Y. 2. HD.19.02.1990 T. E.1990/10680 K. 1990/1999 ( Yargıtay Kararları Dergisi , C.16 S.7, Temmuz
1990,s.985-986).
28 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
26
27
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durumun da yoksulluğu ortadan kaldıracağını haklı olarak belirtmiştir. Kanımızca bir
hukuki olayda yoksulluk nafakasına hükmedilirken tazminatlara ve katılma alacağına rağmen yoksulluk durumunun devam edip etmediği incelenmelidir29.
Yargıtay kararlarında yoksulluk nafakasının hükmedilmeyeceği durumlar da
görülmektedir :
Yargıtay’a göre, kendisinden yoksulluk nafakası talep edilen tarafın yoksul olması halinde nafaka talebi kabul edilmez30. Yargıtay’a göre talep edenin çalışıp gelir
elde ettiği anlaşılmış ise nafaka talebi reddedilir31. Yargıtay, yoksulluk nafakası almakta iken kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde gelir getiren işe girdikten
sonra o işten çıkması veya çıkarılması durumlarında nafaka talebinin kabul edilmeyeceği görüşündedir32. Yargıtay’a göre, talep eden kişi eğer kendi isteğiyle işyerinden ayrılmış ise ve işsiz kalmış ise bu kişi lehine nafaka talebinin kabul edilmez 33.
Yargıtay ‘a göre, talep eden kişinin bir başkasıyla ilişkisi var ise bu kişi lehine nafaka
talebi kabul edilmez34. Yargıtay ‘a göre, anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakasının hükme bağlanması halinde daha sonra nafaka istenemez35 . Yargıtay, asker
olan koca aleyhine askere alındığı süre ile terhis tarihi arasındaki süre için nakafa
talebini kabul etmemektedir36. Yargıtay ‘a göre kocası yoksul olduğu için evlilik
devam ederken de yoksul olan ve bu nedenle boşanma yüzünden yoksulluğa düşmemiş olan kadın lehine nafaka talep edilemez37. Yargıtay, Emekli Sandığı, Bağkur gibi
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından maaş bağlanan veya bağlanabilecek olan eşin yoksulluk durumu ortadan kalkacak ise nafakaya hükmetmez38.

CEYLAN, Tez , s.112.
Y. 2. HD. 01.03.1999 T. E. 1999/660 K.1999/1692 ( ÖZUĞUR, boşanma, s.888)
31 Y. 2. HD.26.01.2005 E.2004/15855 K.2005/768 ( UYAR, yeni, s.739).
32 YHGK.01.02.1995 T. E. 1994/2-758 1995/29 ( İKİD. Yıl 35,S.417, Eylül 1995, s.11294;Y. 2. HD.
21.11.1995 T. E. 1995 /11857 K. 1995/12547 ( Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat Dergisi, C. 15, S. 174
/5 Haziran 1996, s.846-848) .
33 Y. 2. HD. 20.03.2003 T. E. 2003/7780 K.2003/8775 ( Y. 2. HD. ‘nin Karar kartonundan alınmıştır )
; Y. 2. HD.24.11.2000 T. E. 12707 K. 14710 ( UYAR, TMK., s.1870).
34 Y.2. HD.16.02.2000 T. E. 2003/371 K.2003/1724 ( Y. 2. HD. ‘nin Karar kartonundan alınmıştır ).
35 Y. 2. HD. 07.03.1997 T. E. 1032 K. 2584 ( UYAR, TMK., s.1928).
36 Y. 2. HD. 15.04.1998 T. E. 2873 K.4893 ( UYAR, TMK., s.1921).
37 Y. 2. HD. 15.02.1996 T. E. 858 K. 1592 ( UYAR, TMK ., s.1933 ).
38 Y. 2. HD . 09.12.1991 T. 12801/15320 sayılı K. ( ÖZUĞUR, nafaka,s. 213 ); Y. 2. HD.T.21.04.2005
E.2005/4125 K.2005/6578 ( Talih UYAR, Yeni İçtihatlarda Türk Medeni Kanunu , 1. Cilt 2. Bası ,
Ankara 2007 , s.740).
29
30
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4.Yoksulluk Nafakası İsteyen Tarafın Kusuru Diğer Taraftan Daha Ağır
Olmamalıdır .
Önceki MK.m.144 hükmü değiştirilmeden önce nafaka talep eden tarafın kusursuz olması şartı vardı. 3444 sayılı K. ile evlilik birliği içinde tamamen kusursuz
olmanın güçlüğü dikkate alınarak kusuru daha ağır olmayan tarafa nafaka isteme
hakkı tanınmıştır39 .Yoksulluk nafakası yükümlüsünün kusurlu olması aranmamaktadır ( TMK.m.175/II). Yargıtay ‘a göre evlilik devam ederken başkası ile evlilik dışı
ilişkiye giren eş, kusuru daha ağır olduğundan nafaka talep ederse kabul edilmez 40.
Yargıtay ‘ a göre terk sebebiyle açılan boşanma davasında dava kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi durumunda davalı tam kusurlu sayıldığından nafaka talep
ederse kabul edilmez 41.
Yargıtay ‘a göre tarafların eşit kusurlu olmaları halinde yoksulluk nafakasına
hükmedilebileceği kabul edilmektedir 42.
YHGK . 2011/2-155 E. 2011 /278 K. sayılı kararında43 “ yoksulluğa düşecek
kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda yasal bir tanımlama olmadığından
uygulamada bu konunun kurallara bağlanmış olduğu, YHGK.2007/2-275;
11.03.2009 gün ve 2009/2-73 -118 sayılı kararlarında yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve
gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul kabul
edilmesi gerektiğinin benimsendiği, Yargıtay ‘ın yerleşik kararlarında (
YHGK.07.10.1998 gün ve 1998/2-656-688; 26.12.2001 gün ve 2001/2-1158-1185 ;
01.08.2002 gün ve 2002 /2-397-339 )“ asgari ücret seviyesinde gelire sahip olmanın
yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olmadığı, ancak nafaka
miktarının tespitinde esas alınacağının belirtilmiştir. Bu kararda yoksulluk nafakası
talebinin kabulü için taraflar eşit kusurlu olduğu için davalı kadın için kusuru daha
ağır olmama koşulunun gerçekleşmiş olduğu, ancak kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeme koşulunun araştırılması gerektiği kanımızca isabetli olarak belirtilmiştir.

ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA,age., s.939.
Y. 2. HD. 12.05.1998 T.E. 1998/3495 K.1998/5750 ( ÖZUĞUR, boşanma, s. 890
41 Y. 2. HD. 21.01.1993 T. E. 1992/12908 K. 1993/220 ( KİPER, Osman, Tüm Yönleriyle Boşanma
Davaları, Ankara 1997 , s.376).
42 YHGK. 13.06.2001 T. E. 2-468 K.502 ( UYAR, TMK., s. 1855 );Y.2. HD. 20.03.2000 T. E. 1731
K.3202 ( UYAR, TMK., s.1856), Y: 2. HD. 06.04.1999 T. E. 1417 K.3133 ( UYAR, s.1857 ) ; Y. 2.
HD.T. 19.03.2003 -2500/3532 ( UYAR, yeni, s.742 ) .
43 www.karartek.com ( erişim tarihi : 06.09.2018).
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B. Yoksulluk Nafakasının Miktarının Belirlenmesinde Etkili Olan Unsurlar
1. Genel Olarak
TMK.m.175 /I hükmüne göre yoksulluk nafakası miktarı, nafaka yükümlüsünün mali gücü oranında olmalıdır . Bu nedenle yoksulluk nafakası miktarının belirlenmesinde nafaka talep edenin yoksulluğa düşmesini engelleyecek ölçüde olup olmadığı ve nafaka ödeyecek olanın mali gücüyle orantılı olup olmadığı araştırılmalıdır44 .
Yoksulluk nafakası miktarının talep eden için yoksulluğunu giderecek miktarda olması gerekir45. Eğer yoksulluk nafakası talep eden için öncelikle maddi ve
manevi tazminata hükmedilmiş ise nafakanın miktarının belirlenmesinde tazminata
rağmen yoksulluğa düşme durumunun olup olmadığı araştırılmalıdır 46.
Türk Hukuk Doktrininde maddi tazminatla beraber yoksulluk nafakasının istenip istenemeyeceği konusu tartışmalıdır. Maddi tazminatla beraber yoksulluk nafakasının istenemeyeceği görüşü47, maddi tazminatın kapsamının daha geniş olduğuna dayanmaktadır. Ancak diğer eş, boşanmada kusursuz olduğu için maddi tazminat talep edemiyorsa veya kusurun hafif olması nedeniyle tazminat miktarı düşükse
bu takdirde yoksulluk nafakası talep edilebilir. Katıldığımız diğer görüşe göre 48 yoksulluk nafakası talep eden lehine maddi tazminata hükmedilmişse bu tazminat hesap
edilirken kaybedilen nafaka menfaati dikkate alınacağından artık yoksulluğa düşme
şartı gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle kanımızca bu durumda eğer yoksulluğa düşme
durumu ortadan kalkıyor ise yoksulluk nafakası bağlanmamalıdır49.
2.Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi
Eşler anlaşmalı olarak boşanıyorlar ise, yoksulluk nafakası ile ilgili de anlaşma
yapabilirler. Anlaşmalı boşanmada, boşanmanın fer ‘i sonuçlarından yoksulluk nafakasına ilişkin anlaşma yapılması zorunlu bir unsurdur. Diğer boşanma sebeplerinde
böyle bir şart yoktur50. Hakim, anlaşmada yoksulluk nafakası miktarı ile eşlerden
birinin boşanmayı bir an önce sağlamak için ağır yükümlülükler altına girip
Y. 2. HD. 12.03.1993 T. E.1993/1469 K.1993 /2509 (YKD. C.19, S.12 Aralık 1993,s.1796 ).
FEYZİOĞLU,age., s.398 ; TEKİNAY,age., 294.
46FEYZİOĞLU,age.,s.265;OĞUZMAN/DURAL,age.,
s.147 ; ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA,age.,s.939.
47 TEKİNAY,age., s.265.
48 OĞUZMAN/DURAL,age., s.147.
49 CEYLAN , yoksulluk ,s.22.
50 Hüseyin ,HATEMİ/ Rona , SEROZAN,Aile Hukuku, İstanbul 1993, s.238.
44
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girmediğini ve anlaşmanın yeni anlaşmazlıklar yaratacak şekilde olup olmadığını denetleyecektir51. Bu anlaşmanın açık, anlaşılır yerine getirilebilir güvenilir bir düzenleme olup olmadığını hakim inceleyecektir 52.
3. Anlaşmalı Boşanma Dışındaki Diğer Boşanma Hallerinde Yoksulluk
Nafakasının Belirlenmesi
Eşlerin boşanmanın fer ‘i sonuçlarından yoksulluk nafakasına ilişkin anlaşmaları anlaşmalı boşanma dışındaki diğer boşanma sebeplerinde zorunlu bir unsur değildir53. TMK.m.184 b.5 hükmüne göre taraflar, anlaşmalı boşanma dışındaki diğer
boşanma sebeplerinde yoksulluk nafakasıyla ilgili taleplerini anlaşmayla düzenleyebilirler . Eşlerin anlaşmalı boşanma dışındaki boşanma sebeplerinde anlaşma yapmaları zorunlu bir unsur olmadığından anlaşma yapmamış olsalar da hakim dava ispatlanmış olmak şartıyla re ‘sen boşanmanın sonuçlarını düzenleyecektir54.
Eşlerin bu konudaki anlaşmaları, hakim tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır. Türk Hukukunda baskın görüş boşanmanın fer ‘i sonuçlarına ilişkin
anlaşmanın, hakimin onayı şartına bağlı bir özel hukuk sözleşmesi olduğu yönündedir 55. Kanımızca da bu anlaşma, hakimin onayı şartına bağlı olan bir özel hukuk
sözleşmesidir. Hakimin onayı anlaşmanın kurucu unsurudur. Hakimin anlaşmayı uygun bulmasıyla anlaşma boşanma hükmünün bir parçası haline gelmektedir 56. Hakim, anlaşmayı emredici kanun hükümlerine, hukuka, kişilik haklarına, ahlâka, kamu
düzenine aykırı olup olmadığını ve konusunun imkânsız olup olmadığını incelemelidir57.
C. Yoksulluk Nafakasının Başlangıcı, Dava Edilebilme Zamanı ve Süresi
Yoksulluk nafakası , boşanma davası sırasında talep olmadan mahkemece re
‘sen hükme bağlanmaz58. Yoksulluk nafakasının miktarının açıkça belirtilmesi gerekir.
Yoksulluk nafakası miktarını, süresini ve ödeme şeklini TMK.m.184/V
hükmü gereği hakimin onaylaması şartıyla taraflar anlaşabilirler, anlaşma yoksa
CEYLAN, Tez ,s.129.
Nevzat ÖZDEMİR, Türk İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, Doktora Tezi,İstanbul 2003, s.219.
53 CEYLAN, Tez ,s.131.
54 ÖZDEMİR,age., s.156.
55 bkz. ayrıntılı açıklama için CEYLAN, Tez , s.131 vd.
56 CEYLAN, Tez , s.134; CEYLAN , yoksulluk , s.25.
57 VELİDEDEOĞLU,age., s.199 ; HATEMİ/SEROZAN, age.,s.261 ; KÖPRÜLÜ/KANETİ, age., s.18
58 FEYZİOĞLU , age., s.399; Mehmet Akif TUTUMLU , Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine
Göre Evliliğin Butlanı , Boşanma , Ayrılık Sebepleri ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları , Ankara 2002,
s.457.
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hakim belirler59. Boşanmadan sonraki süreçte öngörülmeyen bazı gelişmeler ortaya
çıkabilir. Bu durumda nafaka miktarı azaltılabilir veya artırılabilir ( TMK.m.176/IV)
. Talep varsa hakim , irat şeklinde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceği konusunda karar verir.
Nafakanın uyarlanması talebinin haklı görülmesi için zaman içindeki değişmelerin kalıcı ve sürekli olması gerekir60. Kanımızca bu hüküm , tarafların her değişen durumda dava açmalarını engelleyeceğinden isabetlidir. Boşanma davası içinde
yoksulluk nafakası talep edilmişse ve karara bağlanmışsa bu nafakanın artırılması ,
azaltılması , kaldırılması davası her zaman açılabilir. Eğer boşanma davası içinde
yoksulluk nafakası talep edilmemişse boşanma kararının kesinleşmesinden zamanaşımı süresi olan bir yıl içinde açılmalıdır61.
Türk Hukukunda ise 3444 sayılı K. ile önceki MK. m.144 hükmü değiştirilmiştir. Bu madde değişmeden önce yoksulluk nafakası bir yıl ile sınırlıydı. Bu sınırlamaya İMK. ‘nda yer verilmemişti. Türk Hukukunda doktrinde bir yıllık sınırlamanın eşi zor durumda bırakacağı bu nedenle süre sınırı olmadan hükmedilmesi gerektiği ileri sürülmüştü 62 .Bu tepkiler üzerine daha sonra süre kaldırılarak “ süresiz”
ifadesine yer verilmiştir. Yeni TMK.m.175 hükmü de bu değişikliği aynen benimsemiştir. Yoksulluk nafakasının şartlarını düzenleyen TMK.m.175 ( İMK.m.152 )
ve yoksulluk nafakasının ödenme biçimini düzenleyen TMK.m.176 (İMK.m.153)
bizim hukukumuzda yürürlüktedir. Yoksulluk nafakasının süresiz olmasının Anayasaya aykırı olduğu iddiasını Anayasa Mahkemesi 17.05.2012 E.2011/136 2012/72
bir kararında reddetmiştir63 .
Yoksulluk nafakasının süresiz oluşu ile ilgili Yargıtay uygulaması Yargıtay
‘ın birçok kararında görülmektedir. Yargıtay TMK.m.175 hükmünde geçen “ süresiz “ ifadesini pek çok kararında hakimi bağlayıcı bir zorunluluk gibi yorumlayarak
nafakanın süreyle sınırlanmayacağı yönünde kararlar vermiştir64.
Bu nafakanın sürekli olmasının ömür boyu sürecek bir mali yükümlülük yarattığı, ortak hayatları bittikten sonra tarafları birbirlerine bağımlı hale getirdiği
,yoksulluk nafakasının evlilik içinde olduğundan daha fazla ağır bir yük getirdiği ,
59CEYLAN

