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50’nci sayısına
ulaşan ilk 
Türkçe"Rusça dergi
olduk, gururluyuz!

Мы стали первым
русско0турецким
журналом,
достигшим 50
выпуска. Мы
гордимся!1-
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TEMA HOMEPA/MANŞET
Türkiye’nin yeni Moskova Büyükelçisi, SSCB çö"
kerken genç bir diplomat olarak bu topraklardaydı.
Ümit Yardım ile sohbtimiz “Kayıp zamanı
telafi etmeliyiz” 10

PORTRELER
Eleğin üstünde kalmayı başaran adam: Maksim
Gorki’nin yaşam öyküsü ve İstanbul’dan gen yaşam
yolunu Rasim Dirsehan Örs yazdı.

14

YAKIN PLAN
Gezgin yazar Timur Özkan, Moskova’da büyük 
şairimiz Nazım Hikmet’in izini sürdü, okurlarımız
için Moskova’da evinde kütüphanesine, adım adım
dolaştı...

22

34

ТРЕНД
Турецкие сериалы стали настоящим явлением в
современной мировой культуре, их с упоением
смотрят миллионы зрителей по всей Земле. На
какие стоит обратить внимание вам > узнайте в
нашей подборке!

38

10 SORUDA RUSYA
Rusya’nın en kadim el sanatlarından olan dantel
işlemeleri “krujevo” asırlara direnerek cazibe kaynağı
olmaya devam ediyor.

60

BİR ÖYKÜ
İgor Bunin’in muhteşem öyküsü “Güneş
Çarpması”nı Türkçe"Rusça paralel okuyun.2-

B 
ko

m
pa

s_
50

.jo
b



Kriz geçer, Rusya kalır
1998 yılında ağır ekonomik kriz yaşanırken, Rusya’dak,
Türk toplumuna, yukarıdaki başlıktaki ifadeyle seslenmiştik:
“Rusya’ya güvenin. Yaşanan sıkıntılar geçici. Bu dalga
atlatılır, kriz yeni fırsatlar yaratır, Rusya’ya güvenenler yine
kazanır.”

Zaman bizi haklı çıkardı. Bugün Rusya’da büyük ve güçlü
konumda olan pek çok Türk şirketi, 1998 kriz ortamında
direnen, büyüyen, yatırım yapanlardan çıktı.

Rusya yine sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Düşen petrol fiy#
atları, politik yaptırımlar bir kriz ortamı yaratıyor. Ama
Rusya’nın bu zorlukları da atlatacağından, hem politik hem
de ekonomik olarak dünyada hak ettiği yeri  yine alacağın#
dan kuşkumuz yok. Yeter ki kazandığımız mevzilerden geri
çekilmeyelim. Onun için Türk iş dünyasına, aynı inançla
sesleniyoruz: “Kriz geçeri Rusya kalır!”  
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Кризис пройдет, а Россия
останется

Когда в 1998 году Россия переживала тяжелый
экономический кризис, мы обратились к турецкому
сообществу, проживавшему в России, со словами,
которые вы прочитали в заголовке: «Верьте России. Эти
трудности — временные. Эта волна пройдет, кризис
создал новые возможности, и те, кто доверял России,
снова окажутся в выигрыше».

Время показало нашу правоту. Многие турецкие
компании, что сегодня находятся в числе самых
прибыльных, вышли из фирм, которые в ситуации
кризиса 1998 года выстояли, продолжали расти и делать
инвестиции.

Сегодня Россия снова переживает сложный период.
Падающие цены на газ, политические санкции создают
кризисную ситуацию. Но у нас нет сомнений в том,что
Россия преодолеет эти трудности и в скором времени
снова займет свое место на мировой арене — и в
экономическом, и в политическом смыслах. Поэтому мы
обращаемся к турецкому деловому сообществу с той же
уверенностью: «Кризис пройдет, а Россия останется!»
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Türkiye!Rusya ilişkilerinin yakın dönemini
analiz edenler genelde, 2004 Aralık ayında
Başkan Putin’in Ankara’ya yaptığı ilk resmi
geziyi “kilometre taşı” olarak kabul eder. O

tarihten itibaren “stratejik ortaklık” yolunda omuz
omuza hızla ilerleyen iki ülke var. 

Kompas!Pusula, bu yükseliş döneminde, hatta
ondan birkaç yıl öncesinde vardı ve ilişkilerin “seyir
defterini” yazmaktaydı: 

Tarihimizden bizi birleştiren sayfalarla, ortak 
paydamız sanatçı ve edebiyatçıların yaşamlarıyla,
müteşebbislerimizin alkışlanacak başarı öyküleriyle,
yaşadığımız ya da gezip gördüğümüz iki ülkeyi daha
iyi anlamamızı sağlayacak yazılarla...  2012 sonba!
harından bugüne, 12 yıla sığan binlerce sayfa, yüzlerce
makale ve dolu dolu 50 dergiyle...

Evet, “Kış 2015” ile birlikte 50’nci sayımıza ulaştık.
Bu Türk!Rus ilişkileri açısından da sembolik bir sayı.

Çünkü iki dilde en uzun süre kesintisiz yayımlanan bir
dergiye imza atmanın onurunu taşıyoruz. Ve son
dönemde yaşadığımız güçlükler ne kadar ağır olsa da,
daha uzun yıllar çorbaya tuz katmak için yolumuza
devam etmekte kararlıyız. Elbette destek oldukça,
talep oldukça, teşvik oldukça...

On küsur yıldır Rusya’da hayata geçirdiğimiz tüm
yayın projeleri (Kompas!Pusula dergisi, TürkRus.Com,
MoskovaLife.Com, İnsaat.Ru ve TurkRus.Ru web
siteleri, Rusça Turtsiya gazetesi), belki kimilerine çok
“önemli” görünmese de, “değerli” çabalar. İki ülke

12 YIL VE       
Ortak tarihi suya değil,                  
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ilişkilerinde bilgiye de ihtiyaç duyulduğuna, toplum!
lararası bapların gelişmesinde “paraya tahvil
edilmeyen” kültürel projelerin de “olmazsa olmaz”
sayılması gerektiğine inancımız tam . 

Bugün iki ülke hattında kime sorsanız, ilişkilerde en
zayıf halkanın “kültür ve sanat” olduğundan yakınıyor.
Ama bu boşluğu doldurma kaygısıyla, ortak payda
yaratma çabasıyla, zor şartlar altında, ürettiklerini
tümüyle ücretsiz yayıncılık hizmetleriyle paylaşmaya
uğraşanlar, sık sık kendilerini “yankısız vadilerde” yal!
nız ve yorgun buluyor. Projelerimiz, zor zamanlarda

“ilk feda edilecekler” listesine yazılıyor.
Oysa bu yolda atılan her çabaya sahip çıkılması şart.

Yarın bizden geriye kalacak olanlar sadece bol sıfırlı
kazançlar, inşa edilen binalar değil, yaşadığımız bu yıl!
ların gelecek nesiller için “vakanüvis”liğini yapan bu
tür eserler olacak. 

Biz ortak tarihimizde “hafıza” yaratmak için varsak;
bunun değerine inananlar da bizimle saf tutmalı.
Yoksa bu yayınlar, bu kültür projeleri, zorlu şartlara
direnemeyen öncekilerin kaderini yaşarsa, yıllar sonra
dönüp baktığımızda “Rusya’da ne yapmıştık? Neler
yaşamıştık?” sorusu, zaman tünelinde “bir varmış, bir
yokmuş” olabilir.  

Moskova!Ankara hattında yükseliş devrindeyiz.
Yaşadığımız bu tarihi günleri suya değil, kağıda 
yazmamız lazım. Gelecek nesillere “iz” bırakabilmek
için... Kompas!Pusula işte bunun için destek 
görmeyi hak ediyor. 

     50 SAYI
            kağıda yazmak için... 
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SÖYLEŞİ

22 yıl sonra Moskova’ya büyükelçi olarak dönen Ümit Yardım
“İlişkilerimizde kayıp zamanı telafi etmeliyiz” diyor

Ümit Yardım “çiçeği burnunda bir diplomat”
olarak 1990’da Moskova’ya geldiğinde hala
Sovyetler Birliği’nin kızıl bayrağının dalga$

landığı günlerdi. Yardım, henüz 29 yaşında, “üçüncü
katip” olarak geldiği Türkiye’nin Moskova
Büyükelçiliği’nde üç yıl “tarihe tanıklık” ederek üç yıl
geçirdi. SSCB’ye gelmişti, ayrılırken artık Rusya
Federasyonu vardı.  Tarihin tekerleğinin “çok daha
hızlı” döndüğü yıllarda Rusya’da olmak gibi muazzam
bir deneyim kazanmıştı.

Bu “ayrılığın” üzerinden 20 küsur yıl geçtikten
sonra, bu kez Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi
olarak  Yardım ile sohbet ederken o günleri hatırlıyor: 

“O döneme dair hatırlarım ister istemez hep Sovyet
mirası odaklıdır.  O günkü şartlar o dönemi yansıtan
şartlardı. 22 yıl önce Rusya beni çok etkilemiştir. O
dönemde edindiğim  hayat tecrübesi, Rusya’nın ne

Eski Moskovalı
Yeni büyükelçi 

kadar köklü, derinliklere inen bir ülke, kültür ve
yaşam tarzı olduğunu göstermiş ve bana o dönemden
etkileyici bir miras olarak bırakmıştır. Bu gelişimde
onun bir daha canlandığını gördüm. Rusya her boyut$
ta etkileyici bir ülkedir. Gözlemci bir insanın bu
ortamdan etkilenmemesi mümkün değil.  Velhasıl,
kafamda o dönemden güzel hatıralar var.”

Büyükelçi Yardım da, öğrencilik yıllarından başla$
yarak Rus edebiyatını okumuş ve etkilenmiş. “Rus
klasik yazarlarının eserlerini başka hangi ülkenin
yazarları ile  kıyaslamak isteseniz cevap bulamazsınız.
Çok güçlüdür. Hangi ülkeyle kıyaslasanız baskın
çıkar” diyor ve ekliyor:

“İnsanın kanına işleyen bir ekoldür Rus edebiyatı.
Bizim üniversite, gençlik yıllarında da Rusya’yı anla$
mak için en canlı kanaldı. İdeolojik kaygılardan
bağımsız olarak, hepimiz Rus edebiyatından fayda$
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landık, Rusya’yı tanımamız için
önemli bir enstrüman oldu.”

Yardım’a göre, o dönem
Sovyetler’e bakış “küresel kutuplar
ve siyasi perspektif” temelliydi.
Bugün ise çok şey değişmiş durum$
da.  Bu tarihi perspektifi Ümit
Yardım şöyle özetliyor: 

“Cumhuriyetin ilk kuruluş yıl$
larındaki yakınlığı saymazsak, ilişki$
lerimizde 90’lara kadar neredeyse 70
yıllık soğuk bir dönem yaşandı, pek
çok yönden de kayıp diyebile$
ceğimiz bir dönemdir bu.  Küresel
şartlar açısından başka bir şey de
yapılamazdı belki. Ama 90’lara
kadar kaybettiğimiz yılları telafi
etme yolunu 90’lardan sonra bul$
duk. Son 20 yılda büyük mesafe
aldık. Ama bu hala yeterli değil. İki ülke küçük ve
marjinal ülkeler olsa belki kayıp iki yılda telafi edilir$
di. Ama ikisi de çok güçlü ve büyük ülke. Yani o kadar
güçlü bir miras var ki. Tarihi perspektifimiz çok güçlü.
Bin yıllık insani ilişkimiz var, 507 yılı bulan diplo$
matik ilişkimiz var. Bu kadar güçlü bir mirası, hele de
aradaki 70 yıllık kayıp dönemden sonra 5$10 yılda çok
iyi anlamamız mümkün değil. Onun için belki 50 yıl
gerekli.  Sadece turizm, ticaret değil, tüm enstrüman$
ları kullanmalıyız. İki dildeki eserlerin karşılıklı çevir$
ilerinden ortak üniversiteler kurulmasına, kültür
merkezleri açılmasına kadar... Türkiye’nin sadece
Antalya’dan ve Türk dizilerinden ibaret olmadığının
daha iyi anlatılması lazım.” 