, Tez , s.111 vd ; ÇİTAK ,age., s. 244; ÖZTAN , age.,s.835.
, age.,s.847.
61ÇİTAK ,age., s.254, 255.
62 VELİDEDEOĞLU ,age.,, s.262; FEYZİOĞLU , age.,s.399 ;TEKİNAY ,age.,s.264 .
63 http//kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar ( erişim tarihi: 02.09.2018) bkz. detaylı açıklamalar için .
Kürşat , YAĞCI , Yoksulluk Nafakasında “ Süresizlik “ Sorunu , İHFM , 76 ( 1) , s.329.
60ÖZTAN

64

Kararlar için bkz.YAĞCI ,age., s.335.
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dürüst kurulmamış olan evlilik taleplerini teşvik ettiği, boşananların yeniden evlenmesini engelleyici olduğu görüşleri ileri sürülmüştür. Gerçekten kanımızca da bazen
boşanmak , her bakımdan sorunlu bir evliliği sürdürmekten daha uygun olabilir, ayrıca aile içi şiddet de bu nedenle artabilir ve kişileri çalışmamaya teşvik edici bir
etkisi de bulunmaktadır65.
Bu nafakanın miktarını takdir ederken hakimin başvurabileceği kriterlerin olması halinde farklı yerlerdeki mahkemeler farklı kararların vermesi engellenecektir,
dolayısıyla düzensizlik ve haksız sonuçlar engellenecek ve böylece bir düzen gelecektir. Bu nedenle kanımızca nafaka miktarını belirleyen kriterlerin kanun maddesinde açıkça yer verilmesi yönünde düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Yoksulluk
nafakasının süresiz olarak talep edilmiş olmasına rağmen hakimin süreli olarak nafakaya hükmedebileceği görüşüne katılmaktayız 66. Günümüzde pek çok Avrupa ülkesinde yoksulluk nafakasının belirli bir süre kabul edilmesi yönünde değişiklikler
yapılmıştır .Bu nedenle biz , m.175 hükmüyle ilgili Kanun şu maddesi Tasarısını 67
İzzet DOĞAN ,Türk Medeni Kanunun Düzenlemelerine Göre , Tedbir , İştirak ve Yoksulluk Nafakası
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni ,Yıl : 2015 ,C. 35, S. 1 ,s.59-95; ÇİTAK ,
age.,s.253. KOCABAŞ , Gediz ,Evlilik Sonrası Dayanışma İlkesi Ve Bu İlkenin Sınırı Olarak Clean
Break İlkesi Doğrultusunda Yoksulluk Nafakasını Belirleyici Ölçütler, MÜHF – HAD, C. 19, S. 1, s.357
vd.
66 Aynı görüşte , YAĞCI , age.. , s.340.
67 Önediğimiz madde Tasarısının gerekçesi şöyledir: “TMK.m.175 hükmü “ Yoksulluk Nafakası “ başlığını taşımaktadır. Önerimiz , “ Yoksulluk Nafakasının Şartları “ başlığıdır. Nafaka miktarının belirlenmesinde “ hakkaniyete uygun olarak “ ifadesine yer verilmesi hem tarafların belirleyeceği anlaşma
bakımından hem de hakimin takdir yetkisini kullanırken önem taşımaktadır. Kaynak Kanun İsviçre
Medeni Kanunu m. 125/I hükmünde aynen “ hakkaniyete uygun “ ifadesini kullanmıştır.Yoksulluk
nafakasının süresiz olması halinde nafaka alan taraf yoksulluk nafakasının düzenli geleceğine güvenerek gelir getirici bir işte çalışmayı seçmeyebilir. Bu durum, bir tarafın mali gücüne hakkaniyete aykırı
olarak yüklenilmesi sonucu doğurabilir. Ayrıca yoksulluk nafakasının süresiz olması nafakanın ileride
artırılması , azaltılması veya kaldırılması davalarının açılmasına neden olacaktır. Bu nedenle her somut
olaya göre değerlendirilerek yoksulluk nafakasının daima süresiz olması yerine belirli koşullarla süreli
de verilebilmesine TMK. ‘nda imkân tanınması taraflar arasındaki adalet dengesi için daha isabetli
olacağı düşüncesindeyiz. Kaynak Kanun İsviçre Medeni Kanunu m. 125 hükmüne göre ihtiyaç hali
süresiyle sınırlı olarak da nafakaya hükmedilebilmesi mümkündür.Bu nedenle yoksulluk nafakasının
süresinin ve miktarının belirlenmesinde pek çok yabancı hukuk sisteminde olduğu gibi eşlerin evliliğinin süresi , nafaka alacak olan eşin yaşı ve sağlık durumu , çalışma gücü ,evlilik süresinde eşlerin
görevlerinin paylaşımı,evlenme süresinde eşlerin hayat düzeyi ,eşlerin yaşı ve sağlık durumu ,eşlerin
mali kaynakları ve servetleri , eşlerin çocukları ile ilgili yükümlülükleri ve çerçevesi ,eşlerin mesleki
durumları, kazançları ve nafaka ödenecek eşin yaklaşık mesleki kazanç durumu , yaşlılık yardımı ,sosyal
güvenlik veya kamu veya özel sosyal yardım kurumlarının veya mesleki sosyal yardım fonundan yapılan
ödemeler de dikkate alınarak karar verilmelidir. Bu sekiz adet unsur , özellikle sayılan unsurlar olup
sınırlı sayıda değildir. TMK. 'da bu şartlara da açık şekilde yer verilmesinde taraflar arasındaki adalet
dengesinin korunması için yarar vardır. Kaynak Kanun İsviçre Medeni Kanunu m. 125/II hükmünde
bu unsurlar belirtilmiştir. Yoksulluk nafakasının süresiz olması halinde nafaka alan taraf yoksulluk
nafakasının düzenli geleceğine güvenerek gelir getirici bir işte çalışmayı seçmeyebilir. Bu durum, bir
tarafın mali gücüne hakkaniyete aykırı olarak yüklenilmesi sonucu doğurabilir. Ayrıca yoksulluk
65
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İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘nin 30.09.2018 tarihinde düzenlediği
“ Süresiz Nafakaya Adil Çözüm “ isimli Sempozyum ‘da ve Ankara ‘da 10.10.2018
tarihinde düzenlenen ve davet edilerek katıldığımız Adalet Bakanlığı ve Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘na “ Nafaka Çalıştayı’nda önerdik :
Yoksulluk Nafakası Şartları : “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf ,
geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında hakkaniyete uygun olarak nafaka isteyebilir. Nafaka talep edenin kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.Nafaka
yükümlüsünün ise kusuru aranmaz.
Hakim , yoksulluk nafakasının miktarını ve süresini belirlerken özellikle şu
unsurları dikkate almalıdır :
1.Evlilik süresinde eşlerin görevlerinin paylaşımı
2.Evlilik süresi
3.Evlenme süresinde eşlerin hayat düzeyi
4.Eşlerin yaşı ve sağlık durumu
5.Eşlerin mali kaynakları ve servetleri
6.Eşlerin çocukları ile ilgili yükümlülükleri ve çerçevesi
7.Eşlerin mesleki durumları, kazançları ve nafaka ödenecek eşin yaklaşık
mesleki kazanç durumu
8.Sosyal güvenlik veya kamu veya özel sosyal yardım kurumlarının veya
mesleki sosyal yardım fonundan yapılan ödemeler
Nafaka alacaklısı tarafın talebi şu durumlarda kısmen veya tamamen reddedilir:
nafakasının süresiz olması nafakanın ileride artırılması , azaltılması veya kaldırılması davalarının
açılmasına neden olacaktır. Bu nedenle her somut olaya göre değerlendirilerek yoksulluk nafakasının
daima süresiz olması yerine belirli koşullarla süreli de verilebilmesine , özellikle nafaka alacaklısının
ihtiyaç hali süresiyle sınırlı olarak nafakaya hükmedilmesine TMK. ‘nda yer verilmesinin taraflar
arasındaki adalet dengesi için daha isabetli olacağı düşüncesindeyiz.Yoksulluk nafakası kurumu , boşanma yüzünden yoksulluğa düşen tarafı korumak için ahlaki düşüncelerle ve sosyal dayanışma gereği
olarak kabul edilmiştir. Nafaka alacaklısı tarafın evlilik birliği devam ederken bakım ve yardımla ilgili
yükümlülüğünü ihlâl etmesi veya içinde bulunduğu durumun oluşmasına bizzat sebep olması veya
nafaka alacaklısı tarafın ,nafaka borçlusu tarafa veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi hallerinde
nafakaya hükmedilmesi dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. Bu nedenle nafaka alacaklısının hakkını kötüye kullanması durumları olarak belirtilen bu üç durumda nafaka talebi kısmen veya tamamen reddedilmelidir. İrat şeklinde ödenen nafaka , nafaka alacaklısını tembelliğe yöneltebilir, çalışmak yerine
sürekli gelen yoksulluk nafakasına kanaat edebilir. Nafaka talep edenin yoksulluğunu ortadan kaldıracak şekilde iş bulma imkânı bulunmasına rağmen çalışmayı reddebilir. İşte bu nedenle yoksulluk nafakası talebi haklı görülmemelidir. Kaynak Kanun İsviçre Medeni Kanunu m. 125/III hükmünde
belirtilen nafaka alacaklısının kendi kusuruna dayanan durumlarda talebinin kısmen veya tamamen
reddedilmesine Türk Medeni Kanununda da yer verilmesinde yarar vardır”.
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1.Nafaka alacaklısı taraf, evlilik birliği devam ederken bakım ve yardımla
ilgili yükümlülüğünü ihlâl etmişse
2.Nafaka alacaklısı taraf, içinde bulunduğu durumun oluşmasına bizzat sebep
olmuşsa
3. Nafaka alacaklısı taraf ,nafaka borçlusu tarafa veya yakınlarına karşı ağır
bir suç işlemişse “
Kanımızca yoksulluk nafakasının süresinin ve miktarının belirlenmesinde pek
çok yabancı hukuk sisteminde olduğu gibi eşlerin evliliğinin süresi , nafaka alacak
olan eşin yaşı ve sağlık durumu , çalışma gücü ,evlilik süresinde eşlerin görevlerinin
paylaşımı,evlenme süresinde eşlerin hayat düzeyi ,eşlerin yaşı ve sağlık durumu ,eşlerin mali kaynakları ve servetleri , eşlerin çocukları ile ilgili yükümlülükleri ve çerçevesi ,eşlerin mesleki durumları, kazançları ve nafaka ödenecek eşin yaklaşık mesleki kazanç durumu ,yaşlılıkta verilen ödenekle veya mesleki ödenekle veya kamu
veya özeldiğer ödenekle ilgili bilgi de dikkate alınarak karar verilmelidir. TMK. 'da
bu şartlara da açık şekilde yer verilmesinde yarar vardır.
TMK anlamında nafakanın, tazminattan ayıran en önemli farklardan birisi de
kusur unsurunun zorunlu olmamasıdır68. Buna rağmen TMK m. 175, kusurdan hiç
söz etmemiş değildir , talep eden ve katkı borçlusu için iki ayrı kusur kriteri belirlemiştir.TMK m. 175 ile birlikte kusura ilişkin bu şart “katkı talep edecek taraf” açısından “kusuru daha ağır olmamak koşulu” şeklinde , “katkı sağlayacak taraf” için
ise “… kusuru aranmaz” olarak düzenlenmiştir. (TMK m. 175/II). Elbette yoksulluk
nafakası, boşanmış olan yoksul tarafa verilecek bir nafaka olup bir ceza veya tazminat niteliği taşımaz ancak , TMK.m.175 / II hükmünde de kusur kriteri belirtilmiş
olduğu için ,kanımızca boşanma sebepleri bakımından bir ayırım yapılarak kusura
dayanan ve kusura dayanmayan boşanmalar arasında bir fark yaratılmalıdır, çünkü
her iki tür boşanma arasında fark vardır. İşte bu nedenle kanımızca kusura dayalı
olmayan boşanma sebeplerinde yoksulluk nafakası belirli süreli olmalıdır ve süre
evlilik süresi kadar olmalıdır. Kusura dayanan sebeplerle boşanmada ise kusurun
ağırlığı dikkate alınarak yoksulluk nafakası süresi belirlenmelidir, kanımca çok ağır
kusur halinde burada süresiz de olabilir .

AKINTÜRK/ATEŞ KARAMAN,age., s. 303; OĞUZ, Cemal, “Medeni Kanun Madde 174/I ile 175
Arasındaki Farklar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2 (Haziran Aralık 2000),
s.23vd.
68

565

Ebru CEYLAN

D. Yoksulluk Nafakasının Ödenme Şekli ve Değiştirilmesi
Yoksulluk nafakasının toptan veya irat şeklinde ödenmesine mahkeme karar
verebilir ( TMK.m.176/I).Taraflar anlaşma yaparak ödeme şeklini belirleyebilirler,
bu anlaşma hakimin onayı ile geçerli olur ( TMK.m.184b. 5 ) .
Yoksulluk nafakasının mahkemece irat şeklinde ödenmesine karar verilmişse,
nafaka alacaklısının durumundaki bazı değişiklikler olursa nafaka kendiliğinden ortadan kalkar . Bu değişiklikler nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölmesidir. Yoksulluk nafakası, bazı durumlarda mahkeme kararıyla kaldırılır. Bu durumlar, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksul durumunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesidir (
TMK.m.176/III). Eğer yoksulluk nafakası toptan ödenmişse nafakanın bu sebeplerle
sona ermesi mümkün olmayacaktır.Fiilen evli gibi yaşama sebebi, özellikle kocaları
öldüğü için ondan kalan dul maaşından yoksun kalmamak için evlenmek yerine
başka bir erkekle evliymiş gibi uygulamada yaşamaları nedeniyle bu durum da
hükme girmiştir69. Kanımızca bu durumun kadının hakkını kötüye kullanmasını engellediği için hükme girmesi isabetli olmuştur70.
Yoksulluk nafakasının kaldırılması davası uygulamada çok karşılaşılan bir
dava türüdür. Bu davada nafaka miktarının kaldırılıp kaldırılmaması kararında özellikle boşanma kararından sonra tarafların ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişiklikler önemli rol oynamaktadır.
II.İSVİÇRE HUKUKUNDA
1. Genel Olarak
İsviçre Hukukunda İMK. ‘da benimsediği temel ilkeler irade ilkesi (
İMK.m.111-112), temelden sarsılma ilkesi ( İMK.m.115 ) , eylemli ayrılık ilkesi (
İMK.m.114 ) dir, kusur ilkesi kaldırılmıştır .Bu ilkelerin yanında İsviçre Hukukunda
kusur ilkesinden vazgeçilmesi , çocuğun yararının gözetilmesi ilkesi , boşanma
sonrasında ekonomik sonuçların dikkate alınması ilkeleri de önemlidir71.
İsviçre Medeni Kanunu ‘nun 2. kitabı olan Aile Hukuku kitabının eşlerle ilgili
Bölümünün 4. Ayırımında m.111-116 hükümleri arasında boşanma sebepleri
düzenlenmiştir. İsviçre ‘de 26/6/1998 tarihinde kabul edilen ve 01/01/2000 tarihinde

DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, age.,s. 153.
CEYLAN , yoksulluk , s.27.
71 Franz WERRO , Concubinage , Mariage et Démariage , Berne 2000, s.102.
69
70
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yürürlüğe giren Kanun , boşanma hukukunda önemli değişiklikler getirmiştir72. Yeni
düzenlemeyle boşanma hukukuna yenilikler getirilmiştir. Eski düzenlemede yer alan
boşanma sebepleri yerine boşanma şartlarının getirilmiş olması , anlaşma dayanan
boşanmanın kolaylaştırılması , boşanma sonrasında sosyal güvenliğin düzenlenmiş
olması , evliliğin temelinden sarsılması prensibinin esas alınması , boşanmadan sonra
çocuğun yararının gözetilerek anne ve babanın çocuğun ortak velayete sahip
olmalarının kabul edilmiş olması , çocuğun boşanma yargılamasında dinlenme ve
temsil edilme hakkına sahip olması , boşanma sonrasında nafakanın tahsilinin
icrasının daha kolay hale getirilmiş olması bu yeniliklerdendir73. Uygulamadaki
gerçek durumun yaşamın gerisinde kalmaması için yeni yasal değişiklik yapılmıştır.
İsviçre Medeni Kanununda yapılan en önemli değişiklik kusura dayanan boşanma
sebeplerinin kaldırılmış olmasıdır74. Evliliğin sona ermesinde hangi eşin kusurlu
olduğunun belirlenmesinin mümkün olmadığı için ve çoğu zaman üçüncü kişilerin
tanıklığıyla doğru sonuca ulaşmanın zorluğu nedeniyle kusura dayalı boşanma
sisteminden vazgeçilmiştir75.
İMK. m.111 hükmü ortak dilekçeyle boşanmada tam anlaşmayı, m. 112
hükmü ortak dilekçeyle boşanmada kısmi anlaşmayı, m.114 hükmü 76 tek tarafın
talebine dayanan ayrılık nedeniyle boşanmayı , m. 115 hükmü 77 tek tarafın talebine
dayanan temelden sarsılma nedeniyle boşanmayı düzenlenmiştir. İMK. m.113 ve
m.116 hükümleri,1 Ocak 2011 ‘de yürürlüğe girmiş olan 19 Aralık 2008 tarihli
Federal Yasayla kaldırılmıştır ( RO 2010 1739 ).
Ortak dilekçeyle boşanma sebebi, tam anlaşma ( m.111) ve kısmi anlaşma (
m.112) olarak iki türde düzenlenmiştir. Böylece anlaşmalı boşanma iki türdür.
Eşlerin boşanma ve boşanmanın bütün sonuçları hakkında anlaşmaları durumunda aralarında tam anlaşma vardır. Bu durumda boşanma talebini ortak dilekçeyle
mahkemeden istemeleri halinde boşanma sonuçları ile ilgili tam olarak anlaşmışlarsa
dilekçelerine gerekli belgeleri ve çocuklarla ilgili sonuçları ekleyerek mahkemeye
sunarlar. Hakim , bu durumda eşleri ayrı ayrı ve birlikte dinler. Hakimin dinlemesi
Jean –François, PERRİN , Le nouveau droit du divorce : de la théorie à la pratique , SJ No: 7 , 2000
, s.263;CEYLAN , boşanma ,s.325.
73bkz . Message concernant la révision du code çivil suisse du 15 novembre 1995, s.27 vd. ;DUTOİT,
Bernard / ARN , Raphael/SFONDLİA, Beatrice /TAMİNELLİ, Camillia, Le Divorce En Droit Comparé
volume 1 : Europe , Genève 2000, s.420vd.
74CEYLAN , Tez ,s.26.
75 Tolga, AKKAYA , Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Davası , Ankara 2017,s. 28.
76 Bu hüküm , 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 19 Aralık 2003 tarihli Federal Yasayla
yeniden düzenlenmiştir. ( RO 2004 2161). ( www.admin.ch : erişim tarihi 22.07.2018 ).
77 Bu hüküm , 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 19 Aralık 2003 tarihli Federal Yasayla
yeniden düzenlenmiştir. ( RO 2004 2161). ( www.admin.ch : erişim tarihi 22.07.2018 ).
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birden çok duruşmada yapılabilir. Hakim , eşlerin boşanma ve sonuçlarıyla ilgili
sonuçları iyice düşünerek kabul ettikleri kanaatine varması durumunda boşanma kararı verecektir ( İMK.m.111)78.
Eşler , boşanma ve boşanmanın bazı sonuçları hakkında anlaşmışlarsa aralarında kısmi anlaşma vardır. Eşler anlaşamadıkları konuların hakim tarafından düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilirler. Eşler , hakim tarafından belirlenen konularda anlaşmış kabul edilir ( İMK.m.112)79 .
Tek tarafın talebine dayanan boşanma sebebi İMK.m.114 ve m.115 hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu sebep , ortak hayata ara verdikten sonraki durumda ve evlilik bağının kopması durumunda düzenlenmiştir.
İMK.m.114 hükmüne göre ayrılık nedeniyle boşanmada ,eşlerden birinin boşanma yargılamasının başında veya başvuru gününde tek taraflı boşanma talebinde
bulunması için eşlerin en az iki yıl ayrı yaşamış olmaları gerekir.
İMK.m.115 hükmüne göre temelden sarsılması nedeniyle boşanmada ,evliliğin devamını çekilmez hale getiren ve boşanma talep eden eşe yüklenmeyen ciddi
sebepler var ise bir eş, iki yıl sona ermeden önce de boşanma talep edebilir.
İsviçre Medeni Kanunu ‘nun boşanmayı düzenleyen yeni hükümlerinde kusur
unsuru dikkate alınmamıştır80. Evlilik ilişkisi içinde eşlerden hangisinin kusurlu
olduğunun ve ne oranda kusurlu olduğunun belirlenmesinin güç olması , boşanma
sonuçlarının kusura dayalı olarak belirlenmesinin haksız sonuçlara götürebilmesi ,
kusur tespiti yapmanın hem çocuklar hem eşler için bir yarar sağlamaması, özellikle
çocukların bu durumdan zarar görme ihtimali nedeniyle İMK. ‘nda kusur ilkesine yer
verilmemiştir81.
Yoksulluk nafakası , İsviçre Medeni Kanunu m. 125 -132 hükümleri arasında
düzenlenmiştir.
İsviçre Medeni Kanunu ( İMK.) m.125 hükmünde yoksulluk nafakasının şartları düzenlenmiştir. Kanunda yoksulluğun tanımı yapılmamıştır. Bu hükme göre boşanmadan sonra bir taraf,kendi gücüyle geçimini sağlayabileceği makul olarak
Bu hüküm , 1 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 25 Eylül 2009 tarihli Federal Yasayla
yeniden düzenlenmiştir. ( RO 2010 281). ( www.admin.ch : erişim tarihi 22.07.2018 ).
79 Bu hükmün son fıkrası 1 Ocak 2011 ‘de yürürlüğe girmiş olan 19 Aralık 2008 tarihli Federal Yasayla
kaldırılmıştır ( RO 2010 1739).( www.admin.ch : erişim tarihi 22.07.2018 ).
80WERRO , s.101; SANDOZ , Suzette , Présentation du nouveau droit divorce , Le nouveau droit du
divorce , Travaux de la journée d’étude organisé le 8 septembre 1999 à L ‘Université de Lausanne,
Lausanne 2000, s.3; MİCHELİ, Jacques/NORDMANN, Philippe /TİSSOT , Catherine Jaccottet/CRETTAZ, Joel /THONNEY,Thierry/RİVA, Erica , Le Nouveu droit du divorce , Lausanne 1999, N.40 vd.
81PERRİN , Jean –François, Le nouveau droit du divorce : de la théorie à la pratique , SJ No: 7 , 2000 ,
s.263.
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beklenemezse ( yaşlılık yardımı dahil olmak üzere ) diğer taraftanhakkaniyete uygun
bir nafaka talep edebilir.
Hakimin yoksulluk nafakasının özelliklemiktarını ve süresini belirlerken dikkate alacağı bazı unsurlar bu hükümde düzenlenmiştir82. Bu unsurlar şunlardır :
a) Evlilik süresinde eşlerin görevlerinin paylaşımı
b) Evlilik süresi
c) Evlenme süresinde eşlerin hayat düzeyi
d) Eşlerin yaşı ve sağlık durumu
e) Eşlerin mali kaynakları ve servetleri
f) Eşlerin çocukları ile ilgili yükümlülükleri ve çerçevesi
g) Eşlerin mesleki durumları, kazançları ve nafaka ödenecek eşin yaklaşık
mesleki kazanç durumu
h) Sosyal güvenlik veya kamu veya özel sosyal yardım kurumlarının veya
mesleki sosyal yardım fonundan yapılan ödemeler
Bu sekiz adet unsur , özellikle sayılan unsurlar olup sınırlı sayıda değildir.
İMK.m.125 hükmüne göre nafaka alacaklısı tarafın talebi şu durumlarda kısmen veya tamamen reddedilir:
1.Nafaka alacaklısı taraf, evlilik birliği devam ederken bakım ve yardımla
ilgili yükümlülüğünü ihlâl etmişse
2.Nafaka alacaklısı taraf, içinde bulunduğu durumun oluşmasına bizzat sebep
olmuşsa
3. Nafaka alacaklısı taraf ,nafaka borçlusu tarafa veya yakınlarına karşı ağır
bir suç işlemişse
Kanımızca bu düzenlemenin Türk Medeni Kanununda da yer alması isabetli
olur. Nafaka talep edenin yoksulluğunu ortadan kaldıracak şekilde iş bulma imkanı
bulunmasına rağmen çalışmayı reddetmesi dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağından hakkını kötüye kullanma sayılır .İşte bu nedenle yoksulluk nafakası talebi haklı
görülmemelidir.
İMK.m.126 hükmüne göre ,yoksulluk nafakasının ödenme tarzı düzenlenmiştir. Hakim ,yoksulluk nafakasının irat şeklinde ödenmesini ve ödeneceği zamanı belirler .Özel durumlar söz konusu olursa nafakanın toptan olarak da ödenmesi için
Mustafa , ŞAHİN , Türk – İsviçre Medeni Kanunlarına Göre Evlilik Sonrası Katkının (Yoksulluk
Nafakasının) Şartları (TMK m. 175 – ZGB m. 125), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXI,
Y. 2017, Sa. 3,s.
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belirli bir kural getirir. Yoksulluk nafakası ödeme borcunu çeşitli şartlara bağlayabilir.
İMK.m.127hükmünde,irat şeklindeki ödemede özel düzenlemeler bulunmaktadır. Eşler, sözleşme yaparak tamamen veya kısmen ortak rızayla belirledikleri
nafaka miktarının değiştirebilirler. İMK.m.128 hükmünde,irat ödemede endeksleme
düzenlenmiştir.Hakim , ekonomideki fiyat değişmeleri dikkate alarak nafakayı yükseltebilir veya azaltabilir.
İMK. m.129 hükmünde, hakim tarafından yoksulluk nafakasının değiştirilmesi
düzenlenmiştir. Bu hükme göre yoksulluk nafakası borçlusunun veya alacaklısının
durumu büyük ölçüde sürekli olarak değişirse irat şeklinde ödeme azaltılabilir , kaldırılabilir veya belirli bir süre için durdurulabilir. Boşanma kararında toptan ödeme
miktarı belirlenmişse nafaka alacaklısının durumundaki iyileşme de dikkate alınır.
Eğer nafaka borçlusunun gelir kaynakları boşanmadan sonra öngörülemez şekilde
artmışsa nafaka alacaklısı, toptan ödemenin gelecekteki zenginleşmesine uygun olarak uyarlanmasını talep edebilir.
Boşanma kararında alacaklının alacağı nafaka miktarının net olarak belirtilmesi imkanı yoksa ve nafaka borçlusunun durumu daha iyi hale gelmişse , nafaka
alacaklısı boşanma kararından itibaren 5 yıllık süre içinde irat şeklindeki ödemenin
verilmesini veya yükseltilmesini isteyebilir.
Yoksulluk nafakasının sona ermesi, İMK.m.130 hükmünde düzenlenmiştir.
Bu hükme göre nafaka borçlusunun veya nafaka alacaklısının ölümü halinde nafaka
borcu sona erer. Aksine bir sözleşme yoksa, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi
halinde de nafaka borcu sona erer. Türk hukukunda ise aksine sözleşme düzenleme
imkanı yoktur.
Yoksulluk nafakasının ifası, İMK.m.131 hükmünde düzenlenmiştir. Bu
madde, 20 Mart 2015 tarihinde kabul edilip 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren
Federal Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Bu hükme göre nafaka borçlusu borcunu
ödemeyi ihmal ederse Kanton Hukukunun özel ihtisas sahibi bürosu ücretsiz olarak
nafaka alacaklısına nafaka ödemelerinde yardımcı olur. Federal Konsey, yardım ödemeleriyle ilgili kuralları koyar.
Yoksulluk nafakasında avanslar, İMK.m.131a hükmünde düzenlenmiştir. Bu
hükme göre nafaka borçlusu borcunu ödemede yeterli değilse, Kanton Hukukuna
göre avanslar ödenir. Nafaka hakkının geçişi bütün haklarla olur .
İMK.m.132 hükmünde borçlulara bildirim ve garantilerin sunulması düzenlenmiştir. nafaka borçlusu nafaka borcunu ödeme gücü yoksa hakim , nafaka borçlusunun borçlularının bir kısmının veya tamamının ödemeleri nafaka alacaklısına yapmalarını emredebilir. Nafaka borçlusunun nafaka borcunu ödemekten kaçınması
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veya kaçınmaya hazırlandığı veya servetini kaçırdığı veya yok ettiği takdirde hakim
gelecekteki nafaka ödemeleri için uygun teminatlar sunmasını emredebilir.
Eski İMK.m.143 hükmünde 83 boşanma kararının veya tarafların nafaka miktarının kararlaştırdıkları anlaşmanın içinde yer alması gereken unsurlar düzenlenmişti. Bu unsurlar eşlerin geliri ve malvarlığı , eşlere ve çocuklara ödenecek nafaka
miktarı , nafakanın daha sonraki artışı saklı kaldığı durumda nafaka alacaklısının uygun yaşama devam etmesi için gerekli olan nafaka miktarı , değişen hayat şartlarına
uyarlanıp uyarlanmayacağı ve uygulanacak ise nafakanın uyarlanma şeklidir.
Eski İMK.m.152 hükmünde nafaka talebi kural olarak yaşam boyu idi , ama
ihtiyaç hali süresiyle sınırlı olarak da nafakaya hükmedilebilirdi. İsviçre Federal
Mahkemesi maddi tazminatın belirli süreyle sınırladığına kıyasen bu durumun nafaka talebi için de uygulanacağı görüşündedir 84.
İsviçre Hukukunda 19 Haziran 2015 tarihli “Boşanma halinde mesleki
emeklilik paylaşımı” ile ilgili Federal Kanun 2017 yılında yürürlüğe girmiş olup , bu
Kanunun İMK.m.122-124e hükümlerine göre boşanma halinde eşler , mesleki emeklilik sigortasındaki birikimlerinin veya emeklilik maaşlarının paylaşılmasını talep
edebilirler. Bu paylaşım eşlerin arasındaki mal rejiminden bağımsızdır. İsviçre Hukukunda bu paylaşım özellikle şu nedenle çok eleştirilmiştir : boşanmaya ağır kusuruyla sebep olan taraf buna rağmen kusuru olmayan taraftan emeklilikten doğan
hakları üzerinde talepte bulunabilmektedir. Kanımızca bu durum hakkaniyete de uymamaktadır. Mahkeme emeklilik maaşına ilişkin paylaştırmayı yapmadan önce ilk
olarak eşler arasındaki mal rejimini tasfiye edecektir, daha sonra ise eşlerin ekonomik durumları belirlendikten sonra emeklilik maaşının paylaşımına karar verecektir
ve bundan sonra ise yoksulluk nafakası tesbiti yapılacaktır85.
Bizim hukukumuzda ise İsviçre Hukukundan farklı olarak sadece sosyal güvenlik kurumlarının yaptığı ödemeler edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmaktadır, bunun dışında emeklilik sigortasındaki birikimlerin ve emeklilik
maaşlarının paylaştırılmasıyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.Kanımızca
Türk Hukukunda da eşlerin emeklilikten doğan haklarının paylaşılmasına yönelik
düzenlemelerin yapılmasında yarar vardır. Ancak mutlaka yapılacak düzenlemenin
adil ve hakkaniyete uygun olmasına önem verilmelidir.
Bu düzenleme , 19 Aralık 2008 tarihli olan v 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren CPC ( Code de
Procedure Civil ) Hukuk Usulü Kanunu ile yürürlükten kalkmıştır.
84 SUPUHLER/FREİ-MAUER , Scheweizeriches Zivilgesetzbuch 1. Abteilung Das Eherecht, 1. Teilband , 2. HaelfteDie Ehescheidung , Artikel 137-158 ZGB , Ergaenzungsband , Berne 1991,Art 152
N.21.
85POLATER , Salih , İsviçre Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Emeklilikten
doğan Hakların Paylaştırılması , İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.8 S. 2 , Yıl 2017 , s.464.
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2.Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi
Eşler anlaşmalı olarak boşanıyorlar ise ,yoksulluk nafakası ile ilgili de anlaşma
yapabilirler. Anlaşmalı boşanmada, boşanmanın fer ‘i sonuçlarına ilişkin anlaşma
yapılması ,zorunlu bir unsurdur. Eşler, yoksulluk nafakasının miktarını ve ödenme
tarzını kararlaştırabilirler86.
Yürürlükten kalkmış olan İMK.m.143 hükmünde 87tarafların boşanmanın sonuçlarıyla ilgili anlaşmalarında eşlerin hesaba katılan gelirleri ve malvarlığı her bir
eşe ve çocuğa verilecek olan miktar sonradan iradın yükselmesi durumunda alacaklı
için uygun nafakayı sağlayacak olan gerekli miktar ve hayat şartlarına iradın uyarlanacağını belirtilmişti 88.
Yoksulluk nafakası ile ilgili tarafların yaptığı düzenleme,hakim tarafından
onaylandığı takdirde geçerli olacaktır. Hakim yoksulluk nafakası ile ilgili düzenlemenin açık ve hakkaniyete uygun olup olmadığını ve tarafların iyi düşünerek ve serbest iradeleriyle karar verip vermediklerini denetleyecektir. Burada önemli olan bir
tarafın diğeri aleyhine hakkaniyete aykırı çözümler getirmesini engel olmaktır89.
3. Anlaşmalı Boşanma Dışındaki Diğer Boşanma Hallerinde Yoksulluk
Nafakasının Belirlenmesi
Eşlerin boşanmanın fer ‘i sonuçlarından yoksulluk nafakasına ilişkin anlaşmaları anlaşmalı boşanma dışındaki diğer boşanma sebeplerinde zorunlu bir unsur
değildir90.
İsviçre Hukukunda, yoksulluk nafakası ile ilgili anlaşma yapılması halinde,hakim anlaşmayı inceleyecektir. Eğer anlaşmada yoksulluk nafakasıyla ilgili hüküm
taraflardan biri için hukuka aykırı sonuçlar yaratacak ise hakim anlaşmayı onaylamayacaktır91.
III.ALMAN HUKUKUNDA
Alman Medeni Kanununda boşanma ve boşanmanın sonuçları düzenlenmiştir. Yoksulluk nakafasının süresinin belirlenmesinde nafaka talep eden tarafın yaşı
86CEYLAN