Türkiye$Rusya ilişkilerinin siyasi bağlamda gelişi$
minin, “stratejik işbirliği” söyleminin özellikle Batı’da
yarattığı algıyı sorduğumuzda Büyükelçi Yardım,
farklı uluslararası konumları, vizyonları ve ittifak
bağları olsa da, iki ülkenin ilişkilerinin önünde hiçbir
engel olmadığını vurguluyor:

“Biz Türkiye olarak son 10$20 yıldır dünyadaki
gelişmelere farklı boyuttan bakıyoruz. Soğuk savaşta
yaşamıyoruz. Türkiye olarak Batı bizim için önem$
lidir. AB önemlidir. Ancak Türkiye çok farklı vizyon$
lar geliştiriyor. Sadece bir yöne, batıya bakmıyoruz.
Biz artık aynı derecede Afrika’ya, doğuya, ortadoğuya
ve kuzeye, yani Rusya’ya bakıyoruz. Rusya bizim için
potansiyeli ile tarihsel boyutu ile çok önemli.”

İki ülke arasında özellikle ticarette yaşanan bazı
sorunları hatırlattığımızda Büyükelçi Yardım,
“Sorunlar her zaman vardı ve her zaman olacak. Sorun
yoksa iş de yapılmıyor demektir. Önemli olan bu
sorunların çözümü için karşılıklı anlayış, çaba olması.
Bu konuda iki taraf da karşılıklı özen ve güven içinde.
Önemli olan birbirimizi anlamamız. Rusya ile bu ortak
dili bulduk” diyor. 

Yardım sohbetimizi, hem Türkiye’yi hem de Rusya
için “mutlu, umutlu ve huzurlu bir 2015 yılı” temen$
nisiyle tamamlıyor. İkinci kez diplomatik görevle
geldiği Rusya’da Ümit Yardım’ı dolu dolu yıllar ve
yepyeni projeler bekliyor. 

Kariyer yolunda
Büyükelçi Yardım

Doğum yılı 1961, doğum yeri Balıkesir, aile
kökeni ise Denizli$Acıpayam/Darıveren’dir. Evli,
iki çocuklu, eşinin adı Nurtop.

Eskişehir Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi
Bölümü mezunu, Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
Uluslararası İlişkiler konulu Master. Azerbaycan
Bakü Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Fahri
Doktorası vardır.

*1985’de Doğu Avrupa Dairesi’nde Aday Meslek
Memuru

*1986’da Ekonomik İşler Dairesi’nde Aday
Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1988’de İslamabad
Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip,

*1990’da Moskova Büyükelçiliği’nde Üçüncü
Katip, İkinci Katip,

*1993’de Slav Ülkeleri Dairesi’nde İkinci Katip,
Başkatip,

*1995’de Atina Büyükelçiliği’nde Başkatip,
*1997’de Bakü Büyükelçiliği’nde Başkatip,

Müsteşar,
*2000’de Doğu Avrupa Ülkeleri Dairesi’nde Şube

Müdürü,
*2002’de Lizbon Büyükelçiliği’nde Müsteşar,

Birinci Müsteşar,
*2004’de Gümülcine Başkonsolosluğu’nda

Başkonsolos,
*2006’da Kafkasya ve Orta Asya Dairesi’nde

Daire Başkanı, 2007’de Orta Asya ve Kafkasya
Genel Müd. Yardımcılığı’nda Genel Müdür
Yardımcısı Vekili, Elçi$Genel Müdür Yardımcısı,

*2008’de Stuttgart Başkonsolosluğu’nda Birinci
Sınıf Başkonsolos olarak görev yapmıştır.

*2010’da İran$Tahran Büyükelçimiz olarak
atandı. 

*2013 sonbaharında Türkiye’nin Moskova
Büyükelçisi oldu.
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Ümit Yardım 1990’da, henüz SSCB döneminde
Moskova Büyükelçiliği’ne üçüncü  katip olarak
gelmiş, 1993’de ikinci katipliğe yükselerek
Ankara’ya dönmüştü.    

54 yaşındaki yeni büyükelçi Ümit Yardım’ın
hayat hikayesi, “diplomatik kariyerinde sıfırdan zir#
veye çıkan  mütevazı bir Anadolu ailesinin çocuğu”
olarak, ilginç ayrıntılarla dolu bir portre çiziyor. 

Tahran Büyükelçiliği’ni sürdürürken, iki yıl önce
memleketi Denizli’de yayın yapan bir yerel TV
kanalına verdiği demeçte Ümit Yardım, özel hay#
atının kapılarını açmış, aile geçmişini anlatmış.

1961 Denizli Acıpayam ilçesi Derverenli köyünde
doğan Ümit Yardım, hala köyüne, memleketine
büyük bir tutku ile bağlı. “Her yıl muhakkak izni#
mizin 10#15 günlük kısmını memlekette geçiririz.
Bu bizim için en büyük mutluluk ve huzur kaynağı”

diyor.
Ümit Yardım ile eşi Nurtop Yardım aynı köyün

çocukları. Büyükelçi Yardım, “Baba tarafıma
‘Hocalar’ denirmiş. Eşim de Oymaklar’ denen
sülaleden. Yani biz aile olarak yüzde 100
Derverenliyiz” diyor.

Dedesi Hacı Hüseyin Yardım’ın müteşebbis
olduğunu anlatan Ümit Yardım, çok ilginç bir
ayrıntıyı da aktarıyor: Kendisi dedesi ile, eşinin
dedesi iş ortağı imişler. 

Yardım’ın dedesi 1948’de köye ilk kamyonu
getiren, ilk bakkal dükkanın açan, bağcılıkla
uğraşan atak bir girişimciymiş. 

Yardım’ın 1939 doğumlu babası ise, dedesinin
teşvikiyle okumuş, köyden çıkıp Eskişehir’de hava
astsubay okulunu bitirmiş, orada uzun yıllar çalışıp
çocuklarını büyütmüş, paralel olarak üniversiteyi

dışarıdan bitirmiş, 40’lı yaşlarından sonra
ise astsubaylıktan ayrılıp İngilizce öğret#
menliği yaparak hayatına devam etmiş.

Eskişehir Maarif Koleji’nde (bugünün
Anadolu Lisesi) okurken Ümit Yardım’ın
hiç unutamadığı anısı, bizzat babası ile
aynı okulda öğrenci olmaları! Çünkü
Ümit Yardım gündüz okurken, babası da
akşam okulunda liseyi bitirmek için o
yaşında öğrencilik yapan gayretli ve azim#
li bir insanmış.  Büyükelçi’nin tek erkek
kardeşi Dilaver 

Yardım ise dedesinin izinden gitmiş,
ticarete atılmış, şu an Denizli’de tekstil
işiyle uğraşmaya devam ediyormuş.

İlkokuldan üniversiteye kadar
Eskişehir’de okuyan Yardım, dönemin en
prestijli üniversitelerinden Boğaziçi’nde
siyaset bilimi bölümünü kazanarak beş yıl
İstanbul’da yaşamış.  O dönemi şöyle
anlatıyor:

“Üniversitemizin prestiji ve eğitimi
sayesinde,  daha bitirmeden bankalardan
şirketlere kadar pek çok iş teklifi alıyor#
duk. Yani iş sıkıntısı yoktu. Devlet işi
revaçta değildi. 

Ama o ara Dışişleri Bakanlığı sınavı
açıldığımı duydum, girdim ve  Allah’ın
takdiri, derece ile kazandık. Halbuki
Dışişlerine girene kadar Ankara’ya ayak
bile basmamıştım. Nasipten öte bir söz
olmuyor.”

Ümit Yardım, dış görevlerde asıl zor#
luğu diplomatların ailelerinin çektiğini
düşünüyor. Bu konuda çocukların eğiti#
minde büyük payı olan eşi Nurtop
Hanım’a şükranlarını dile getiriyor.
Yardım ailesi, Türkiye ile olan bağlarını
korumaları bakımından, çocuklarının
eğitimlerinin önemli bölümünü
Türkiye’de sürdürmüşler ve halen de
sürdürüyorlar. 

ÜMİT YARDIM’ın özel dünyasından:

“Nasipten ötesi yok...”
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Çocukluğu ve gençliği çok az insanın tahammül edebileceği zorluklarla
geçen, onca sıkıntı ve ıstırabın  arasında kendini yetiştirmesi ve yazar
olarak ortaya çıkması, insan iradesinin bir mucizesi sayılan, “Peşkov”
olan soyadını “Gorki” (Rusça ‘acı’ demek) olarak değiştirerek, adeta

acıyı kendisiyle özdeşleştiren aydın... Maksim Gorki’nin yolu 
İstanbul’dan da geçen öyküsünü, Nazım Hikmet’in yazdıklarını da

referans yaparak RASİM DİRSEHAN ÖRS derledi:

MAKSİM GORKİ   

Eleğin üstünde kalan adam
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“Gorki Parkını” 
gezemeyenler

SSCB döneminde
Moskova’ya gelmiş olan"
ların, dönüşlerinde anlat"
tıkları görülmesi gereken
yerlerin arasında Gorki
Parkı mutlaka olurdu,
fakat bu dönem sona
erdikten sonra gelenler"
den kimilerinin “Yahu şu
Gorki Parkını da bir türlü bulamadık, herkes o kadar
övüyordu!..” diye dert yandığına tanık olmuştum.
Şehrin göbeğindeki koskoca parkı bulamamalarının
nedeni ise gayet basitti: Parkın adı değiştirilmişti.
Artık “Park Kulturi” yani Kültür Parkı olmuştu. İşin
aslı,  o parkı bir güzel gezmişlerdi de, bu değişikliği
aktaracak birilerine denk gelmediklerinden bilmiyor"
lardı. Özetle, tarihin akışı içinde ön plana çıkan isim"
lerin bu önemi kaybettiklerinde başlarına ne geliyor"
sa, parkın başına da o gelmişti.

Çarlık ve Sovyet döneminde aynı derecede
ünlü kalabilmiş tek yazar

Halbuki parka adını veren Maksim Gorki, pek çok
Rus yazarın aksine hem Çarlık döneminde hem de
Sovyet döneminde ünü
bütün dünyayı sarmış bir
yazardı.

Çehov ve Tolstoy gibi
dünya klasikleri arasına gir"
miş yapıtların yaratıcılarıyla
aynı dönemde yaşamıştı.
Ancak onlar gibi pek çok
yazar Çarlık dönemi Rus
edebiyatının temsilcisi
sayılırken, Gorki hem o
dönemin hem de SSCB
döneminin en önemli isim"
lerinden olmuştu.

Gorki’nin bu farkı, Çarlık
döneminde yönetime
muhalif bir yazar olarak
sergilediği direniş ve verdiği
eserlerle ününün bütün
dünyayı sarması,  SSCB’ye
geçiş sonrasında ise yeni
yönetimi desteklemesi
sayesinde olmuştur. Ancak
unutmamamız gereken, onun
yönetimle olan ilişkilerinin
hep pürüzsüz olmadığı, inişli

çıkışlı dönemlerin ömrünün sonuna kadar
sürdüğüdür.
Rus edebiyatının iki kutbu: Dostoyevski
ve Gorki

Sovyet edebiyatının kurucusu olarak da bilinen
Gorki için, SSCB’de kuruluş yıllarında 7"8 yıl bulun"
muş olan Nazım Hikmet şu değerlendirmeyi yapar:

“  … Derler ki, Dostoyevski ile Gorki on dokuzuncu
asır sonları ve yirminci asır başlangıcı Rus edebiyatının
iki kutbudur. Dostoyevski maziyi, karanlığı, hatayı,
bezginliği, insanın ‘zavallılığını’ temsil eder. Gorki istik#
bali, aydınlığı, sıhhati, kavgayı ve insanın kudretini
abideleştirir.

On dokuzuncu asır Rusya’sı yirminci asrın 17’inci
yılında yuvarlanıp gitti. Dostoyevski de, roman
sanatındaki bütün hünerlerine, tiplerini tahlil edişindeki

bütün kudretine rağmen, bu
göçen âlemle beraber devrildi.
Üstünde durulmaya değer bir
eski eşyalar müzesi demirbaşı
oldu… Gorki yaşıyor.
Yaşayacak. ”

Ancak Gorki’nin ölümü
üzerine, 1936’da kaleme aldığı
bu satırları yazdığında,
1951’de tekrar Moskova’ya
gelip, farklı bir sürü gerçekle
yüz yüze geleceğini henüz
bilmediğini hatırlatalım. 

Şimdi, daha sonra ortaya
çıkan gerçekler ışığında,
Gorki’yi tanımaya çalışalım…

Gorki’nin acılarla dolu hay"
atı ve bu acıları soyadı olarak
alması

1868 yılında Nijniy
Novgorod’da doğan Maksim
Gorki’nin çocukluğu ve
gençliği çok az insanın taham"
mül edebileceği zorluklarla
geçmiştir. Onca sıkıntı ve
ızdırabın arasında kendi ken"
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dini yetiştirmesi ve yazar olarak ortaya çıkması, insan
iradesinin bir mucizesi gibidir. Yazar, “Peşkov” olan
soyadını “Gorki” olarak değiştirerek, adeta acıyı ken#
disiyle özdeşleştirmiştir.

1892’de ilk öyküsü yayımlanır. Bundan sonra
yazdığı ve ezilen insanların hayatlarını anlattığı
hikâye ve romanlarıyla hem Rusya hem de dünya
çapında bir üne kavuşur.

1899#1900 yıllarında Çehov ve Tolstoy’la tanışır,
yapıtlarının değeri bu yazarlar tarafından da takdir
edilir. Bu yıllardan sonra ise sahnelenen piyesleri ve
yazdıklarıyla Çarlık rejimine karşı ayaklanmaların ve
direnişin önemli isimlerinden olur;  sürgünlerle,
cezalarla karşılaşır. 
“Ayak takımı arasında“ya da Dipte” 

1902’de oynanan ve Türkçeye “Ayak takımı arasın#
da” diye çevrilen piyesi bunların arasındadır.
Günümüzde bile Türk tiyatrolarında sahnelenen bu
oyun için, Türkiye’de ilk sahneye konulduğunda N.
Hikmet şunları yazar: 

“Dünya tiyatro edebiyatının en büyük eserlerinden
birisi, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oynanmaktadır.

Vâ#Nû’nun dilimize temiz, canlı bir Türkçeyle ve Ayak
Takımı Arasında ismiyle çevirdiği bu eser Maksim
Gorki’nin en mühim tiyatro verimlerinden birisidir…

Bence piyesin tercümesinde isminden başka uygun
olmayan bir şey yok. Darbımesellere ve beyitlere varın#
caya kadar büyük bir ustalıkla dilimize çevrilen bu
lâyemut eserin ismi Ayak Takımı Arasında diye tercüme
edilmemeliydi. Piyesin asıl ismi “Dipte” dir. Yani Gorki
cemiyet ehramının en alt katını mahzenin dibini bize
anlatır.

Eser realisttir. O devirlerdeki Çarlık Rusya’sının
lumpen proleter, deklase olmuşlar muhitini dâhiyane ve
her türlü Asyai#Avrupai mistiklikten uzak bir görüşle
verir. Eserin en büyük hususiyeti bu karanlık muhitte
bile Gorki’nin “insana” olan itimadıdır. Eser
seyredildikten ve dinlendikten sonra seyirci bedbin
olarak dışarı çıkmaz. Seyirci anlar ki bu karanlık muhit,
bu yuvarlanmış insanların dünyası ebedi değildir.
Tarihin muayyen merhalesinin bir verimidir ki o merhale
geçildikten sonra bu muhit de yok olacaktır. Yani Gorki
bize bunu anlatacak kadar hakiki realisttir.

“Böyle bir eseri seçmekle Türk tiyatro severlerine
büyük bir hizmet eden Ertuğrul Muhsin onu sahneye
koymakta derin bir ustalık göstermiştir.”

Bolşevik partisine
katılışı ve
Lenin’le 
tanışması

Gorki 1905’te
Bolşevik partisine
katılır ve
Bolşeviklerin
çıkardığı ilk yasal
gazete “Novaya

Jizn”in yönetmenliğini yapar. Aynı yıl Lenin’le tanışır.
1906 yılının başından itibaren partinin verdiği

görev gereği Amerika’ya, İngiltere vb. Batı ülkelerine
gider ve devrim için parasal ve düşünsel destek sağla#
ma çalışmaları yapar.

Bu sırada yayımlanan “Ana” romanı bütün dünyada
görülmemiş bir yankı yaratır. Londra’daki 5. Parti
Kongresi’nde Lenin, bu yapıtın tam zamanında
yazılmış olduğunu söyleyerek, kendisini kutlar.

Türklerin en çok okuduğu kitap: Ana
“Ana” kitabının ilk basıldığı günlerde Türk okuru

için ne demek olduğunu, yine Nazım’ın şu cüm#
lelerinden anlayabiliriz:  

“Gorki’nin kitaplarından birçoğu, hatta çoğunluğu
diyebilirim, Türkçeye çevrilmiştir. Fakat öyle sanıyorum
ki, en çok okunan ve ilk çevrilen eseri Ana romanıdır.
1908 Meşrutiyet inkılâbından biraz sonra dilimize
çevrilen bu roman o günlerden bugüne kadar, Türkiye
halkının bahtiyarlığı uğrunda çarpışan yurtseverlerin
büyük bir çoğunluğunca ya okunmuş, ya dinlenilmiştir…
Düşünüyorum: Kaç kereler İstanbul’da, İzmir’de, işçi ve
esnaf toplantılarında Maksim Gorki’nin Ana romanını
tekrar tekrar okuduk. Kaç kereler, hapishanelerde, yol
parasından, vergi borcundan, toprak kavgasından, yani
yoksullukları yüzünden yatan köylülere Ana romanını
okudum…”
1917"1919 Bolşevik Devrimi ile ters düşme

1913 ve sonrasında Bolşevik gazetesi “Zvezda” ile
“Pravda”nın editörlüğünü yapan Gorki, 1917 Devrimi
sonrası Bolşeviklerin uyguladıkları yöntemleri ben#
imsemez. Çarlık dönemi aydınlarına karşı uygulanan
baskılara karşı çıkar,  yersiz ve zamansız bulduğu
uygulamaları “Zamansız düşünceler” adlı kitabında
eleştirir. Parti üyeliğini yenilemez. Bundan sonra ken#
disi üzerinde de eleştiriler ve baskılar yoğunlaşır.

İdeolojik kamplaşma ve mücadelenin keskinleşmesi
üzerine, sağlık sorunları ve Lenin’in “yurt dışında
tedavi görmesinin iyi olacağını” tavsiye etmesi üzerine
1921 yılında, yurtdışına tedavi görmeye gider. 

Bu dönemde,  Lenin’in kurtulduğu suikast girişimi
sonrasında, ona geçmiş olsun der ve ilişkilerini biraz
düzeltir.  1924 yılında İtalya’ya yerleşir. Orada, Sovyet
Devrimi’nin desteklenmesi, SSCB’de açlık çekenlere
yardım sağlanması gibi kampanyalar yürütür.
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Stalin döneminde
Rusya’ya dönüş

1928’de Gorki,
Stalin’in daveti üzerine
Rusya’ya gelir, ülkeyi
gezer,  SSCB’nin
sanayideki, tarımdaki
yeni uygulamalarını
görür, çalışma kam"
plarını ziyaret eder. Bu
gözlemlerini kitap
haline getirir. 1931
yılında ise Stalin’in özel
ilgisi ve iknasıyla
vatanına kesin dönüş
yapar. Artık 63 yaşın"
dadır.

Bazı yorumcular
Gorki’nin Rusya’ya geri
dönmesini “1. Dünya
Savaşı’ndan sonra
savaştan bıkmış Batı
toplumlarının artık Rus devrimi ile eskisi kadar
ilgilenmemeleri ve Gorki’nin eserlerinin satışlarının
azalması,  geçim sıkıntısı çekmesi”” gibi gerekçelerle
açıklamaktadırlar. Buna, 1929 Dünya Ekonomik
Krizinin etkilerini de ekleyebiliriz.
Daha hayattayken ismi şehirlere, 
caddelere, uçaklara verilen yazar

Gorki’nin Sovyet Rusya’ya dönüşü muhteşem olur.
“Faşist” İtalya’yı terk edip, vatanına dönmesi, Sovyet
yönetimince dünyaya yapılabilecek en güzel propa"
ganda malzemesi olur. Doğduğu şehir Nijniy
Novgorod’un adı “Gorki” olarak değiştirilir. Kendisine
Moskova’da eski dönemin zenginlerinden kalma bir
konak verilir. Moskova’daki Tverskaya Yamsakaya
caddesine ve ülkenin pekçok yerindeki caddelere, tiy"
atrolara, uçaklara Gorki adı verilir. Meydanlara
heykelleri dikilir. 
“Ana”nın yazarına “Baba”yı da 
yazmasının tavsiye edilmesi 

Sovyetlerin dünyaya reklam yüzü haline gelen
Gorki’ye tanınan bunca ayrıcalık vardır ama kendisin"
den yapması beklenenler de vardır. Bunlardan birisi
“Tüm Sovyet Yazarları Birliği”nin kurması; diğeri,
yönetimin Çalışma Kampları ve benzeri uygula"
malarının en olumlu şekliyle Sovyet halkına anlat"
masıdır. 

Stalin’in, Gorki’ye, (Lenin’in  “Ana” romanı için
söylediği “ tam zamanında yazılmış bir eser” sözüne
gönderme yaparak), “Artık ‘Baba’yı da yazmanın tam
zamanı değil mi, ne dersiniz?” diye kendi üzerine bir
kitap yazmasının iyi olacağını anımsattığı da
söylenir...

Solovki Çalışma
Kampı ve
Gorki’nin dramı

Yurduna dönen
Gorki’nin başına gelen
en hüzün verici,  belki
de ölümünü hızlandıran
olay, Solovki Çalışma
Kampına tüm yazarlarla
birlikte düzenlediği gezi
sırasında yaşadığıdır.

Söz konusu yer,
Rusya’nın kuzey böl"
gesindeki nehirleri
Beyaz Deniz’e bağla"
mak için inşa edilen
Stalin Kanalı’nın
bulunduğu Solovki böl"
gesi’ndeki kamptır.

Gorki, Solovki’ye
yaptığı ilk ziyaretten
dönüşünde, tanınmış 40

kadar yazarı toplayıp oraya topluca bir gezi yapıl"
masını önerir. Gezinin amacı, oraya giden her bir
yazarın zorunlu çalışma kampındaki tutukluların
yaşamlarını ve nasıl terbiye edilip, yeni toplum düze"
nine katkılarının ve uyumlarının nasıl mükemmel bir
şekilde sağlandığını, yazmalarıdır

Leningrad’dan hareket eden büyük bir yolcu gemisi
yazarları Solovki’ye götürür. Yazarların gelişini
bekleyen binlerce tutuklu tezahürat yaparlar. Yazarlar
da karşılaşmaya şölen havası içinde hazırlanmışlardır.
Ancak olaylar planlandığı gibi gitmez…
Maksim Gorki yüzünden öldürülen genç

Gorki ve yazarlar kampa geldiklerinde çiçeklerle
karşılanmış, iyi bir ortam yaratılmıştır ama yazarlar
oldukça kalabalık “entelektüel ispiyoncular” tarafın"
dan çevrelenmiştir. Kamptaki konuşulabileceklere de
neler söylemeleri gerektiği ezberletilmiştir. 

Ancak kampta, yetişkinlerin yanı sıra sürgüne gön"
derilenlerin, karşı"devrimcilerin çocukları da bulun"
maktadır. Onlardan biri Gorki’nin adaya gelmesiyle
her şeyin değişeceğine inanmış ve işkence görme
pahasına her şeyi ona anlatmaya karar vermiştir.

Yazarlar ayrılırken yapılan törende, Gorki konuşma
yapar ve hükümlülerin nasıl iyi bir hayat sürdüklerini
gördüklerini anlatırken, o genç kalabalığın içinden:
“Aleksey Maksimoviç, gördüklerinize inanmayın,
hepsi yalan!” diye bağırır. Bunun üzerine Gorki
delikanlıyla baş başa görüşmek ister. Bu genç, yazara
iki saat boyunca Solovki’de uygulanan işkenceleri,
günde yirmi saati bulan çalışma düzenini, insanların
buz gibi suda çalıştırıldıklarını vb. anlatır. Gorki onu
gözleri yaşlarla dolarak dinler. Solovki yetkililerinden
gence dokunmama sözünü alıp, dehşet içinde adadan
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ayrılır. Ancak vapur Solovki’den biraz uzaklaştığında,
delikanlıyı herkesin gözü önünde vururlar. 

Gorki’nin sonradan bunu öğrendiğinde yapacağı bir
şey yoktur. Zaten öğrendikleriyle yazarın kolu kanadı
çoktan kırılmıştır.
Gorki’nin oğlunun şüpheli ölümü: 1934

Nazım, yıllar sonra 1960’lı yılların başlarında,
Gorki’nin ilk karısına, “Kocanız o çocuğu nasıl öyle
bıraktı?” diye o gencin öldürülmesini sorar. Kadın
ezik bir tavırla: “Başkalarını yargılamayın ki sizi de
yargılamasınlar. Hiçbir şey yapmak mümkün değildi,
der, Biz kendi oğlumuzu da aynı yolda yitirdik. O hiçbir
şeyi değiştiremezdi.”