, Tez , s.130.
19 Aralık 2008 tarihinde kabul edip 1 Ocak 2011 ‘de yürürlüğe giren Hukuk Usulü Kanun gereği
yürürlükten kaldırılmıştır.
88CEYLAN , Tez , s.131.
89CEYLAN , Tez , s.131. Tarafların anlaşmasıyla ilgili İMK.m.143 hükmü, 1 Ocak 2011 ‘de yürürlüğe
giren Hukuk Usulü Kanunu gereği yürürlükten kalkmış olsa da anlaşma denetimi bu şekilde olmaktadır.
90CEYLAN , Tez , s.131.
91 ATF 121 III 393, ATF 119 II 297 , http: //www.admin.ch/ ( erişim tarihi : 01.08.2018).
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, sağlığı , işi, eğitimi , ortak çocuğun var olup olmadığı nafaka miktarının belirlenmesinde önemli kriterlerdir. Yoksulluk nafakası, süreli de süresiz de olabilir92. Alman Hukukunda yoksulluk nafakası bakımından üst süreler bulunmaktadır93.
Alman Medeni Kanunu ( BGB.) m.1585. hükmü 94“nafaka yükümlülüğü
“başlığını taşımaktadır. Bu hükme göre "Nafaka nakdi ödenir. Nakdi ödeme aylık ve
peşin olarak yapılır. Nafaka yükümlüsü, hak sahibinin tekrar evliliği ya da ölümü
nedeniyle nafaka hakkı sona ermiş olsa da, ilgili aya ilişkin tüm ödemeyi yapmakla
yükümlü tutulmuştur.
Hak sahibi, önemli bir sebebin varlığı durumunda ve yükümlünün bundan
dolayı hakkaniyete aykırı bir şekilde yükümlülük altına girmeyecek olması durumunda, nafakanın nakdi ödeme yerine tazminat şeklinde ödenmesini talep edebilir."
BGB. 1585a hükmü “ Teminat” ı düzenlemektedir95. Bu hükme göre “Nafaka
yükümlüsü, talep edilen teminatı yatırmakla yükümlüdür. Nafaka borcunun tehlikeye
düşeceğine ilişkin bir sebep yoksa ya da yükümlü bu teminattan dolayı hakkaniyete
aykırı bir şekilde güç bir duruma düşecekse, teminat yatırmaya ilişkin yükümlülük
sona erer”.
BGB. 1586 hükmü “ Tekrar Evlilik, Birlikte Yaşam veya Hak Sahibinin
Ölümü” nü düzenlemektedir. Bu hükme göre “ Nafaka yükümlülüğü yeniden
evlenme, birlikte yaşam ya da hak sahibinin ölümüyle birlikte sona erer.
Geçmiş nafakanın ödenmesine yönelik ifanın başarısız olması durumunda ifa
ya da tazminata yönelik haklar vardır. Bu aynı zamanda yeniden evlenme, birlikte
yaşam ya da hak sahibinin ölümü hainde ifası talep edilebilir aylık miktara ilişkin
haklarda da geçerlidir”.
BGB.m. 1586 a hükmü “ Nafaka Yükümlülüğünün Tekrar Canlanması “nı
düzenlemektedir. Bu hükme göre “ Boşanmış eşlerin yeni bir evlilik ya da birlikte
yaşam kurması ve bu evlilik ya da birlikte yaşamın sona ermesi durumunda, önceki
evlilik ya da birlikte yaşamdan doğan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için 1570.
madde uyarınca nafaka talep edilebilir”.
BGB.m.1586b hükmü “ Nafaka Yükümlülüğünün Ölüm Halinde Sona Ermemesi “ni düzenlemektedir. Bu hükme göre “Nafaka yükümlüsünün ölümü durumunda nafaka yükümlülüğü mirasçıların tereke borçlarına dahildir”.

www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 30.07.2018 ).
YAĞCI , age., s.329.
94 www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 30.07.2018 ).
95 www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 30.07.2018 ).
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IV.AVUSTURYA HUKUKUNDA
Avusturya Medeni Kanununda boşanma ve boşanmanın sonuçları düzenlenmiştir. Avusturya MK. ‘na göre üç tür boşanma sebebi vardır 96: kusura dayanan
boşanma, ortak hayatın 3 yıldan beri sona ermesi nedeniyle boşanma ve en az 6 ay
ayrı yaşamaları ve anlaşmaları nedeniyle anlaşmalı boşanma .
Boşanmada kusurlu veya diğer tarafa göre daha ağır kusurlu olan taraf belirli
şartlarla boşamadan sonra nafaka ödeyebilir. Eşlerin kusur durumuna ve bakmakla
yükümlü olduğu çocuk varsa farklı yoksulluk nafakası türleri düzenlenmiştir97. Nakafa kural olarak süreye bağlanabilir. Anlaşmalı boşanmada taraflar süresini ve miktarını serbestçe kararlaştırabilirler.
1881 tarihli Avusturya Medeni Kanunu ( ABGB.) m. 70 hükmünde göre
nafaka yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu hükme göre "Nafaka nakdi ödenir. Nakdi
ödeme aylık ve peşin olarak yapılır. Yükümlü, nafakanın tehlikeli durumlar nedeniyle
ödenemeyecek olmasını temin etmek için teminat göstermelidir.
Hak sahibi, önemli bir sebebin varlığı durumunda ve yükümlünün bundan
dolayı hakkaniyete aykırı bir şekilde yükümlülük altına girmeyecek olması durumunda, nafakanın nakdi ödeme yerine tazminat şeklinde ödenmesini talep edebilir.
Nafaka alacaklısı nafaka alacağının ifa edileceği ayda ölmüş olsa da yükümlü
o aya ilişkin nafakanın tamamını ödemekle yükümlüdür”.
ABGB.m.75 hükmünde “ Yeniden Evlilik ya da Hak Sahibinin Evlilik Dışı
Yaşamı” düzenlenmiştir. Bu hükme göre “Nafaka yükümlülüğü yeniden evlilik ya da
birlikte yaşamayla sona erer”.
ABGB m. 77 hükmünde “ Hak Sahibinin Ölümü” düzenlenmiştir. Bu hükme
göre “Nafaka hakkı, hak sahibinin ölümüyle birlikte sona erer. Sadece geçmişe
yönelik nafaka taleplerinin ifa edilmemesine yönelik ifa ve tazminat talepleri sürdüğü
sürece, daha sonra da var olmaya devam eder”.
ABGB m.78 hükmünde “Nafaka Yükümlüsünün Ölümü” düzenlenmiştir.
Bu hükme göre
“Yükümlünün ölümü durumunda nafaka borcu mirasçılara geçer”.

96
97

www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 30.07.2018 ).
YAĞCI , age. , s.330.
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V.BELÇİKA HUKUKUNDA
Belçika Medeni Kanunu ( Code Civil Belge) (CCB) m. 229-294bis hükümleri
arasında boşanma sebepleri, m.295-311 quater hükümleri arasında boşanma sonuçları düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri , 1 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren 27
Nisan 2007 tarihli reform niteliğindeki Kanun98 ile yeniden düzenlenmiştir. Bu değişikliğin yapılmasının sebebi kusura dayanan boşanma ile ilgili tartışmaları ortadan
kaldırmak , boşanma prosedürünü kolaylaştırmaktır99. Kusura dayanan boşanma sebebi ( m.234-274 ) ise çok daha önce 10.10.1967 tarihli Kanun ile kaldırılmıştır .
Belçika Hukukunda100 iki tür boşanma kabul edilmiştir : ayrılığa dayanan boşanma ( désunionirréemediable ) ve anlaşmalı boşanma (divorce par consentementmutuel )
CCB. ‘nde 301/I hükmüne göre eşler yoksulluk nafakasının miktarı ve ödeme
tarzları konusunda her zaman anlaşabilirler. Kural olarak eşler, yoksulluk nafakasının miktarı vesüresi konusunda anlaşma yapabilirler.
Eşlerin anlaşmamaları halinde aile mahkemesi , boşanma kararında bir eşin
talebi üzerine yoksulluk nafakasına karar verebilir.Ancak talep eden tarafın ortak
hayata devam etmek için ağır bir kusur işlediğini ispatlar ise mahkeme talebi reddeder. Talep eden taraf Ceza Kanunu m.375, 398 ‘den 400 e kadar ve 402 , 403 veya
405 hükümlerini ihlal etmişse veya 375, 393, 394, veya 397 hükümlerini ihlal etmişse yoksulluk nafakası verilemez. Hakim , kamu davasından gelecek kararı beklerken talep edene geçici olarak yoksulluk nafakası verilmesine bütün koşulları dikkate alarak karar verebilir. Bu nafakanın verilmesini belirli bir teminat verilmesine
bağlayabilir (m.301/II).
Yoksulluk nafakasının miktarının belirlenmesinde mahkeme yararlanacak
olan tarafın ihtiyaçlarını dikkate alır ve nafaka miktarı hiçbir zaman borçlunun gelirlerini aşamaz. Özellikle eşlerin gelir durumlarını ve imkanlarını ve yararlanan tarafın ekonomik durumunu göz önünde tutar. Evliliğin süresi , tarafların yaşı , evlilik
süresindeki davranışları ,çocuklara karşı yükümlülükleri önemli rol oynar (
m.301/III). Belçika mahkeme kararlarına göre101 eğer her iki eş de çalışıyor ise yoksulluk nafakası talebi reddedilmektedir .
Yoksulluk nafakası süresi ,kural olarak evlilik süresini geçmemektedir . İstisnai hallerde nafakadan yararlananın ihtiyacına göre bu süre uzatılabilir ( m.301/IV).
98Moniteur

Belge7Haziran
2007
(https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/
organisation/moniteur_belge, erişim tarihi : 01.08.2018)
99www.actualitedroitbelge.be ( erişim tarihi : 01.08.2018 ); CEYLAN , boşanma, s. 328 vd.
100www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 01.08.2018 ); CEYLAN , boşanma ,s.328 vd.
101 Bkz. www.notaire.be /divorce ( erişim tarihi : 27/7/2018).
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Yoksulluk nafakası, her 12 ayda bir nafaka miktarının tüketici fiyat endeksine
göre uyarlanır. Mahkeme bazı durumlarda yoksulluk nafakasına farklı bir uyarlama
sistemi uygulayabilir ( m.301/VI).
Yeni durumlar ortaya çıkmışsa taraflardan birinin başvurusu üzerine nafaka
miktarını mahkeme azaltabilir , artırabilir veya kaldırabilir. Evliliğin sona ermesi
sonrasında eşlerin ortak malvarlığı varsa tasfiyesinde bir ekonomik durum değişmesi söz konusu olmuşsa bu durumda da nafaka uyarlanır ( m.31/VII).
Eşler, evlilik sona ermeden yoksulluk nafakasıyla ilgili haklarından vazgeçmezler ( m.301/IX) . Kanımızca eşlerin bu hakkının korunması bakımından isabetli
bir hükümdür.
Nafaka borçlusu öldüğü takdirde yoksulluk nafakası kural olarak istenemez ,
ancak yararlanan miras nedeniyle doğan hakkı varsa isteyebilir. Nafakadan yararlanan taraflar arasında aksine anlaşma yoksa yeniden evlenirse veya başka biriyle
birliktelik yaşarsa borçlunun nafaka borcu sona erer ( m. 301/X).
VI. BULGAR HUKUKUNDA
Bulgar Hukukuna göre 102 yoksulluk nafakası sürelidir .Aile Kanunu m. 83
hükmüne göre boşanmada kusurlu olmayan taraf yoksulluk nafakası talep edebilir,
kural olarak evliliğin bitiminden itibaren 3 yıl nafaka istenebilir. Ancak taraflar
isterlerse daha uzun süre ödenecek şekilde nafakaya anlaşarak karar verebilirler.Mahkeme de yoksulluk nafakası süresini nafaka talep eden eşin çok ciddi ekonomik sorun yaşıyor olması halinde ve diğer tarafın ödeme gücü var ise uzatabilir.
Yoksulluk nafakası alan tarafın yeniden evlenmesi halinde nafaka borçlusunun
borcu sona erer .
VII. FRANSIZ HUKUKUNDA
Fransız Medeni Kanununda ( Code Civil ) ( CC.) m.229 vd. hükümlerinde boşanma ve sonuçları düzenlenmiştir. Bu hukuk düzeninde beş sebeple boşanmak
mümkündür ( m.229 ) : anlaşmalı boşanma ( m.229-1, m.229-4 ) , yargısal anlaşmalı
boşanma ( m.230-232), evliliğin sona erdiği kabul etme yoluyla boşanma ( m. 233234), evlilik bağının kesin kopması nedeniyle boşanma ( m. 237-238 ), kusur nedeniyle boşanma ( m.242-246). Boşanma sonuçları ise CC.m. 260 vd . hükümlerinde
düzenlenmiştir103.

102
103

www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 27.07.2018).
www.legifrance.com ( erişim tarihi : 27.07.2018), CEYLAN , boşanma , s.327.
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Yoksulluk nafakası ile ilgili düzenlemeler m.270-281 hükümleridir. Kural olarak Fransız Hukukunda yoksulluk nafakası geçicidir ( provisoire) . Bu nafakanın
amacı , evlenmenin bozulması nedeniyle ortaya çıkan ekonomik bozulmanın telafi
edilmesidir.
Bir eş ,diğerinden evliliğin sona ermesi nedeniyle hayat koşullarındaki bozulma nedeniyle yoksulluk nafakası talep edebilir . Ancak hakim , m.271 hükmündeki kriterleri dikkate alarak veya talep eden eşin evlenme süresindeki kusurları
etkili olmuşsa yoksulluk nafakası talebini reddedebilir ( m.270).
Yoksulluk nafakasının miktarının belirlenmesinde belirli kriterler rol oynamaktadır104, nafakaya ihtiyacı olan eşin ihtiyaçları ve nafaka ödeyecek olanın boşanma sırasındaki ve gelecekteki gelir kaynaklarına göre belirlenir. Hakim , nafaka
miktarını belirlerken özellikle şu hususları dikkate alır : evliliğin süresi , eşlerin yaşı
ve sağlık durumu , mesleki nitelikleri ve durumları ,ortak hayat sırasında çocukların
eğitimi için veya diğer eşinin kariyerini geliştirmek için eşlerden birinin yaptığı
mesleki seçimin sonuçları , mal rejiminin tasfiyesinden sonra eşlerin malvarlığı ,
eşlerin mevcut ve öngörülen malvarlığı emeklilik aylığı ( m.271). Yoksulluk nafakasının eşler tarafından belirlenmesi sürecindeeşler , kendi kaynaklarını , gelirlerini
ve malvarlıklarını ve hayat şartlarıyla ilgili durumlarını hakime sunarlar ( m.272).
Hakim yoksulluk nafakasının ödeme şekline karar verir.Boşanma nedeniyle eşlerin
ekonomik durumu bozulan tarafa bir defada kapital olarak ödenebilir veya 8 yıla
kadar uzayacak şekilde periyodik ödemelerle ödenebilir ( m.275) .
Anlaşmalı boşanma halinde eşler, yoksulluk nafakasının miktarını ve ödeme
tarzlarını avukatların imza yetkisine sahip olduğu boşanma protokolünde serbestçe
belirleyebilir ve hakimin onayına sunabilirler. Burada eşler nafaka süresini de sınırlı
bir süre belirleyebilirler .Hakim , boşanma protokolünde hakkaniyete aykırılık görürse kabul etmez ( m. 278). Hakimin onayladığı boşanma protokolü , mahkeme
kararı hükmündedir . Bu protokol ancak yeni bir protokol ile değiştirilebilir .Eşler ,
gelir kaynaklarında önemli bir değişiklik olduğunda veya ihtiyaçlarında değişiklik
olduğunda yoksulluk nafakasının yeniden gözden geçirilmesini talep edebilirler (
m.279 ) .
VIII. HOLLANDA HUKUKUNDA
Hollanda Hukukuna105 göre yoksulluk nafakası sürelidir .Hollanda Medeni
Kanunu ‘nda ,boşanma ve boşanmanın sonuçları düzenlenmiştir.Kısa süreli evlilikte
104

YAĞCI , age., s.331.