Bu gezide yaşananlardan sonra Gorki’nin tanık
olduklarını başkalarına aktarmasını engellemek için,
çevresinin kuşatıldığı, hatta Gorki’nin oğlunun bile
bu yolda gözdağı vermek için öldürüldüğü, o döneme
ilişkin yaygın söylentilerdendir. Zira,  devlet içinde
önemli bir görevde çalışmakta olan oğulları
arkadaşlarıyla ormanda pikniğe gitmiş ve orada aşırı
alkol almış bir halde, buz gibi bir havada terk
edilmiştir. Bulunduğunda ise artık çok geçtir.

Bu olaydan sonra, Gorki’nin yaşama sevincini kay#
bettiği ve eski haline hiçbir zaman dönemediği
anlatılır.
Yıl 1932: Moskova’da Türk yazarlarla 
buluşma 

Gorki’nin Rusya’da çalışmalarını yoğunlaştırdığı
dönemde, İnönü ile gelen heyette bulunan Türk
yazarlarla bir görüşmesi de olmuştur (Foto #Ogonyok
1932)

“TÜRK KONUK#
LARIMIZ GAZETE –
DERGİ YAYINCILARI
BİRLİĞİNDE”
başlığıyla verilen hab#
erde

“3 Mayıs Saat 5’de
Gazete#Dergi
Yayıncıları Birliğinde,
Başkan Mih. Koltsovoy
tarafından Türk Basını
şerefine bir çay verildi.
Çaya Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Bey
Başkanlığındaki Türk
Delegasyonu ile Türk
Basını ve Yazarlarının
temsilcileri ve Rus
Dışişleri Komiseri
Litvinov, Maksim Gorki
… gibi isimler katıldılar. 

Çaylar içilirken Maksim Gorki, Tevfik Rüştü Bey ve
Türk yazarlar arasında Sovyet ve dünya edebiyatının
gidişatı hakkında koyu bir sohbet oldu. En kısa zaman#
da Sovyet yazarların eserlerinin Türkiye’de, Türk
yazarlarının da Sovyetlerde yayınlanmasına karar ver#
ildi.” denilmektedir.

Türk yazarlar# arasında, Yunus Nadi, Yakup Kadri,
Falih Rıfkı, Ruşen Eşref gibi isimler vardır.

Maksim Gorki İstanbul’da  
Yine aynı dönemde, İtalya’dan Rusya’ya bir

dönüşünde, Gorki İstanbul’a da uğrar, burada kısa bir
süre kalır. Kendisine İstanbul’da eşlik eden Rus yetk#
ililerle birlikte şehri gezer ve Odessa üzerinden

Moskova’ya döner. 
Gorki’nin ölümü
Oğlunun ölümü sonrasında bünyesi gittikçe

zayıflayan ve hastalıkları ağırlaşan Gorki 1936’da
ölür. Tabutunu taşıyanlar arasında Stalin başta olmak
üzere en üst yetkililer vardır.  Külleriyle Kremlin
duvarlarındaki yerini alır.

Oğlu gibi, Gorki’nin de şüpheli bir şekilde öldüğü
konusunda sonradan epey söylenti çıkmıştır ancak
yargılananlar ve bu yüzden ölüm cezası alanlar, hiç
beklenmedik kişiler olmuştur. Zira bu suçlamalar
Stalin’in rakiplerine yönelik olmuştur ve 1937#38 yıl#
larındaki tasfiyeleri sırasında, “Doktorlar”ın da toplu#
ca yargılandığı davalarda, önemli muhaliflere idam
cezası verilmiştir. 
Gorki’den günümüze kalan…

N. Hikmet,  Gorki’nin ölümü üzerine ( onun, son
yıllarında neler yaşadığını henüz bilmezken): “ O
uğrunda dövüştüğü bir idealin, kendi sezişinden daha
aydınlık, daha vazıh bir abide halinde tahakkuk ettiğini
görerek öldüğü için gözlerini müsterih kapadı…
Yetmişini doldurmadan öldüğüne ve son senelerine
kadar en güzel eserlerini vermekte devam ettiğine göre
yüz yıl yaşasa da çalışacak ve yaratacaktı” demiştir.

Ancak tanık olduğumuz gibi, tarihin akışı sürüyor.
Bu akışın içinde, insanlık tarihine dönemsel şöhret#
lerinin ötesinde katkı yapanlar zamanın eleğinden
geçerken belli oluyor. Eski dönemsel şöhreti olmasa
da, Gorki’nin bu eleğin üstünde kalanlardan olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kaynakça:

Ogonyok, 1932, 1934
Nikolay Svanidze,“İstoriçeskiye Hroniki”# “Maksim Gorki”#
(Belgesel )
“Jivaya İstoriya”# “Maksim Gorki”# 2008#(Belgesel)
“Kremlövskiy pohoroni” #(Belgesel)
Anna Stepanova (Vera T.Hikmet) “Posledniy razgavor s
Nazımom”,  Moskova“ Vremya,2009 
http://www.encyclopaedia#russia.ru
http://slovari.yandex.ru
N. Hikmet ( O. Selim), “Akşam” gazetesi,  “YKY, Yazılar 1#  
E. Babayev,  “Maksim Gorki’ye dair”,  “Nazım Hikmet, Bütün
Eserleri, 1972, Cilt VIII, YKY, Yazılar 1
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Kompas!
Pusula,

hemen her
sayısında

büyük şair
Nazım

Hikmet’in izinde, yeni keşiflerin peşinde iler"
liyor...  Bu kez “Moskova’da Nazım’ın adı

nerelerde yaşıyor?” sorusunu,
“Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya”

kitabının yazarı Timur Özkan merak etti,
araştırdı ve sizin için kaleme aldı. Bir Moskova

gününde belki aynı yollarda yürüyüp bir köşe
başında Nazım ile buluşursunuz diye... 

NAZIM’ın avlusunda

... Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz kadar. 
Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize…

Cenaze Merasimim şiirinden

Yıllardır Moskova’ya gidip geliyorum. Üstelik
Moskova gezilerinin en az ikisini özel olarak
Nazım’ı anma etkinliklerine katılmak için
yaptım. Diğerlerinde olmasa bile, bu törenler

esnasında bir zaman yaratıp, Nazım’ın evini göremez
miydim?

Yıllarca Moskova’da yaşayan bu büyük şair, nerede
yaşamış merak edilmez mi? Ayrıca ve daha da önem#
lisi bugün Nazım’ın adı bir yerlerde yaşıyor mu?
Yaşıyorsa nerede, nasıl yaşıyor? Kendi kendime
“şimdiye kadar gidip görmedin, peki daha e bekliyor#
sun” derken kimi yanıtlarım yok değildi. Örneğin
Nazım’ın hayatı o kadar çok araştırma konusu oldu ki,
bilinmeyen tarafı yok gibiydi. Ya da Nazım’ın adı,
Novodeviçi’deki çınarı altında yaşıyor ya... vb bu
yanıtlar durumu kurtarmıyordu.

YAKIN PLAN

Rusya’ya gelenler bilirler. Moskova’da ve St.
Petersburg’da daha çoktur ama benzerleri her kentte
görülebilir. Edebiyatçılar, sanatçılar ve bilim adamları
başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşadığı binaların
giriş kapılarının yanında o isimlerin anısını yaşatan
birer plaket bulunur. Nazım’ın da bir plaketi olmalıy#
dı.

Ayrıca Rusya’nın park ve meydanlarında sadece
devlet adamlarının ve askerlerin değil yazar ve
sanatçıların heykellerini görmek şaşırtıcı değildir.
(Şaşırtıcı olanı heykelsiz park görmektir.) Nazım’ın da
bir yerlerde bir heykeli var mıydı? 

Ve bir de ünlü yazarların evlerinin birer müze haline
getirildiği bu ülkede acaba Nazım’ın evi de bir müze#
ev haline getirilmiş olabilir miydi? Kupür arşivimde
sakladığım bir yazıda; Nazım’ın son eşi Vera ile bir
söyleşi yapan Refik Durbaş, Vera’nın birlikte yaşadık#
ları evi bir müze gibi yaşattığını anlatıyordu. (*) Vera
da artık Novodeviçi’de
Nazım’ın yanında yattığı#
na göre bu eve ne olmuş#
tu?

Kısacası merakım
buydu. Hayatının son ve
büyük bölümünü burada
geçirmiş, eserlerinin
çoğunu burada vermiş
büyük şairimizin adı,
Moskova’da, Novodeviçi
dışında bir yerlerde de
yaşıyor muydu?

İlk araştırmalarım
heykel ve müze konusun#
da ümit vermiyordu.

Belki de bu ayrıcalıklar Rus olmayan yazarlara tanın#
mamıştı.
Beklenen gün gelince...

Önce evini bulmalıydım. Nazım’ın 11 yıl boyunca
yaşadığı ve bu dünyaya veda ettiği ev belli, elimde
tam adresi yok ama semti ve sokağı biliniyor. Buradan
başlayabilirim. Bu arada evin yakınlarında bulunan ve
zaman zaman kendisinin de gittiği semt kütüphane#
sine Nazım Hikmet’in adını verildiğini Kompas’ın eski
sayılarından birinde okuduğumu hatırlıyorum. Bu
kütüphanenin de ev gibi bulunduğu sokağı öğrenmiş#
tim ama henüz numarasını bilmiyorum.

***
Nazım’ın Moskova’sını görmek için beklediğim gün,

Cenker’le geldi. Uzun zamandır görmediğim için
Moskova’ya geleceğini öğrendiğimde pek mutlu
olmuştum. Ankara’da ve halen yaşadığı Antalya’da bir
türlü buluşmadığımız mimar dostum, manevi

kardeşim Cenker Uygur’la
Moskova’da buluşacaktık.
Cenker’e beraber geçire#
ceğimiz günü nasıl değer#
lendirmek istediğini sor#
duğumda “Fark etmez, her
taraf bildiğim yerler”
yanıtını alıyorum. Tamam
dedim, o halde ikimizin de
bilmediği bir yere gidiy#
oruz...

Eski Arbat’taki
yemeğimizi bitirir bitirmez
en yakın metro istasyonuna
koşturup yeşil hattı alıy#
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oruz. Sokol ista!
syonunda
ineceğiz ve adı
belli bu iki
sokağa gide!
ceğiz, gerisini
nasılsa buluruz. 

Buluruz diye
yola çıktık ama
pek de kolay
değilmiş. Zaten
Moskova’da
adres bulmak
her zaman zor!
dur. Burada
işimiz daha zor,
zor çünkü elim!

izdeki sokak isimleri birbirlerine çok benziyor. 
Nazım’ın, Moskova’da yaşayan diğer ünlü yazarlar

gibi neden merkezde değil de merkeze uzak sayılabile!
cek bu semtte yaşadığını düşünmeden edemiyoruz.
Bunun nedenini kütüphaneye ulaştığımızda “Nazım,
merkezde yaşamak istemedi” diye açıklayan
kütüphane yöneticilerinden öğreniyoruz. 

Metrodan indikten neredeyse bir saat sonra; isimleri
birbirine benzeyen sokaklar arasında koşturduktan
sonra, tam adıyla “Nazım Hikmet 59 Numaralı
Kütüphanesi”nin önündeyiz. Çok katli bir binanın
giriş katında. Birinci salonu dolduran rafların arasın!
dan geçerek ulaştığımız okuma salonunda kütüphane
yöneticileriyle tanışıyoruz. Sonradan öğrendiğimize
göre bu salon okurlar için değil çocuklar için düzen!
lenmiş. Ve harcamalar RTİB (Rus Türk İşadamları
Birliği) öncülüğünde bir araya gelen Türk işadamları
tarafından karşılanmış. Her yıl kapsamlı törenlerle
Nazım Hikmet’i anan buradaki işadamlarımızla bir kez
daha gurur duyuyoruz.

O avluda...
Bizi oldukça sıcak bir ilgiyle karşılayan yöneticiler

hem kütüphaneyi gezdiriyorlar hem de bir türlü bula!
madığımız evin tam adresini veriyorlar. Tam adres
derken artık özel mülkiyette olduğu için daire
numarasını vermek istemiyorlar. Haklılar ama ben
şahsen !içine giremeyecek olsak da! hangi dairede
yaşadığını öğrenmek ve ölümünden sadece iki ay önce
yazdığı “Cenaze Merasimim” adlı şiirinde anlattığı
avluya hangi mutfağın camından baktığını da bilmek
isterdim ama olsun artık hiç değilse evin bulunduğu
apartmanın numarasını öğrenmiş oluyoruz. Bu arada
kütüphane yöneticilerinin söylemek istemediği katı
(üçüncü), Nazım zaten şirinde yazmış...