105www.e-justice.europa.eu

( erişim tarihi : 28.07.2018 ).
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( 5 yıldan az süren ) nafaka süresi evlilik süresiyle sınırlıdır. Uzun süreli evlilikte ise
( 5 yıldan daha uzun ) nafaka süresi en çok 12 yıl kabul edilmiştir.
IX. İSPANYA HUKUKUNDA
15/2005 sayılı Yasayla İspanya Medeni Kanununda106 yapılan reform sonucunda boşanma sebepleri yeniden düzenlenmiştir.Bu düzenlemeler , aynı cinsten evlenenler için de uygulanmaktadır , çünkü 15/2005 sayılı yasayla aynı cinsteki kişilerin evlenme imkanı tanındı. Boşanma sonucunda eşlerin kural olarak geçindirme
borcu sona ermektedir. Ancak istisnai olarak boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen
taraf ekonomik dengesizliği ispatlayarak yoksulluk nafakası talep edebilir. Nafaka
süresi ile ilgili bilgi kaynaklarda bulunmamaktadır.
X. İTALYAN HUKUKUNDA
İtalyan Hukukunda107 1 Aralık 1970 tarihli 898 sayılı Kanun ile boşanma kabul edilmiştir. Daha sonra 19 Mayıs 1975 tarihli 151 sayılı Kanun ile ve 6 Mart 1987
tarihli 74 sayılı Kanun ile boşanma hükümleri değiştirilmiştir.
İtalyan Yargıtayı’nın 2017 yılında aldığı bir karar yoksulluk nafakası ile
ilgili önemli gelişmelere neden olacaktır . Bir eş , kendi geçimini sağlayacak araçlara sahip ise yoksulluk nafakası ödemez. Bu karar gereği boşanma sonrasında yoksulluk nafakası nafaka talep eden eşin evlilikteki hayat seviyesi kriterine dayanılmayacaktır ,nafaka talep eden eşin kendisine yetme kriterine dayanılacaktır.Bu kriterin anlamı , nafaka talep eden tarafın taşınır, taşınmaz mallarının , kaynaklarının
olup olmadığı , yaşı gereği iş bulma imkanı olup olmadığı , yetenekleri dikkate
alınarak nafakanın miktarı ve süresi belirlenecektir.Bu görüş gereği artık evlilik,
eşler için bir yaşam garantisi olarak görülmemelidir, bir ekonomik yatırım değildir.
Hakimin yoksulluk nafakasının süresini ve miktarını belirlemede objektif kriterler
etkilidir. Nafaka talep eden tarafın ihtiyacını ispatlaması gerekir.( www.lepoint.)
Nafaka alan taraf , yeni bir ilişkiye başladığı takdirde nafaka verenin ödeme
borcu sona erer .
XI. LETONYA HUKUKUNDA
Letonya Hukukunda 108 yoksulluk nafakası ödeme yapacak olan tarafın ekonomik durumuna göre verilebilir.
www.e-justice.europa.eu (erişim tarihi : 28.07.2018 ).
www.e-justice.europa.eu (erişim tarihi : 28.07.2018).
108 www.e-justice.europa.eu ( erişim tarihi : 29.07.2018 ).
106
107
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XII. LİTVANYA HUKUKUNDA
Litvanya Hukukunda 109 , boşanmada kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası
isteme hakkına sahip olmaz. Yoksulluk nafakasının miktarı ve süresi evlilik süresi ,
nafakaya talep edenin ihtiyacı olup olmadığı , her iki eşin malvarlığı , sağlığı yaşına
ve çalışma yeterliliğine göre eğer işşizse işe girme imkanı olup olmadığına göre ve
diğer önemli unsurlara göre belirlenir.
XIII. MACAR HUKUKUNDA
Macar Hukukunda 110yoksulluk nafakası yararlanan eşin ihtiyacı bu süre sonunda bitecek ise süreliverilebilir .Yoksulluk nafakası talep eden kişinin kusuru
yoksa istenebilir.Ortak hayatın bitiminden itibaren 5 yıl sonra eşlerden biri istemeyi
gerektiren bir durumda ise yoksulluk nafakası talep etmek için özel sebeplerini ispat
etmesi gerekir.Eğer eşlerin ortak hayatı 1 yıldan daha az sürmüş ise ve çocukları
yok ise ortak hayat süresi kadar yoksulluk nafakası talep edebilir. Hakim özel durumlar ispatlanırsa nafakada daha uzun süreye karar verebilir.
XIV. YUNAN HUKUKUNDA
Yunan Medeni Kanunu m.1438 vd. hükümlerinde111 boşanma ve sonuçları düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakası verilen taraftan evlilik kısa süreli ise veya kusurlu
ise veya nafakadan yararlanan yeniden evlenirse veya başkasıyla serbest beraberlik
yaşıyor ise kaldırılabilir veya azaltılabilir.Nafaka , borçlunun ölümüyle sona ermez ,
ama nafakadan yararlananın ölümüyle kural olarak sona erer.
B. KITA AVRUPASI DIŞINDAKİ YERLERDE
I.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKUNDA
ABD Hukukunda yoksulluk nafakası eyaletlere göre değişmektedir. Bu konuda süreli de süresiz de hakim karar verebilmektedir 112.
II. İNGİLİZ HUKUKUNDA
İngiliz Hukukunda 113hakimin çok geniş takdir yetkisi vardır. Hakim bu yetkisi ile yoksulluk nafakasının süresini belirler.
www.e-justice.europa.eu( erişim tarihi : 29.07.2018 ).
www.e-justice.europa.eu( erişim tarihi : 29.07.2018 ).
111 www.e-justice.europa.eu( erişim tarihi : 29.07.2018 ).
112 https://www.usa.gov/laws-and-regulations ( erişim tarihi : 29.07.2018 ).
113 www.e-justice.europa.eu( erişim tarihi : 29.07.2018 ).
109
110
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Çiftler ayrıldığı zaman bir tarafın diğer taraftan nafaka talep etme hakkı olup
olmadığı konusunda dikkate alınması gereken çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler;
• Evlilik uzunluğu,
• Tarafların çalışıp çalışmadığı,
• Tarafların yaşı
• Evlilik birliğinde doğan çocuklara hangi tarafın baktığı,
• Her iki tarafın nafaka olmadan finansal açıdan kendini idare edip
edemeyeceği,
Ancak belirtilmesi gerekli önemli bir husus, belirtilen nafakanın boşanma halinde bir tarafın diğer tarafa finansal destek amacıyla ödediği paradır. Bahsedilen bu
nafaka, evli olmayan çiftler için geçerli değildir ve çocuk için ödenen nafakadan farklıdır.
Her evliliğin farklı olduğu gibi, her nafakanın ödeneceği şartlar da birbirinden
farkıdır. Eğer çiftler uzun zamandır birlikte, bir taraf diğeri için işinden vazgeçmiş
ve diğeri kariyer geliştirmişse, nafaka ödenmesi gerekli bir durum meydana gelmiştir. Eğer bir çift uzun bir süredir bir aradaysa ve bir taraf evini idare etmek için
işinden vazgeçmiş, diğeri bir kariyer geliştirmiş ve aile ekonomisini sağlamışsa,
evinde çalışanın - maddi destek almaya haklı olduğu kabul edilmelidir.
Çiftlerin para konusunda bir anlaşmaya varmaları mümkündür. Genellikle konut veya birikimlerini çalışmayan taraf lehine tasarruf etmeyi kabul ederken; daha
fazla gelir getirme potansiyeli olan çalışan taraf daha az pay almaktadır. Bu durumda
nafaka aylık taksitlerle ödenmek yerine, eş bakımından nakde çevrilmiştir. Diğer hallerde, eşin nafakası düzenli olarak ödenir, bu da eşin yaşam masraflarını karşılayacak
biçimde belirlenir.
III. RUS HUKUKUNDA
Rusya Federasyonu Anayasa’sının 19. maddesi, kadın ve erkek eşitliğini kesin
olarak belirlemiştir. Aile yapısını düzenleyen medeni kanun maddeleri de düzenleme
yaparken bu eşitlik ilkesine önem vermektedir114. Örnek vermek gerekirse Federal
Aile Kanunu’nun 14. maddesi nafaka konusunu düzenlerken sadece baba için değil
anne için de nafaka yükümlülüğü getirmektedir. Ancak bu koşulun oluşması için annenin çalışıyor olması, babanın ise çocuğun bakımı ile ilgilenmesi nedeniyle çalışamaz durumda olduğunun belgelenmesi gerekmektedir115. Eğer anne veya babadan
114
115

A.A. DEMİCHEV, Semeynoe Pravo, İzdatelstvo “Forum”, Moskva, 2011, s. 48 vd.
http://onefamilylaw.ca/wp-content/uploads/2018/03/flew_legal_rus_12_web.pdf, s. 5.
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birisinin ebeveynlik hakları mahkeme tarafından tamamen veya kısmen kaldırılmış
ise bu kişinin nafaka talep hakkı da tamamen ortadan kalkmaktadır.
Çocuklar bakımından nafaka116:
1 tane ortak çocuk varsa verilecek nafaka çalışan eşin maaşının (veya gelirinin)
¼’ü;
2 çocuk varsa 1/3’ü,
3 ve daha fazla çocuk varsa nafaka miktarı en az maaşın yarısı kadar olmak
zorundadır. Hakim durum ve koşullara göre bu miktarı artırabilir (m.81)117.
Hamilelik döneminde ve ortak çocuklarının doğduğu günden itibaren 3 yıl içerisinde, eski eş nafaka talebinde bulunabilir118.
Boşandıktan sonra, diğer eşin maddi durumunun yetersizliği veya çalışma gücünün kaybı söz konusu olursa 1 yıl içerisinde nafaka talep edebilir. (m.90)
Uzun süre evli kalmış çiftler boşandığı zaman, emeklilik yaşına geldiyse
bile, boşanmanın üzerinden 5 yıl geçmemek şartıyla nafaka talep edebilirler.
Madde hükmünde önemle vurgulanmaya çalışılan husus, sadece emeklilik yaşına
gelmiş olmak değil, maddi anlamda yardıma muhtaç olmak durumunda da diğer
eşin nafaka yükümlülüğü olduğudur (m.90).
Hasta veya engelli ortak çocuğa bakmakla yükümlü olan eski eş, çocuğa bakımı ve gözetimi dolayısıyla nafaka talebinde bulunabilir (m. 89) 119. Kural olarak
çocuk 18 yaşına gelene kadar bu nafaka yükümlülüğü söz konusudur. Ancak 18
yaşını geçmekle beraber çocuk birinci derece engelli statüsündeyse daha sonra da
nafaka yükümlülüğü devam etmektedir120.
Sonuç
Günümüzde pek çok Avrupa ülkesinde yoksulluk nafakasının belirli bir
süre kabul edilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır. Bu yöndeki gelişmelerin hukukumuza da yansıtılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Bu mukayeseli çalışmamızın asıl hedefi , diğer hukuklardaki gelişmeleri belirterek özellikle Kaynak
Çocuğun nafakası öncelik taşır. Bkz. http://onefamilylaw.ca/wpcontent/uploads/2018/03/flew_legal_rus_12_web.pdf , s. 3.
117 http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5455/1/15Aleksandrova2.pdf , s. 22.
118 Защита прав и достоинства маленького ребенка / Под ред. А.В. Королькова. -М.: Вече, 2008, s.
294.
119 http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5455/1/15Aleksandrova2.pdf , s. 28.
120 Detaylı bilgi için bkz. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации. - М.: Юстицинформ, 2008, s 516 vd.
116
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kanun olan İsviçre Medeni Kanunundaki gelişmeleri Türk Hukukuna yansıtmak
gerekliliğini belirtmektir.
Her hukuk sisteminde yoksulluk nafakasının ,eşler arasında evlilik birliği
sona erdikten sonra da bakım ve yardımlaşma yükümlülüğünün devamı niteliğinde
olduğu görülmektedir. Çağdaş hukuk sistemlerinde boşanma kararı nedeniyle
yoksulluğa düşme halinde yoksul olan tarafı koruma amacıyla bu nafakanın talep
edilmesi kabul edilmektedir. Yoksulluk nafakası verilmesinin sebebi ahlaki ve sosyal yardımlaşma düşüncesiyle yoksulluğa düşen tarafı korumaktır. Taraflar , yoksulluk nafakasının miktarı ve süresi ile ilgili anlaşma yapabilirler anlaşmaları hakimin onayı ile geçerli olur.
Bizim hukukumuzda yoksulluk nafakası talep edilmesinde kusuru daha ağır
olmayan eşe bu hak tanınmıştır. Yoksulluk nafakası yükümlüsünün , evlilik birliğinde kusuru olmasa da bu nafakayı vermesi mümkündür. Ancak her iki tarafın
menfaatlerinin dengelenmesi ve adaletli bir çözüme ulaşılması için miktarının ve
süresinin belirlenmesinde çeşitli unsurların dikkate alınması gereklidir. Çağdaş hukuk sistemlerinde , nafakanın miktarının ve süresinin belirlenmesinde eşlerin evliliğinin süresi , nafaka alacak olan eşin yaşı ve sağlık durumu , çalışma gücü ,evlilik
süresinde eşlerin görevlerinin paylaşımı,evlenme süresinde eşlerin hayat düzeyi
,eşlerin yaşı ve sağlık durumu ,eşlerin mali kaynakları ve servetleri , eşlerin çocukları ile ilgili yükümlülükleri ve çerçevesi ,eşlerin mesleki durumları, kazançları
ve nafaka ödenecek eşin yaklaşık mesleki kazanç durumu ,yaşlılıkta verilen ödenekle veya mesleki ödenekle veya kamu veya özel diğer ödenekle ilgili bilgi de
dikkate alınarak karar verilmektedir. TMK. 'da bu şartlara da açık şekilde yer verilmesinde yarar vardır. Ayrıca yoksulluk nafakasının süresiz olması halinde nafaka alan taraf yoksulluk nafakasının düzenli geleceğine güvenerek gelir getirici
bir işte çalışmayı seçmeyebilir. Bu durum, bir tarafın mali gücüne hakkaniyete
aykırı olarak yüklenilmesi sonucu doğurabilir. Ayrıca yoksulluk nafakasının süresiz olması nafakanın ileride artırılması, azaltılması veya kaldırılması davalarının
açılmasına neden olacaktır. Bu nedenle her somut olaya göre değerlendirilerek
yoksulluk nafakasının daima süresiz olması yerine belirli koşullarla süreli de verilebilmesine TMK. ‘nda imkan tanınması taraflar arasındaki adalet dengesi için
daha isabetli olacağı düşüncesindeyiz. Yoksulluk nafakasının süresiyle ilgili kanımızca somut olaya göre değerlendirilerek hakkaniyete uygun olacak bir düzenleme yeniden yapılmalıdır. Birçok Avrupa ülkesinde yoksulluk nafakası süresiz
değil, belirli süreyle sınırlıdır.
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Yoksulluk nafakasının süresinin süresiz olması, her hukuki olayda hakkaniyeti sağlamayabilir. TMK m. 175, kusurdan hiç söz etmemiş değildir , talep eden
ve katkı borçlusu için iki ayrı kusur kriteri belirlemiştir. Yoksulluk nafakası bir
ceza veya tazminat niteliği taşımaz, ancak TMK.m.175 / II hükmünde de kusur
kriteri belirtilmiş olduğu için ,kanımızca boşanma sebepleri bakımından bir ayırım
yapılarak kusura dayanan ve kusura dayanmayan boşanmalar arasında bir fark yaratılmalıdır, çünkü her iki tür boşanma arasında fark vardır. Hukukumuzda kanımızca Avrupa ülkelerinin bir çoğunda olduğu gibi kusura dayalı olmayan boşanma
sebeplerinde yoksulluk nafakası belirli süreli olmalıdır ve süre evlilik süresi
kadar olmalıdır. Kusura dayanan sebeplerle boşanmada ise kusurun ağırlığı dikkate
alınarak yoksulluk nafakası süresi belirlenmelidir , kanımca çok ağır kusur halinde
burada yoksulluk nafakası süresiz de olabilir .
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Dance as a Source of Inspiration in the Art of Azerbaijan

Azimova KONUL
Baku Choreography Academy

Abstract: The article is devoted to dance motifs in the works of Azerbaijani artists. The author notes that dance is widely spread in the fine art of
Azerbaijan. In the paintings created in the second half of the twentieth century
in the 1950-80s, dance is presented as a specificity of the national character of
the Azerbaijani people. Scenes of dance are also found in the works of Khalida
Safarova, Mikail Abdullayev, Vidadi Narimanbekov, Oktay Sadigzade,
Boyukaga Mirzazade, Eyyub Mamedov, Aga Mehtiyev and other Azerbaijani
artists.
Key Words: Dance in art, art of Azerbaijan, Khalida Safarova, Mikail
Abdullayev, Vidadi Narimanbekov, Oktay Sadigzade.

Azerbaycan Tasviri Sanatinda Ilham Kaynaği Olarak-Dans
Özet: Bu makale, Azerbaycanlı sanatçıların eserlerinde dans
motiflerine ayrılmıştır. Yazar, dansın Azerbaycan'ın güzel sanatında yaygın bir
şekilde yayıldığını belirtmektedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında 195080'lerde yaratılan resimlerde dans, Azerbaycan halkının ulusal karakterinin bir
özelliği olarak sunuldu. Khalida Safarova, Mikail Abdullayev, Vidadi
Narimanbekov, Oktay Sadigzade, Boyukaga Mirzazade, Eyyub Mamedov,
Aga Mehtiyev ve diğer Azerbaycanlı sanatçıların eserlerinde dans sahneleri de
bulunuyor.
Anahtar Kelimeler: Sanatta dans, Azerbaycan sanatı, Khalida
Safarova, Mikail Abdullayev, Vidadi Narimanbekov, Oktay Sadigzade.

Танец Как Источник Вдохновения В Изобразительном
Искусстве Азербайджана
Резюме: Статья посвящена танцевальным мотивам в
произведениях азербайджанских художников. Автор отмечает, что танец
широко распространен в изобразительном искусстве Азербайджана. В
картинах, созданных во вторую половину ХХ века, в частности в 1950-
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80-х годах, танец представлен как особенность национального характера
азербайджанского народа. Сцены танца встречаются также в творчестве
Халида Сафарова, Микаил Абдуллаев, Видади Нариманбеков, Октай
Садыгзаде, Беюкага Мирзазаде, Эйюб Мамедов, Ага Мехтиев и других
азербайджанских художников.
Ключевые слова: Танец в изобразительном искусстве, искусство
Азербайджана, Халида Сафарова, Микаил Абдуллаев, Видади
Нариманбеков, Октай Садыгзаде.

Отношения между типами искусства неоспоримы. Изобразительное
искусство и танец из этих видов дополняют друг друга, отражая различные
мотивы танцев в картинах художников. Наше изобразительное искусство и
танцы древние, как и история азербайджанского народа. На наскальных
картинах Гобустана отражение древних людей напоминающий танец,
известный как «Яллы»1, который остается неоспоримым доказательством
древности нашего танца до настоящего времени. Танцы как национальные
ценности всегда любили, они завоевывали мировые сцены. Разнообразие
танцев следует отличать на соло и коллективные. В изобразительном искусстве
танцы находят свое отражение на свадьбах, на праздниках, на сцене, на
природе и в других местах. Известные художники, отличающиеся своим
почерком, создали картины на различные танцевальные мотивы. Во второй
половине двадцатого века часть творчества произведений таких художников
как, Исмаил Ахундов, Бедура Афганлы, Боюкага Mирзазаде, Наджафгулу
Исмаилов, Давуд Кязимов, Халида Сафарова, Надир Ахундов, Марал
Рахманзаде, Микаил Абдуллаев, Октай Садыгзаде, Ага Мехтиев, Таги Тагиев,
Тахир Салахов, Тахир Тахиров, Ваджиха Самедова, Видади Нариманбеков,
Аскер Аскеров, Эйюб Мамедов, Фархад Гаджиев, Сируз Мирзазаде и другие в
основном совпавшие с 1950-80-ми годами являются примером такого вида
изобразительного искусства. В картинах этих художников обращает на себя
внимание новое образное обобщение типических ситуаций и мотивов,
пластическое раскрытие характеров в присущих им художественному
пространству и времени в ту эпоху .
Существуют различные виды танцев, так же как и различные методы
рисования. Красивые танцы "Вагзалы" "Яллы" "Таракама", "Джанги",
"Мирзейи", "Гайтаги", "Игидлер", "Зорхана", "Гочели", "Шекинский танец",
Азербайджанское искусство. «Источники» - дизайн «Бута». Баку.2006.стр.12. (на
азербайджанском языке).
1
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«Иннабы», «Назлана-Назлана», «Свадьба», «Шалы-шалы», «Узундере»,
«Газаги», «Хейвагули», «Ляле», «Гызыл гюль» и другие народные танцы
неразрывно связаны нашей историей, отражают ее национальный характер, а
также ее жизнь и ее быт-они стали источником вдохновения для наших
художников. Покорившие вершины и оставившие свой след в искусстве танца
Амина Дильбази, Афаг Меликова, Роза Джалилова, Беюкага Мамедов и другие
известные танцоры, сохраняя все это значительно развили свои национальные
элементы, характерные черты, присущие нашим национальным танцам в своем
творчестве, отличавших их от танцев других народов.
Плоды кисти видных мастеров, корифеев изобразительного искусства
отличается по технике исполнения в картинах на темы танцев. Портрет
Микаила Абдуллаева «Танцовщица Амина Дильбази» (рис. 1), который
восхищался красотой азербайджанской женщины2 и описывал ее как цвета,
был нарисован масляной живописи на холсте. Платье танцовщицы отражает
настоящую национальная одежду Азербайджана. Цвет кофты из тонкой белой
шелковой ткани, национальная одежда архалыг красно-коричневого цвет
бархата, украшения из отделанных золотыми вышивками нити ручной работы
и светлые оттенки цвета делают картину стол гармоничным. Золотая диадема,
тонкий шелковый платок, висячие золотые серьги, золотое ожерелье и золотой
браслет на каждом запястье, золотом вышитый пояс с камнями на архалыге и
размещение танцовщицы в центре прекрасно дополнили композицию.
Мы являемся свидетелями прекрасного азербайджанского танца в картине
«Юность древнего края» (рис. 2) Эйюба Мамедова, одного из азербайджанских
художников, не раз обратившегося к танцевальным мотивам. Традиции,
сложившиеся в двадцатом веке, социальная атмосфера той эпохи были
отражены в картине как в исторических так и в художественных, реалистичных
событиях. Это крупномасштабное, многогранное богатое цветовое решение
изображено на прекрасном фоне древнего Азербайджана. Тем не менее,
основной акцент композиции - люди, которые танцуют в на переднем плане,
но не живописные пейзажи. Являющиеся символом чистоты белые шелковые
головные уборы которые нежно покрывают волосы девушек и длинное белое
платье являются символом чистоты и обращают внимание на центр картины.
Все молодые люди и дети присоединились к динамичному танцу.
Изысканные костюмы творческой деятельности первого женского
театрального художника Азербайджана Бадура ханум Афганлы, «Наз элеме
булаг башында» (рис. 3), привлекают внимание изощренностью женского
2