1952’de açılan ve 1963’deki vefatının ardından

CENAZE MERASİMİM
Bizim avludan mı kalkacak cenazem?
Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan?
Asansöre sığmaz tabut,
merdivenlerse daracık.

Belki avluda dizboyu güneş ve güvercinler 
olacak,
belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu,
belki ıslak asfaltıyla yağmur.
Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki
gibi.

Kamyona, yerli gelenekle, yüzüm açık yük#
leneceksem,
bir şey damlayabilir alnıma bir güvercinden: 
uğurdur.
Bando gelse de, gelmese de çocuklar gelecek 
yanıma,
meraklıdır ölülere çocuklar.

Bakacak arkamdan mutfak penceremiz.
Balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla.
Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz
kadar.
Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize...

Nazım Hikmet Ran, 1963 Nisan, Moskova 
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semtteki Nazımseverler tarafından başlatılan bir gir"
işimin sonucu olarak 1981’de Nazım Hikmet’in adı
verilen kütüphaneye; Nazım’ın da ara sıra uğradığı ve
hatta ilk defasında konuklar önünde şiirlerini
okuduğu biliniyor. Özellikle çocuk salonunda çok
sayıda Nazım’a ait hatıranın sergilendiği kütüphanede
bir de Türkçe yayınlar rafı bulunuyor. Sadece
Nazım’ın kitaplarının değil pek çok Türkçe eserin yer
aldığı bu rafa ilk fırsatta ortak kitaplarımızı hediye
etmeyi planlıyorum. 
Adının yaşadığı yer

Burada bir parantez açarak, bugüne kadar yayım"
ladığımız ve yayıma hazır olanlarla birlikte ortak 17
kitabımızda yer alan yazarların sayısının 253
olduğunu belirteyim. Kütüphaneciler memnuniyetle
kabul edeceklerini söylüyorlar. Ben de 253 gezgin
yazarın ismini, bu çok özel kütüphanenin raflarına
taşımaktan kendi adıma özel bir memnuniyet duya"
cağım.

Nazım’ın Moskova’sındaki kısa yolculuğumuzun;
kütüphanecilerin açıklamalarıyla başladığı yerde,
Sokol’da biteceği anlaşılıyor. 2001’de Vera öldükten
Nazım’la birlikte yaşadıkları bu daireye Vera’nın
kızının yerleştiğini, evde Nazım’dan kalan eşyaların
Devlet Edebiyat Müzesi’ne bağışlandığını söyleyen
kütüphane müdürü Bayan Yevgenya, bu eşyaların
orada teşhir edilip edilmediğini bilmiyor. (*) Daha da
önemlisi Yevgenya bu kütüphane ve evinin duvarında"

ki plaket ile Novodeviçi’deki mezarı haricinde;
Moskova’da, Nazım’ın adının yaşatıldığı bir yer
bilmediğini de söylüyor.

Olsun, en azından bu evi görmeliyim. Bu arada asıl
merak ettiğim yerin ev değil, evin avlusu olduğunu
fark ediyorum. Belki de evin içini göremeyeceğimiz
ortaya çıktığı için merakım tamamen avluya yöneliy"
or.  Merakımın nedeni, Nazım’ın bu avluyu da anlat"
tığı şiiri. Ülkesine, yaşadığı kente veya etkilendiği bir
sokağa, parka şiir yazan çok da avlusuna şiir yazanı
duydunuz mu? Nazım yazmış. Hem de öyle içten
dizeler ki bunlar, çok şey anlatıyor. Avludaşlarıyla
vedalaşırken bahtiyarlığına vurgu yaptıran, vatan has"
retiyle yaşadığı aşikâr bu kentte onu böylesi bahtiyar
edebilen bir avlu merak edilmez mi?

***
Artık merakımızı gidermeye çok yakınız. Önce

apartmanın girişindeki plaket çıkıyor karşımıza.
Üzerinde “1952 yılından 1963 yılına kadar bu evde,
devrimci ve üretken Türk Şairi, Edebiyat
Dünyası’nın uluslararası değeri Nazım Hikmet
yaşadı ve çalıştı.” yazan plaketin yanındaki kemerli
geçit şiirdeki avluya açılıyor. 

Doğrusu şiir olmasaydı bu sıradan avlu beni bu
kadar etkiler miydi bilmiyorum. Belki de atıştıran
yağmurdan ve kapalı havadan hüzünlüydü avlu. Ama
bu çocuklar ne arıyordu bu soğuk havada. Etrafta
sadece çocuklar olmadığını fark ettiğimde bir an hayal
görüyorum sandım. Avluda bekleşen insanlar konu

26

К
О

М
П

А
С

PU
SU

LA

8-
A 

ko
m

pa
s_

50
.jo

b



komşu avludaşlar olamazdı. Bu kadar iyi giyinmiş,
yaşlı başlı adam özel olarak mı toplanmış gibiydi.
Bahçede bekleyen geleneğe uygun bir kamyonet değil
de bir ambulans olduğuna göre önemli birinin cenaze#
si kaldırılacaktı.

Gözüm üçüncü kattaki balkona gitti ister istemez.
Balkonda asılı çamaşırlar görüşümü kesmese oradaki#
leri tanıyacak gibiyim. Bu sarışın genç kadın,
kütüphanecilerin bahsettiği Vera’nın kızı olabilir mi?
Ne kadar da annesine benziyor, Sanki Vera ağlıyor
balkonda, yanındakiler de teselli etmeye çalışan eş
dost olmalı...
Memet...Memet!

Bahçede bekleyenler arasındaki kadınlara takılıyor
gözlerim. Nazım’ın doktor sevgilisi Galina emekli
olduktan sonra Udmurt Cumhuriyeti’ne yerleşmemiş
miydi? O da mı gelmiş buraya... Dahası Nazım’ın tek
çocuğunun Varşova’da yaşayan annesi Münevver
Hanım da mı buradaydı? Yanındaki çocuk ise
Varna’dan yazdığı dizelerinde “... işitiyor musun
Memet Memet” diye seslendiği Memet’ti mutlaka.
Avluda toplananlardan biri de, eserlerini Rusçaya
çeviren Azeri dostu Ekber Babayev olmalıydı...
Babayev orada olduğuna göre, büyük bir olasılıkla,
Babayev’in tanıştırdığı, Nazım’ın son ve pek bilin#
meyen aşkı Adile Hüseyinova da avludaydı, ben
tanıyamadım.

Çok geçmeden çocukların koşturmacasından tabu#
tun merdivenlerden indirilmekte olduğunu anlıyo#
rum. Afacanlar haberi almışlar bile, kapının kenarında
bekliyorlar. Üstü açık tabuttaki saten yastıkta, en
yeni giysileri içinde yatan bu yakışıklı cenaze kim ola?
Nazım’ın avludaşlarından biri daha mı son yolculuğu#
na gidiyor, yoksa tarih mi gözlerimin önünden geçiy#
or? Belki de bir film çekiliyor ve bu anda da malum
şiirin canlandırılması yapılıyor? Cenazeyi götürmek
üzere gelen bir kamyonet olsa aynen şiirdeki gibi
diyeceğim. Acaba Novodeviçi’ye gömülmeden önce
Nazım’ın cenazesini, Sovyet Yazarlar Birliği’ndeki
törene götüren de bu ambulans mıydı? 

Veda  ederken
Nazım’ın Anadolu’da çınar ağacının altına

gömülmek istediğini anlattığı şiiri herkes tarafından
bilinir de “Cenaze Merasimim” o kadar bilinmez.
Nazım’ın şiiri gerçek olduğunda, altı yaşında olan biri
olarak Nazım’ı tanıyamazdım elbette. Ama şiirdeki

Meraklısına adresler
Novodeviçi Mezarlığı: 
Lujnetskiy proezd, 2 (Metro:
Sportivneya/Kırmızı hat)

Nazım Hikmet’in plaketi bulunan ev: 
Sokol, 2. Pesçanaya Ulitsa 6 
(Metro: Sokol/Yeşil hat)

59 Numaralı Nazım Hikmet adına Kütüphane: 
Sokol, Novopesçanaya Ulitsa 23/7 
(Metro: Sokol/Yeşil Hat)

çocuklar gibi ölülere meraklıymışımdır mutlaka...
Hele hele Rusya’daki geleneğe göre (!) yüzü açık bir
cenazeyi kim merak etmez? 

Neler yazıyorum ben? Nereden çıktı bu insanlar
şimdi? Buraya gelmeden önce “Cenaze Merasimim”i
birkaç kez okumuştum, şiirden biraz fazla etkilenmiş
olmalıyım. Çocuklar kayboldular bir anda, güvercinler
hiç olmadılar. Bu etkileyici atmosferin tek eksiği
cenaze marşı olabilirdi ama o da eksik değildi. Şiirdeki
bandoyu da görür gibi oldum ama pek emin değilim.
Zaten artık hiçbir şeyden emin değilim. Emin
olduğum bir şey varsa içimi kaplayan hüzün.

Nasıl bir hüzün kapladıysa içimi, belki yazarsam
açılırım diye başladığım bu satırları yazıp bitirdikten
sonra da devam ediyor...

Üzerinden günler geçtiği halde...

(*) Refik Durbaş’ın “Nazım Evi İle Geldi” başlıklı bu
söyleşisi ile Can Dündar ve Dursun Özden’in Galina’nın
Udmurt Cumhuriyeti’nin Votkinsk kentindeki yaşayan bir
müzeyi andıran evinde yaptıkları söyleşiler internette bulun#
abilir. 

(**) Devlet Edebiyat Müzesi’ne gittiğimde bir sürprizle
karşılaşıyorum. Zamanında, eski bir manastırın binalarından
birinde kurulan Müze, yeni dönemde mülkleri iade edilen
Manastır tarafından tahliye edildiği için kapanmış. Yenisi
yapılıyormuş ama hem ne zaman açılacağı belli değil hem de
içinde bir Nazım Hikmet köşesi olup olmayacağı... Öte yandan
Araştırmacı Mustafa Öztürk’e göre ise Nazım’ın eşyalarından
Picasso tablosu vb maddi değeri olanlar Vera’nın kızında
duruyor, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne teslim
edilmiş, Devlet Sanat Arşivi’ne teslim edilen 645 parçalık son
kısmına ise (Vera tarafından) 50 yıl gizli kalması şartı konul#
muş... 
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! Rusya maceranız nasıl ve
ne zaman başladı? Sizi
Rusya’ya ne bağladı?

Rusya’ya ilk defe 1990’u,
91’e bağlayan yılbaşında turist
olarak geldim. Gorbaçov ikti#
darda idi, Glasnost ve
Prestoryka devam ediyordu.
Son zamanlarında olsa da
Sovyetler Birliği dönemini
görme fırsatını buldum. Daha
sonra çalışmak için geldim
Rusya’ya. 1994 yılıydı, askeri
konut projeleri devam ediyor#
du. İki yıla yakın çalıştım.
Sonrasında kimi zaman iş
peşinde ama çoğu zaman gezmek için sık sık geldim
Rusya’ya...

Rusya’ya bağlayan faktörler gelince, ilki klasik
yanıttır ama elbette kültürüdür. Hem bize benzeyen
hem bizi aşan, hem tanıdık gelen hem de tanıdıkça ne
kadar çok bilmediğimiz yanı varmış dedirten
kültürü... Bunun yanında bu ülke gezilecek görülecek
yerleriyle de hiç bitmeyecekmiş gibi duruyor.
Gezdikçe daha çok gezesi geliyor insanın. Şöyle oluy#
or, ilk zamanlar her şey çok yeni, her şey pek ilginç
geliyor. Bir süre sonra her şey birbirine benziyor.
Örneğin gittiğiniz her yerde, bir sönmeyen ateş, bir
Lenin heykeli, bir Arbat sokağı, tarihi bir kilise veya
manastır... Tam her yer aynı demeye başladığınızda
anlıyorsunuz ki hiç de öyle değilmiş. Bu defa git#

Timur Özkan,
neredeyse

yeryüzünde
ayak bas!

madığı ülke
kalmamış bir
gezgin. Önce
turist, sonra

mimar olarak gidip geldiği Rusya’da 25 yılı geride bırakmış. Rusya gezi yazılarını
topladığı “Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” kitabı sonbaharda çıktı. Özkan,
Rusya’ya dair gezi tüyoları dahil, pek çok ilginç tespitle bu sayıdaki konuğumuz. 

tiğiniz her yörenin
kendine göre özelliklerini
keşfetmeye başlıyorsunuz.
Örneğin dünyada iki
kıtayı bağlayan tek
köprünün İstanbul’da
olmadığını, bizim Boğaziçi
Köprüsü’nün bir
kardeşinin Orenburg’da
olduğunu öğrenmek ilginç
geliyor.