«Искусство Азербайджана». «Свет». Баку.1992. стр. 284. (на азербайджанском языке).
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почерка. Этот стиль дуэт-танец, в котором доминируют синий, белый и золотой
цвета одежды, будто отражают небо. Порхающая как бабочка танцовщица,
изображена с золотистыми орнаментами бута на светло - голубой шифоновой
юбке. Тонкий шелковый платок, украшенная серебряными, золотыми
орнаментами, золотой лентой и драгоценными камнями диадема на голове и
золотые браслеты на запястьях придают парадность танцовщице.
Дополняет национальный образ дуэта статно стоящий в бухара папахе
танцор, направивший взгляд на танцовщицу, стоящую с правой стороны от
него. Правая рука танцора за спиной танцовщицы символизирует поддержку
и опору.
Еще одна праздничная, танцевальная работа - это плод кисти первого
художника реставратора Азербайджана Фархада Гаджиева. Танец занимает
особое место в картине «Праздник Новруз в Шемахе» (рис. 4). Синхронный
танец создавая орнамент бута, проходящий вдоль площади танцорами с обеих
сторон с платком в руке «яллыбаши», символизирует еще один национальный
ритм. Танцоры-мужчины окружили орнаментом бута девушек, сидящих в
кружок на земле и танцующих вокруг костра, напоминающего орнамент
цветка. Композиция, созданная танцорами в картине создает большой ковер с
великолепными орнаментами.
В картине «Молодежь» (рис. 5) народного артиста Азербайджанской
ССР Видади Нариманбекова изображено тренировка классического танца.
Девушка полностью завершает композицию. Постепенно классический танец
подвергается определенным вариациям, пластикам, акробатике и спортивным
элементам. Сложность языка и его технические штрихи неоспоримы. Следует
отметить, что основы классического танца прочны и непобедимы. Будущие
классические танцоры – артисты балета проходят обучения и начинают свою
профессиональную деятельность начиная в стенах хореографической школы3.
Танцы с обучающими элементами, в соответствии с искусством гимнастикибалетки на ногах, дети в гимнастерках, аккуратные прически и другие детали
были представлены художником аудитории с точностью.
Среди образов, созданных народным художником Тахиром Тахировым
мы являемся свидетелями еще одного примера на тему танца «Яллы» (рис. 6)
в балете «Низами»4. Танцоры изображены в пасмурную погоду в горах, в
центре луга. В головном уборе - чалме, украшенный лентами в атласном
Нилуфар Керимова. «Путь к классическому танцу». “Digital age”. Баку.2009. стр. 37. (на
азербайджанском языке).
4 Dancing Costumes of Azerbaijan. OSKAR. BAKI 2010. Page 69.
3
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архалыге который плотно прилегает к телу с прямыми постепенно
сужающемся рукавами, на переднем плане танцует солист. Все изображенные
на картине танцоры очень ритмично исполняют танец.
Народной художник Азербайджана Огтай Садыгзаде имеет огромные
заслуги в развитии современной школы живописи. Один из плодов его кисти
является «Фитнэ» (рис. 7),- иллюстрация, созданная для поэмы Низами
Гянджеви «Семь красавиц».
Главное
выразительное
средство
живописи
цвет.
В
проиллюстрированном на бумаге примере живописи в центре работы танцует
девушка, держа на руках дэф (ударный музыкальный инструмент - бубен).
Художник профессионально используя колорит, воспроизвел всю красу
танцовщицы в красной длинной юбке, поверх которого надет синего цвета
архалыг из шелка с белой оборотной стороною, прессованной золотистыми
орнаментами бута. Белое шифоновая кялагаи украшает голову, а также белый
пояс на талии дополняет гармоничный образ танцовщицы. Огтай Садыгзаде
точно разработал характерные детали передающие5
атмосферу
соответствующие к той эпохе речь о которой говорится в поэме.
Секреты балетного искусства, а также балетное обучение и преподавание
стилистики и методики молодому поколению осуществляется педагогами, в то
время как визуальная передача аудитории осуществляется художниками.
Народный художник Беюкага Мирзазаде показал ошеломляющую
напряженность, волнение на сцене, а также элегантность балетного искусства
в картине «За кулисами» (рис. 8). Балерины с переживанием ждут выхода на
сцену. В белых, бежевых и розовых пачках, в светло- розовых балетках, в
аккуратно собранных в пучок волосах и белых ободках, художник смог
передать всю строгость и одновременно нежность балетного искусства.
Народная художница Халида Сафарова создала уникальный образ красавицы
к поэме Низами Гянджеви «Семь красавиц» (рис. 9). Умело используя все
оттенки красного и коричневого цветов, художница в очень сочных тонах
представила нам истинную принцессу. На плечах сатиновое плечевая одежда,
в тонких розовых брюках, в юбке, в красной кофте, навесной халат, черные
волосы, длинные бусины, украшенные бриллиантами и драгоценными
камнями, медальон из жемчуга на груди, широкие золотые браслеты на
запястьях, кольца в ее пальцах показывает образ истинной принцессы.

Майис Агабеков «Художник в кино».Азербайджанский Государственный Фильмофонд. Баку.
2008. Стр. 81. (на азербайджанском языке).
5
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Особенно популярен народный художник Тогрул Нариманбеков, который
является одним из художников, отличающихся своей оригинальностью и
креативным подходом. Красочными и яркими оттенками, нарисованным
маслом на холсте6 изображена сцена танца в центре картины "Праздник" (рис.
10). Т. Нариманбеков создал интересную сцену танца в дополнение к сюжету.
Эта танцевальная сцена находится внизу во дворе. Художник создал в самом
центре композиции7 неувядающий танец с хаотичным, смешанным танцем
детей и взрослых, танцующих во дворе. В целом все работы Тогрула
Нариманбекова ценны с точки зрения отражения национальных особенностей,
обычаев, традиций и психологии азербайджанского народа8.
Первая азербайджанка, получившая профессиональное художественное
образование, лауреат государственной премии Марал Рахманзаде, внесла
большой вклад в развитие современной национальной школы живописи9.
Яркое выражение цвета азербайджанской женщины, изящество и богатство
духовного мира были одной из главных черт творчества Марала Рахманзаде. В
работе «Три цветка» (рис. 11) (смешанная техника), Марал ханум создала
танцевальный мотив довольно ритмичный и пластически универсальный.
Работа была выполнена на бумаге в черно-белых тонах. Черноволосые, с
длинными косами, затянутыми ремнями10 в архалыгах, с длинными юбками, на
которых орнаменты на складках направлены в сторону движения танцовщиц,
а головные покрытия настолько тонкие, что были нарисованы Марал ханум с
особой нежностью.
Богатая цветовая гамма Ваджии Самедовой, образец творчества, богатый
колорит решения и пластика, отличают "портрет Актрисы Лейлы
Бадирбейли" (рис. 12). Лейла ханум, солистка Азербайджанской
государственной филармонии ансамбля танца, имеет очень элегантный вид.
Прозрачный шарф на пальцах, бедрах и тонкое шифоновое платье исполнены
с большим мастерством. Света и тени, складки на шарфе, руки, прическа и
взгляд совершенно точно переданы художницей. Актриса задумалась, словно
вспоминала танцы которые она исполняла за пройденную жизнь.
Одна из работ народного художника Азербайджана Сируза Мирзазаде картина «День Победы» (рис. 13). «День Победы» богата декоративным и
Е.В.Амфилохиева.«Изобразительное искусство».ЭКСМО. Москва 2012.стр.56-57.
Guias Parramon, “Para empezar a pintar”,Edicion “Parramon”, Espana 2001,página 31.
8 http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2010/iyun/125614.htm
9 http://portal.azertag.az/az/node/1195
10Актуальные проблемы современного искусства. (Сборник научных статей). «Фахримфильм».
Баку 2004.Səh.58
6
7
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национальным характером. В центре красочного табло три группы людей солдаты ветераны, девушки-невесты и музыканты, созданы в национальном
колорите. Создал образы, которые отважно участвовали в войне, известной как
Великая Отечественная война. Фон Девичьей11 башни является символом
города Баку. Это показатель того, что праздник отмечают в Азербайджане. В
этой работе также отражены национальные атрибуты, ковер, танец,
национальные костюмы, национальные музыкальные инструменты.
По своему представил свою работу «Чернушка» (рис. 14) народный
художник Азербайджана Надир Ахундов к одноименному произведению
Сулеймана Сани Ахундова. Он профессионально нарисовал танцующую
черноволосую девушку. В технике линогравюра складки юбки Чернушки
образно отражают скорость ее движения. Ее правая рука слегка приподнята над
головой и в руке у нее дэф. Ее левая рука изогнута с локтя, она положила руку
на талию. Красная шапочка на голове и красные цветы на юбке смотрятся в
унисон. Под черными волосами видны золотые сережки. Образ из рассказа
точностью совпадает с изображенной в иллюстрации Чернушкой.
В творчестве народного художника Тахира Салахова особое место
отведено для женского образа, женской красоты. Среди них- «Агава»,
Восточный дастан - «Алагез», «Портрет Фати», «Портрет Ирины Струевой»,
«Портрет Айдан», «Портрет Оли Руковишниковой», «Портрет Вари»,
«Портрет женщины»12 и другие прекрасные примеры. Одной из таких работ
является картина, посвященная «Майе Плисецкой»13 (рис. 15). Оставившая
свой след в истории профессионального балета Майя Плисецкая, поглощенная
мыслями перед спектаклем в очень динамичной позе изображена Тахиром
Салаховым. Глядя на одеяние балерины, мы можем догадаться, что она в
образе Кармен из балета «Кармен - сюита»14. На холсте, написанном масляной
краской, изображена балерина в красным цветком на волосах и с золотыми
орнаментами на черном платье. Она изображена в центре картины.
Композиция полностью передает атмосферу сцены и мастерство великой
балерины. Профессиональное сочетание двух корифеев в одном пространстве
всегда в центре внимания, как прекрасный пример изобразительного
искусства.

11K.Gink,İ.Turansky.”Azerbaijan.Mosques.Turrents.Palaces”.Kossuth

page 29.
12 http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2010/may/121212.htm
13 http://www.visit-city.com/events/together-again/
14 https://biography.wikireading.ru/157363
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Другой художник, который обратился к теме танца, - народный художник
Давуд Кязимов. Название этой картины, написанной масляной краской, в
которой преобладают синий, красный, зеленый и черный, - «Испанский танец»
(рис. 16). Стиль одежды, манера стойки, движения рук напоминают испанский
танец под названием «Фламенко». Прически, взгляды, руки, создают
впечатление, что танцоры изображены художником в точке кульминации.
Образ представителя пожилого поколения изображен на картине
народного художника Наджафкулу Исмаилова «Танцующий Хаджи» (рис. 17)
из серии «Старые бакинские типажи». Образ с черной бухара на голове, в
зеленом архалыке с розовом поясом, в синих брюках, с чарыхами на ногах - это
серия знаменитых карикатур Хаджи Наджафкулу Исмайлова. Работа
исполнена акварелью и черной тушью. Однотонный фон позволяет
сфокусироваться на основном изображении.
На табло «Перед выступлением» (рис. 18), которая является результатом
кисти художника Таги Тагиева, переданы переживания девушки перед
выступлением за кулисами. Этот маленькая танцовщица изображена с белым
бантом на голове, в розовой кофте, в юбке с желто – зелеными полосками и
красными длинными сапогами на ногах напоминает цыганку. Цветные оттенки
занавеси, волнение девушки, ее одежда исполнены с большим мастерством,
что говорит о профессионализме художника.
Одним из художников, выделяющихся почерком и стилем, был
народный художник Ага Мехтиев, в творчестве которого своеобразно
передается танцевальный мотив, в частности в картине «Свадьба» (рис. 19). В
работе национальный характер силен, и он проявляется в лицах, одеждах и,
конечно же, в танцевальной сцене. В картине изображена не сама свадьба, а
непосредственный приход невесты в дом жениха. Несмотря на то, что на
картине много персонажей, всего лишь один человек - мать жениха дала
благословение молодоженам и танцует. Это также национальная традиция,
которая была сформирована в течение столетий, в то же время является
морально - этическим обрядом15. Сегодня эту прекрасную традицию любит и
продолжает наш народ. Чистые, яркие, красочные и сочные цвета по колориту
сделали работу еще более выразительной.
Работы наших художников, создавших танцевальные мотивы в
изобразительном искусстве Азербайджана как источник вдохновения,
Алекбер Мамедов. «Национальные традиции». «Mars-Print». Баку
азербайджанском языке).
15
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украшают местные и мировые музеи. С середины 50-х годов художественная
сцена Азербайджана расширила свою творческую деятельность, и некоторые
из наших талантливых художников смогли создать танцевальные картины,
основанные на художественном стиле и разнообразии манер. Тема танца в
изобразительном искусстве также актуальна на сегодня. Каждый танцевальное
табло отдельных художников отличается своим почерком, стилем, колоритом
и высоким мастерством исполнения. Независимо от техники исполнения масляная краска, акварель, темпера, гуашь, тушь, пастель, карандаш –
оконченное, завершенное решение композиции, совершенное художественное
содержание, яркий колорит характеризуют изобразительное искусство
современного Азербайджана.

Литература:

Рис. 1. Микаил Абдуллаев. «Танцовщица Амина Дильбази».
Национальный музей искусств Азербайджана.
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Рис. 2. Эйюб Мамедов. «Юность древнего края». Азербайджанская
Государственная Художественная Галерея.

Рис. 3. Бадура Афганлы. «Наз элеме булаг башында». Национальный музей
искусств Азербайджана.
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Рис. 4. Фархад Гаджиев. «Праздник Новруз в Шемахе». Азербайджанская
Государственная Художественная Галерея.

Рис. 5. Видади Нариманбеков. «Молодежь». Азербайджанская
Государственная Художественная Галерея.
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Рис. 6. Тахир Тахиров. «Яллы». Dancing Costumes of Azerbaijan.Page 69.

Рис. 7. Огтай Садыгзаде. «Фитнэ». Национальный музей искусств
Азербайджана.
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Рис. 8. Боюкага Мирзазаде. «За кулисами». Национальный музей искусств
Азербайджана.

Рис. 9. Халида Сафарова. «Семь красавиц». Национальный музей искусств
Азербайджана.
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Рис. 10. Тогрул Нариманбеков. «Праздник». Национальный музей искусств
Азербайджана.

Рис. 11. Марал Рахманзаде. «Три цветка». Национальный музей искусств
Азербайджана.
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Рис. 12. Ваджия Самедова."Портрет Актрисы Лейлы Бадирбейли".
Национальный музей искусств Азербайджана.

Рис. 13. Сируз Мирзазаде . «День Победы».
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Рис. 14. Надир Ахундов. «Чернушка». Национальный музей искусств
Азербайджана.

Рис. 15. Тахир Салахов. «Майя Плисецкая». Международный
художественный салон «Снова вместе» ЦДХ-2018.
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Рис. 16. Давуд Казимов. «Испанский танец». Национальный музей искусств
Азербайджана.

Рис. 17. Наджафкулу Исмаилов.«Танцующий Гаджи». Национальный музей
искусств Азербайджана.
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Рис. 18. Таги Тагиев. «Перед выступлением». Национальный музей искусств
Азербайджана.

Рис. 19. Ага Мехтиев «Свадьба». Азербайджанская Государственная
Художественная Галерея.
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