! Rusya’yı ne kadar
gezdiniz? 

24 yılda, tam 48 kez
gelmişim. Kaliningrad’dan
Kamçatka’ya, Kafkasya’dan

Yakutsk’a 30’dan fazla kentini/bölgesini gezdim.  Bu
kadar geniş bir coğrafyayı benim kadar gezmiş
Rusların sayısı fazla olmasa gerek. Ayrıca Trans
Sibirya, Trans Mongolya, Volga Volga gibi Rusya’nın
en popüler turlarına da katıldım Nijni Novgorod’dan
düzenlenen ve sadece meraklılarının bildiği ilginç bir
Stratosfer uçuşu da gerçekleştirdim...

Rusya tarih boyunca dünyanın en çok merak edilen
coğrafyası olmuş. Bugün de öyle. Öte yandan çok
büyük bir ülke ve herkesin her tarafını gezmesi
mümkün değil. Bunun için biraz sistematik hareket
etmeye ve Rusya’nın farklı kültürlerini yaşatan böl#
gelerini seçerek gezmeye çalıştım. Örneğin Tyumen’de
çalışıp veya Tyumen’e kadar gidip de UNESCO
Dünya Miras Listesi’ndeki tarihi Tobolsk kentini ve

Rusya
kazan, 
o kepçe...

20 yıldır karış karış dolaştığı Rusya’nın kitabını yazan gezgin: 
Timur Özkan 
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yol üzerindeki efsanevi kahin Rasputin’in doğduğu
köyü, müze haline getirilmiş evini görmemek olmuyor.

! Bu gezilerden kitap, sergi vb. olarak hangi eser!
ler çıktı?

Rusya’daki gezi izlenimlerim, aralarında Kompas#
Pusula’nın da bulunduğu bir çok gazete ve dergide
yayımlandı. Bunların haricinde Rusya hakkında iki
kitaba imza attım. Önce 2008’de basılan ve 43 gezgin
yazarın ortak eseri olan “Gezgin Gözüyle Rusya ve
Kafkasya” adlı kitabın editörlüğünü yaptım. 2014
yılında ise “Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya”
adını taşıyan ve sadece kendi yazılarımdan oluşan
kitabım yayımlandı. Bu arada 2011 yılında
Moskova’da düzenlediğimiz iki fotoğraf sergimiz
oldukça ilgi gördü. 38 gezgin fotoğrafçıya ait 60
fotoğrafın yer aldığı bu sergiyle Türkiye’nin tanıtımı#
na küçük de olsa bir katkı yaptığımıza inanıyorum.
Şimdi sırada Ankara’da açmayı planladığımız ve bu
defa Rusya’dan fotoğraflarımızın yer alacağı bir başka
sergi var. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği ile
ortaklaşa gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu sergiyle
de Rusya’nın Türkiye’deki tanıtımına bir katkı yap#
mayı planlarken böyle kitap ve sergilerin Türk ve Rus
halklarının yakınlaşması için de küçük birer vesile
olduğuna inanıyorum.

!Moskova ve Sankt Peterburg gibi fazlasıyla tur!
istik iki kenti hariç bırakırsak, muhakkak görülmesi
gerektiğini düşündüğünüz bir kaç yeri okurlarımı!
zla paylaşır mısınız?

Üçüncü sıra için ilk aklıma gelen yer Kazan olur.
Volga’nın bir kolu olan Kazanka’nın kenarında kurul#
muş bin yıllık tarihi bir kent olan Kazan’ın görülecek
en önemli yeri Kremlin ile buradaki tarihi Suyumbike
Kulesi. 16. yüzyılda Ruslara teslim olmak zorunda
kalan çocuk hükümdar Otemiş Han’ın annesi ve vasii
Suyum Bike’nin adını taşıyan 53 metrelik kule, biraz
yana yatmış duruşuyla Pisa Kulesi’ni hatırlatsa da asıl
önemi, ilk Kazan Hanlığı’ndan kalan tek eser olması.
Öğrencileri arasında Lenin, Tolstoy gibi isimlerin de
bulunduğu Kazan Üniversitesi, Avrupa’nın en eski
üçüncü üniversitesidir. Kazan’da ayrıca sit alanındaki
Bolgar Köyü gezilebilir. Bir zamanlar Volga Bolgar
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Krallığı’na başkentlik
yapan Bolgar, 922’de
İslamiyet’in Rusya’da ilk
başladığı yer olarak da
biliniyor.

Kazan’dan başka
Moskova’ya yakın konu$
muyla günübirlik de
gezilebilecek yerler olarak
Vladimir, Suzdal ve
Sergiyev Posad gibi “Altın
Halka” kentlerini önere$
bilirim. Altın Halka;
Rusya’nın tarihi ve dini
değeri yüksek kent$
lerinden; Moskova,
Sergiyev Posad, Pereslavl$
Zalessky, Rostov, Yaroslavl,
Kostrama, Ples, İvanova,
Suzdal ve Vladimir’i kap$
sayan ve Moskova’da
başlayıp, Moskova’da sona eren ring şeklindeki bir
rota. 

Rusya’ya ilk defa geleceklere önerim ise Sankt
Peterburg $ Moskova arasında karşılıklı olarak düzen$
lenen Volga Nehir Turu olur ki bu turlarla Rusya’nın
hem eski ve yeni başkentlerini hem de doğasını ve
ayrıca karaya çıkılan Ugliç ve Yaroslavl gibi
kentlerde, halkın günlük yaşamını da görmek
mümkün olur. 

! Bu geziler sırasında başınızdan gecen komik!
trajik!dramatik, unutamayacağınız bir olayı kısaca
anlatır mısınız? 

Aradan geçen 24 yıla rağmen unutamadığım bir
anım var ki Arbat’tan her geçişimde gözlerim biraz
sonra anlatacağım kırmızı bir Jiguli arabayı arar.
Bugün Moskova’nın her tarafına yayılan döviz sek$
törünün öncüsü olarak o gün bizimle birlikte karakola
götürülen, Jigulideki iki gence ne olduğunu
düşünürüm...

Gezimizin son gününde Arbat’ta alışveriş yaparken
iki arkadaşımız telaşla gelip “İyi İngilizce konuşan bir
sivil polis bizi karakola götürmek istiyor” dedi.
Şaşırdık. Önce polisi ikna etmeye çalıştık. Turist
olduğumuzu, hiç vaktimizin olmadığını söyledik. Polis
bizimle işleri olmadığını, jigulide oturan iki döviz
karaborsacısı genci mahkemeye verebilmek için şahit$
lik etmemizde ısrar etti.  Mecburen yola koyulduk.
Fakat gene de bir terslik vardı, Polis karakolu
bulamıyordu, sonradan anladık ki sivil polisler birisini
yakalayınca en yakın karakol hangisi ise oraya
götürüyordu. Neyse işin şakası yoktu, hemen bizim
rehberi bulduk. İfade faslı tam bir komedi filmiydi.
Sorular Rusça soruluyor, bizi yakalayan polis İngilizc$
eye çeviriyor, bizim rehber onu Türkçeye çevirerek
bize aktarıyor ve tabii yanıtlar da aynı şekilde sırayla
üç dilde alınıyor. Örneğin polisin “Bu gençleri bir
daha görseniz, tanır mısınız” şeklindeki sorusunu
rehberimiz, “hayır” manasında kafamızı
yukarı kaldırarak cevap vermem$
izi hatırlatarak tercüme ediyor.
“Aksi halde sizi mahkemeye
kadar tutabilirler” diyor,
vesaire... Önce bir polis memuru
daha sonra şefi ayrı ayrı ifadeler$
imizi aldı, bizi yakalayan polis$
lerin kendi raporları da eklenince

ve tüm evraklar iki dilde
yazılıp imzalanınca
neredeyse bir klasör
evrak yazıldı, imzalandı.
Yazışmalar uzadıkça
aklımıza KGB filmleri
geliyor, bu esnada otelde$
ki eşyalarımızın arandığı,
mahkemeye kadar orada
tutulacağımız vb gibi
istenmeyen durumları
düşünürken aslında polis
bize bayağı yardımcı
oluyordu. Sonunda
işlemler bitti, yakalanan
dolarlar ve karşılığının az
eksiği ile bizdeki rubleler
(yoldan geçen iki tanığın
da imzaladığı tutanaklar$
la) kamulaştırıldı. Biz de,
ayrı ayrı özür dileyen

polis ve Ermeni amiri tarafından oldukça sıcak bir
şekilde uğurlandık. 

! Türkler ile Ruslar arasındaki benzerlikleri ve
farklılıklar sizin pencerenizden neler?

Söz konusu Rusya ve Ruslar olunca tarafsız olmak
genelde kolay değildir. Bu ülkeyi ziyaret eden eski
tüfek sosyalistler veya bugünün idealist gençleri,
Sovyet rejiminin bazı eksik veya yanlışları da olabile$
ceğini görmek ve sistemin bu nedenle yıkılmış olabile$
ceğini kabul etmek istemezler. Buna karşılık kronik
rejim karşıtları ise sistemin eğitimde, sağlıkta, sporda
ulaştığı başarıları (sıfır okuma yazma bilmeyen oranı,
kişi başına doktor sayısı veya olimpiyatlarda aldıkları
madalya vb.) görmezden gelmeyi tercih ederler. Oysa
siyasi gözlüğümüzü çıkardığımızda görürüz ki, bugün
yanı başımızda, köklü bir geçmişe sahip ve kendini
yenilemekte olan büyük bir devlet var. Bu devlet
(artık karadan değilse de denizden) bizim komşumuz.
Bulunduğumuz coğrafya ve ortak tarihimiz bizi, bir$
birimizden uzaklaştırmamış, aksine hep yaklaştırmış.
Örneğin, dün, Kurtuluş Savaşı’mızda büyük desteğini
gördüğümüz bir ülkeyi; o dönemdeki katkılarını
unutarak, bize rejim ihraç etmeye çalışan ve
Boğazlar’da gözü olan bir düşman görerek haksızlık
ettik. Bugün ise; kültürel düzeyi yüksek, sanatın,
sporun her alanında başarılara sahip bir toplumun
fertlerine, tırnak içinde “Nataşa” diyerek  haksızlık
yapanlar var. 

Rusya’da uzun süre yaşayan pek çok kişi, Rus ve
Türk halklarının birbirine benzer yönlerinin, farklı
yönlerinden az olmadığını bilir. Örneğin gerektiğinde
birbirlerini acımasızca eleştirirken dışarıdan birinin
Ruslar hakkında kötü bir şey söylemesine asla izni
vermeyen veya eve gelen misafire yedirip içirmek için
evde ne var ne yoksa masaya çıkaran Rusların,
Türklerden farklı olduğunu söylemek mümkün mü?
Ama öte yandan kadın erkek ilişkilerinde geleneksel

olarak daha tutucu görü$
nen bizlerin Ruslara ben$
zediğini söylemek zor olsa
da, buradaki Türklerin
daha çok buraya,
Türkiye’deki Rusların
daha çok Türkiye’ye ben$
zemekte oldukları da bir
gerçek. 

St. Petersburg office
198095, Ulista Shvetsova 41, Lit. A

Tel/Fax: (812) 493-54-29

Nizhny Novgorod ofiice
603116, Ulista Gordeyevskaya 7

Tel/Fax (8312) 77-19-00, 77-08-11
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Какие турецкие сериалы стоит
посмотреть?

Турецкие сериалы так стремительно
набирают известность во всем мире,

что о былой популярности
латиноамериканских мыльных опер

все и думать давно забыли! Сюжеты
становятся все сложнее, костюмы =

изысканнее, а качество съемок и
актерская игра — все лучше.

Соответственно, и стоимость
производства телефильмов в Турции

выросла за последние годы в несколько
десятков раз. Но этот как раз тот

случай, когда цель оправдывает
средства: права на показ турецких
сериалов закупают более 50 стран

мира, включая Россию. Уже сейчас на
российском ТВ и просторах

интернета можно увидеть десятки
мыльных опер производства Турции.

Тем временем, сами турки составили
рейтинг лучших местных сериалов,

созданных за последние годы. 

«Запретная
любовь»
(Aşk"ı Memnu)
Аднан живет в
дорогом особняке на
берегу Босфора. Он
развелся еще 11 лет

назад, и все свое внимание уделяет дочери Нихаль и сыну
Бюленту. Однажды он знакомится с Бихтер, дочерью его
друзей, и влюбляется в нее. Бихтер, которая в доме Аднана
искала умиротворения и дружбы, находит там страсть — к
сыну хозяина Бюленту.

«Иностранный жених»
(Yabancı Damat)
Назлы, дочь известного продавца пахлавы из
Газиантепа, возвращается после учебы в Анкаре в
родной город. Там ее ждет сюрприз: отец пообещал
выдать ее замуж за Кадира, сына своего партнера
по бизнесу. Назлы против такой судьбы и сбегает к
подруге в Бодрум. Там она знакомится с
привлекательным иностранцем. Поначалу она
принимает его за англичанина, но тот оказывается
греком по имени Нико, чьи родители когдаIто
эмигрировали из Стамбула в Афины.

«В чем виновата Фатмагюль?» 
(Fatmagül’ün suçu ne?)
Девочку из
маленького
города по
имени
Фатмагюль
насилуют
трое пьяных
молодчиков.
Свидетелем
преступления
становится
их приятель
Керим,
который
никакого участия, однако, в совершенном не
принимал. Родители насильников подкупают
невестку Фатмагюль и уговаривают ту выйти
замуж за Керима. Между тем, жених героини
хочет отомстить преступникам, и паре приходится
уехать. Сюжет становится сложнее, когда Керим
понимает, что любит свою жену и решает помогать
ей бороться против обидчиков.

«Долина волков» (Kurtlar Vadisi)
Этот сериал шел несколько лет и стал поистине
культовым. Сюжет его настолько запутанный и
протяженный, что описать его стоит лишь несколькими
словами. Это история агента спецслужб, который под
вымышленным именем Полат Алемдар внедряется в
ряды турецкой мафии.
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«Лейла и Меджнун» 
(Leyla ile Mecnun)
Название сериала отсылает к поэме
классика персидской литературы Низами,
написанной в XII веке. Однако, вопреки
трагической истории, описанной в поэме,
турецкий сериал — абсурдистская комедия,
действие которой происходит в
современном Стамбуле. Меджнун и Лейла
родились в одном роддоме и даже делили
кроватку, так как их не хватило в больнице:
«Они нашли друг друга с самого начала».
25Iлетний Меджнун — застенчивый парень
из семьи среднего класса, а Лейла — его
ровесница из богатой семьи. Он влюбляется
в нее без памяти, а ей просто интересно
проводить с ним время...

«Так проходит время» 
(Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

Действие этого сериала происходит в
1960Iх годах. Сюжет следит за историей
семьи Акарсу, которой приходится
пережить множество нелегких моментов,
когда глава семьи заводит любовницу. 

«Великолепный век» (Muhteşem Yüzyıl)

Вне всякого
сомнения,
самый
известный на
сегодняшний
день турецкий
сериал в
России.
Действие
начинается в
1520 году,
когда на
престоле
Османской
империи
оказывается
один из самых
влиятельных
султанов за всю ее историю — Сулейман Великолепный.
История его жизни, любви к несравненной Хюррем и
великих завоеваний показана со всей роскошью и красотой
чувств, свойственными той эпохе.

«Дела, дела» (İşler Güçler)

Ахмет, Мурат и Сади — трое актеров.
Они мечтают снять фильм и
заработать много денег. А чтобы
собрать средства на его производство,
они занимаются созданием
документальной ленты под названием
«Рассказы о профессиях». У каждого
из героев — за плечами нелегкая
судьба, финансовые трудности и
разочарования, а тут еще и масса
сложностей с производством
злосчастной документалки. 

«Европейская сторона» (Avrupa Yakası)

По сути, это обыкновенный ситком, рассказывающий о
жизни нескольких стамбульских семей, живущих на
европейском берегу Босфора. Однако актерам удалось
так подметить некоторые черты стамбульцев, что

зрители то и
дело узнавали
в персонажах
себя или своих
знакомых.
Сериал 
быстро
завоевал
популярность
и разошелся
на цитаты.

«Эзель» 
(Ezel)

Главного героя Омера Учара
предали все — верные прежде
друзья и любимая девушка.
Однажды он исчезает... чтобы
вернуться под именем Эзель и
осуществить свои планы
мести.
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1! 
1. Pyotr (Petro) 1699 yılında yayınladığı özel bir emir ile

Yeni Yıl’ın 1 ocakta kutlanması geleneğini Rusya’ya getir"
miştir. Bundan önce ise Ruslar ‘Yeni yılın ilk gününü’ tama"

men farklı bir günde kutlarlardı. Ne zaman?

a) 23 mart
b) 8 temmuz

c) 1 eylül
d) 16 ağustos

2.
1. Pyotr (Petro) daha önce Rusların bilmediği diğer bir

geleneği daha getirmiştir. Nedir bu?

a) Karnaval kostümleri giymek
b) Şampanya içmek
c) Hediye vermek

d) Noel Ağacı süslemek

3! 
Sovyet yönetimi 1918 yılında Noel Ağacı geleneğini ‘burjuva
önyargısı’ diyerek yasaklamıştır. SSCB’de Yeni Yıl’da Noel

Ağacı süsleme geleneğine ne zaman yeniden izin verilmiştir?

a) 1935 yılında
b) 1991 yılında
c) 1945 yılında
d) 1968 yılında

4! 
Rusya Yeni Yılı’nın vazgeçilmezi Noel Baba’nın (Santa

Claus) benzeri Ayaz Dede’dir (Ded Moroz). Ayaz Dede
nerelidir?

a) Finlandiya
b) Büyük Ustyüg şehri

c) Moskova
d) Novosibirsk

5! 
Şimdilerde Rusya’da Noel ağacı oyuncaklarla, özelsüslemel"

erle süslenir. Eskiden neyle süslenirdi?

a) Şekerleme, tatlı
b) Giysi parçaları
c) Ziynet eşyası
d) Dilek bezleri
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KIRKAMBAR

Rus Yeni Yılı’nı nasıl bilirsiniz?
Sosyal anketler Rus halkının ezici çoğunluğu için en sevilen bayramın “Yeni Yıl”

olduğunu ortaya koyuyor. Ne Noel, ne de 8 Mart bu bayramın yerini dolduramıyor.
Yeni Yıl’ın Rusya’da resmi bayram oluşunun tarihi ise çok eskilere dayanmıyor, bu
da çok ilginç bir nokta. Gelin beraberce anlamaya çalışalım: Rusya’da Yeni Yıl’ın

kutlanması ile ilgili tarihçeyi ve gelenekleri ne kadar biliyoruz?

6!
Rus Noel Babası “Ayaz Dede” hiçbir zaman misafirliğe yalnız

gelmez. Ona her zaman torunu Kar Kızı (Sneguroçka) 
eşlik eder. Bu tipleme ne zaman ‘resmen’ torunu sıfatını

kazanmıştır?

a) 18. yüzyılda
b) 17. yüzyıl

c) 20. yüzyıl ortalarında
d) 20. yüzyıl sonunda

7!
31 aralıkta Rus televizyonlarında mutlaka yılbaşı temalı 

aynı film gösterilir. Bayrama hazırlanırken bu filmin
seyredilmesi artık bir gelenek haline gelmiştir. 

Bu filmin adı nedir?

a) Tarihi dram ‘Potemkin Zırhlısı’
b) Amerikan komedisi ‘Evde Tek Başına’

c) Geyik Rudolf ile ilgili Amerikan çizgi filmi
d) Sovyet komedisi «Kaderin ironisi, ya da sıhhatler olsun!»

8!
1 Ocak ne zaman Rusya’da resmi tatil ilan edilmiştir?

a) 1947 yılında
b) 1995 yılında
c) 1917 yılında
d) 1720 yılında

9!
Hruşçov (Kruşçev) zamanında en popüler Noel Ağacı 

süslemesi neydi?

a) Mısır
b) Liderin kendi portresi

c) Kızıl Sovyet yıldızı
d) Orak ve çekiç

10!
Rusya’nın diğer bir bilinen geleneği kardan adam 

yapmaktır. Özellikle de Yeni Yıl gecesi yapılmasına özen 
gösterilir. Kardan adamların Rusya’daki 

tarihi nasıldır?

a) Rusya’ya Avrupa’dan gelmiştir
b) Eskiden alçıdan yapılırdı

c) Kardan adamlar eski Rusya’da “kışın ruhlarını” simgelerlerdi
d) Rusya İmparatorluğu’nda kardan adam çarı simgelerdi ve şehrin ana

meydanlarında yapılırdı

DOĞRU CEVAPLAR: 
1!D, 2!D, 3!A, 4!B, 5!A, 6!C, 7!D, 8!A, 9!A, 10!C

Çeviren: Metin UÇAR
37
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DERİN RUSYA

Rusya’da bilinen en eski el sanatlarından biri “krujevo”, yani dantel işlemedir. Son derece kadınsı ve ince
çizgileri olan bu el sanatı Rusya’da her zaman çok sevilen bir uğraşı olmuştur.  Dantel işlemeleri hem

soylu hanımlar, hem de sıradan köylü kadınları tarafından severek taşınan “milli ortak payda”lardandı.
Bugün de “krujevo” adı verilen bu sanatın ürünleri, Rusya’dan kendi ülkenize götürebileceğiniz en güzel

hediyelik eşyalardan biridir. Gelin, yaşadığımız Rusya’nın güzelliklerinden birine yakından bakalım: 

10 soruda Rus danteli 

KRUJEVO

1 Dantel işlerinin anavatanı nerededir?
Rus dantel işlerinin resmi anavatanı olarak Vologda
şehri kabul edilir. Kadınlar çok uzun zamanlardan bu
yana burada dantel şal işlemektedirler. Bunun  yapımı
hiç de kolay değildir: bu işin ustaları bir deseni işle$
mek için birden fazla araç kullanırlardı: yastık, ardıç
ağacından özel tığlar, kilitli iğne, desenin işleneceği
özel bir yüzey ve dantelin bizzat kendisi. 

2 Vologda dantelleri hangi malzemelerden yapılır?
Geleneksel Vologda dantelleri sadece ketenden
yapılır. Oysa bir zamanlar ustalar özel altın ve gümüş
ipliklerden de faydalanırlardı. Bu iplikler özel bir
telden üretilirdi. 

3 Dantel Rusya’da nasıl yayılmıştır?
Dantel işlemeciliği, 18. yüzyılda St. Petersburg’ta
kurulan Mariinskaya Pratik Okulu’nu bitiren dört
mezun tarafından popüler hale getirilmiştir. Kendileri
de dantel işçiliği uzmanı olan bu ustalar her isteyene
Vologda usulü dantel işlemeciliğini öğretmeye

başlamışlardı. Bu ustalar tüm
faaliyet süresi içinde bine yakın
genç kıza dantel işlemeyi öğret$
mişlerdir. 19. yüzyıl sonunda
ise sadece Vologda’da dört
binden fazla dantel ustası
çalışmaktaydı. 1912’de
sayıları 40 bini bulmuştu.
Dantel işlemeleri sipariş
sahibi tarafından Rusya’ya ve
yurt dışına pazarlanırdı.

4 Vologda dantellerinde hangi
bezemeler kullanılır?
Dantel ustaları ilk başlarda soyut
desenler, çiçekler ve yaprakları işlerlerdi.
Ancak zaman içinde ustalıkları iyice gelişmiştir ve
artık dantel işlemeler içinde, mesela sipariş verenin
adı da işlenir olmuştur. Portre işlemeli danteller de
çok popülerdir, evet doğru okudunuz, bu bile
mümkündür! Şehir görüntüleri, görülmeye değer yer$
ler ve doğa betimlemeleri dantele aktarılmıştır. 1940’lı
yıllarda ise dantel işlemelerde işçiler ve köylülerin
betimlenmesi çok popüler olmuştur. Bu şekilde sovyet
sistemine övgü dile getirilmekteydi. İşte o zaman dan$
tel işlemeler içinde traktör ve uçak görüntüleri ortaya
çıkmıştır. 

5 Dantel nerelerde kullanılır?
Eskiden dantel kullanılarak masa örtüsü ve örtü
yapılırdı. Ancak daha sonra hemen hemen her türlü
kullanım eşyası yapılır olmuştur: şaller, giysiler, omuz
atkıları. İç çamaşırlarına dantel işlemeler yapılabilir.
Peçete yapılır. Dantel işlemeler giysilerin parçası
olarak kullanılabilir: jabo fular, yaka, kravat, kaşkol ve
eldivenler. 

6 Vologda danteli ne zaman Avrupa’da kabul gör"
müştür?
Vologda dantelleri resmen Avrupa’ya ilk defa 1925
yılında girmiştir. O tarihte dantel işlemeleri Paris
Uluslararası Fuarı’nda tüm dünyaya tanıtılmış ve
hemen iki altın madalya kazanmıştır! Bir sonraki
Avrupa seyahati 1937’de, yine Paris’e gerçekleşmiştir.
O zaman da Vologda dantelleri Grand Prix ödülünü
almıştır. 1958’de ise bu işlemeler Brüksel’de altın
madalyaya layık görülmüştür. Ödül alan dantel çalış$
ması ‘Rus motifleri’ adını taşıyan büyük bir dantel
işleme perde idi. Dantel Amerika’ya ise çok daha önce,
1876’da gitmiştir: Bu tarihte Philadelphia’da düzenle$
nen yarışmada Grand Prix ödülü almıştır.

7 Şimdi nerede dantel işleme sanatı öğretiliyor?
Tabii ki dantel işlemeyi öğrenmenin ana yöntemi
ustalığın miras bırakılması şeklinde oluyor. Vologda
Bölgesi’ndeki ailelerde anneler, hala küçük yaşlardaki
kızlarına güzel dantel işlemeler yapmayı öğretirler.
Ancak bunun resmi yöntemleri de mevcuttur. Daha
1960 yılında Vologda Bölgesi’nde beş dantel fabrikası
kurulmuştur. İşinin ehli dantel ustaları daha sonra
profesyonel olacak genç kızlara bizzat bu sanatı öğre$
tirlerdi. Günümüzde bu fabrikalar büyük bir işletme
şeklinde birleşmişlerdir ve burada 100’den fazla insan
çalışmaktadır. Tüm Rusya’ya eşi olmayan dantel
işlemelerin dağıldığı yer işte burasıdır.

8 En ünlü Vologda dantel işleme"
si hangisidir?

Bu sanatın uzmanları, en ünlü
dantel işinin ‘Kar Tanesi’
olduğu konusunda hemfikir$
lerdir. Bu eser ünlü dantel işle$
mecisi V. Yelfina tarafından
yaratılmıştır. Bu masa örtüsü,
Vologda dantelinin ‘kartviziti’

olmuştur. Bu eser ilk 1964’de
yapılmıştır ve o tarihten bu yana

kimse ondan daha güzelini ürete$
memiştir.

9 Dantel işlemelerinin şaheserlerini
nerede görmek mümkündür?

En alışılmadık dantel işlemelerini görmek için bizzat
Vologda şehrine gitmek gerekir. Bir süre önce burada
Dantel Müzesi açılmıştır. Gerçi müzenin alanı sadece
100 metrekaredir ama 500’den fazla eser sergilenir ve
bunların sayesinde 17. yüzyıldan başlayarak Vologda
dantellerinin tarihçesini detaylı bir şekilde görmek
mümkündür. 

10 Vologda dantellerini nerede satın alabiliriz?
Moskova’da dantel işlerini popüler turistik yerlerde
almak mümkündür: Vernisaj, Eski Arbat, Manej
Meydan. Ancak gerçekten güzel ve kaliteli bir dantel
işi almak istiyorsanız bizzat Vologda’lı ustalara
başvurmak gerekir. Vologda dantel fabrikasının
Internet’te sitesi ) vardır ve buradan eve teslim dantel
işleri sipariş edebilirsiniz. Burada en önemli olan
husus aldığınız her dantel işinin el yapımı olduğunun
garantisidir.
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Bu sayımızda “Foto Hayat” sayfalarımızı, yolu Rusya’dan geçen farklı Türk gezginlerinin Bu sayımızda “Foto Hayat” sayfalarımızı, yolu Rusya’dan geçen farklı Türk gezginlerinin 
fotoğraflarına ayırdık. Bu portfolyoyu sizler için, uzun yıllarını Rusya’da geçiren, fotoğraflarına ayırdık. Bu portfolyoyu sizler için, uzun yıllarını Rusya’da geçiren, 

gezilerini  kitaba döken gezgin Timur Özkan derledi.
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Gezginlerin objektifindenGezginlerin objektifinden

AyhanAyhan
Razgat, Razgat, KazanKazan
20142014

Türkiye’de veTürkiye’de ve
Rusya’da birçokRusya’da birçok
projeye imzaprojeye imza
atan makineatan makine
mühendisimühendisi
Razgat, 60’danRazgat, 60’dan
fazla ülke gezdi.fazla ülke gezdi.
Doğu felsefesi,Doğu felsefesi,
sanat, insanlıksanat, insanlık
tarihi ve doğatarihi ve doğa
sporlarına olansporlarına olan
ilgisi, gezginilgisi, gezgin
olmasının olmasının 
temel taşlarınıtemel taşlarını
teşkil ediyor.teşkil ediyor.

Cem Artun,Cem Artun,
Tobolsk 2010Tobolsk 2010

Ankaralı makineAnkaralı makine
mühendisimühendisi

Artun çalışmakArtun çalışmak
için Rusya’yıiçin Rusya’yı
seçenlerden.seçenlerden.

Zaman zamanZaman zaman
ara verse ara verse 

de hep kendinide hep kendini
burada buldu.burada buldu.

Rusya, TürkiyeRusya, Türkiye
ve eşinin ülkesive eşinin ülkesi

Litvanya Litvanya 
dışında bulduğudışında bulduğu
her günü, saatiher günü, saati

gezmek içingezmek için
değerlendiriyor.değerlendiriyor.

Hasan Cerit,Hasan Cerit, Yakutsk, 2012Yakutsk, 2012

1991’de geldiği Rusya’da çalışma hayatına devam1991’de geldiği Rusya’da çalışma hayatına devam
eden inşaat mühendisi Cerit, Rusya’nın hemen hereden inşaat mühendisi Cerit, Rusya’nın hemen her
tarafını ayrıca dünyada pek çok ülkeyi gezdi amatarafını ayrıca dünyada pek çok ülkeyi gezdi ama
yeni yerler keşfetmeye de her an hazır.yeni yerler keşfetmeye de her an hazır.
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Cenker Uygur, Cenker Uygur, Kislovodsk 2004Kislovodsk 2004

Mezuniyetinden itibaren Rusya ve diğer BDT ülkelerinde çalışan Gaziantep doğumlu mimar Uygur, Mezuniyetinden itibaren Rusya ve diğer BDT ülkelerinde çalışan Gaziantep doğumlu mimar Uygur, 
şimdilik Antalya’yı mesken tuttu ama yarın ne olur bilinmez!şimdilik Antalya’yı mesken tuttu ama yarın ne olur bilinmez!

Bilge Dilmen, Bilge Dilmen, 
Novgorod 2011Novgorod 2011

Ankaralı Ankaralı 
matematik öğret#matematik öğret#
meni Dilmen #meni Dilmen #
kısaca özetlemekkısaca özetlemek
gerekirse# gerekirse# 
gezmek için gezmek için 
yaşayanlardan.yaşayanlardan.
Moskova, Tver,Moskova, Tver,
Novgorod, Pskov,Novgorod, Pskov,
St. Petersburg,St. Petersburg,
Tihvin hattındaTihvin hattında
karayoluyla karayoluyla 
yaptığı geziyiyaptığı geziyi
unutamıyor.unutamıyor.
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Rasim Selçuk
Kamçatka 2011

İş hayatından 
kaçabildiği tüm

zamanlarını gezmeye
ayıran işadamı Rasim

Selçuk, iş veya gezi
amaçlı olarak birçok

kez geldiği
Rusya’daki en

unutulmaz günlerini
Kamçatka’da

yaşadığını 
söylüyor.

Osman Uğur ŞahinOsman Uğur Şahin Moskova 2011 Moskova 2011 

Bilkent mezunu elektrik!elektronik mühendisliBilkent mezunu elektrik!elektronik mühendisli
Şahin’in en büyük hobisi fotoğrafçılık ve gezmek,Şahin’in en büyük hobisi fotoğrafçılık ve gezmek,
onun haricinde müzik ve satrançla ilgileniyor.onun haricinde müzik ve satrançla ilgileniyor.

Murat Özsoy Ugliç 2005

Deneyimli bir tur rehberi olan Özsoy, öğretim görevlisi
olarak çalıştığı Bilkent Üniversitesi'nden emekli

olduktan sonra tüm yaşamını gezmeye ayırdı. Sevgili
çocukları Eylül ve Ahmet’in gezgin gözüyle 

yazmalarını dilemekte...
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Vedat Biner,Vedat Biner, Moskova 2006Moskova 2006

Özel bir şirketin bilgiişlem grubunda sistem yöneticisi olarak çalışan Biner, çoğunlukla fotoğraf ve gezi gruplarına
katılmakla birlikte kendisini daha çok eşi ve yol%daşı Zeynep’in görmediği ülkelere gitmekle görevli sayar...

TimurTimur
Özkan,Özkan,
Ulyanovsk 2013Ulyanovsk 2013

Yaşamını yarıYaşamını yarı
zamanlı olarakzamanlı olarak
Ankara veAnkara ve
MoskovaMoskova
arasındaarasında
sürdürensürdüren
Özkan,Özkan,
Türkiye’nin ve Türkiye’nin ve 
Rusya’nınRusya’nın
büyük kısmınıbüyük kısmını
ve yedi kıtada,ve yedi kıtada,
150 civarında150 civarında
ülkenin 500’eülkenin 500’e
yakın kentiniyakın kentini
gezdi. gezdi. 
Gezmek içinGezmek için
yaşıyor.yaşıyor.
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Nihani Bayındır, Moskova 2014

Uzun süreli yolculukları tercih eden
Ankaralı gezgin fotoğrafçı, inşaat 
mühendisi Nihani Bayındır,
Moğolistan’dan başladığı iki aylık 
yolculuğunun sonunda bir hafta kaldığı 
Moskova’yı da fotoğrafladı.

Hüseyin Altun, Suzdal 2008

İş hayatına atıldığı Rusya ve diğer
BDT ülkelerini mesken tutan

makine mühendisi Altun’un yaşamı
Ankara ve Moskova arasında 

geçiyor. Her sene, uzun gezilere
ancak fırsat bulabildiği yılbaşı 
tatillerini dört gözle bekliyor.

К
О

М
П

А
С

К
О

М
П

А
С

PU
SU

LA

4444

Genelde Rus tarafının bu alanda yetiştirdikleri
isimlerin Türkiye’de görece daha iyi tanındığını
biliriz. Peki, Türk sanatçılarını Ruslar ne kadar

tanıyor, ilk bu sahada ilişkiler nasıl başladı, ilk sergiler
ne zaman, nerede açıldı, biliyor muyuz?

Bu konuda ilk adım SSCB tarafından gelir. 1933
Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10.
yıldönümü dolayısıyla, Moskova’da Doğu Kültürleri
Müzesi’nde, “Yeni Türkiye’nin ilk afişleri” duyurusuyla
ilk sergi açılır. Bu serginin Kurtuluş Savaşını kazanan
Türk halkına armağan edildiği duyurulur. Bu tür bir
poster sergisi o günden sonra  bir daha hiç düzenlen#
memiştir, bu yönüyle de eşsizdir.

Daha sonra Sovyet ressam ve heykeltıraşların
Türkiye’deki ilk resmi sergisi 1934 yılının sonuyla 1935
yılının başında yapılır. 47 resim ve 29 yontu sergilenir.
İsmet İnönü’nün katıldığı bir törenle Ankara’da açılan
sergi, 15 gün sonra İstanbul’da Güzel Sanatlar
Akademisinde tekrarlanır.

Türkiye’de oldukça ilgi çeken bu sergiye karşılık
olarak, bir yıl sonra, 1935 yılı 31 Aralık tarihinde,
Moskova’da, “Çağdaş Türk Ressamları Sergisi” oldukça
görkemli bir şekilde açılır. Pek çok önemli yetkilinin
katıldığı açılışta Rus tarafının başkanlığını Dışişleri
Komiseri Litvinov, Türkiye’ninki ise Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Aras yaparlar. Türk sanatçıları temsil
eden ise iki kişi gelir Moskova’ya: Salah Cimcoz (1875#
1947)   ve İbrahim Çallı (1882#1960).

Sergilenen 79 tablonun içerisinde 22 yaşındaki Bedri
Rahmi’ den, onun hocası profesör İbrahim Çallı’ya
kadar, farklı kuşaktan ressamların yapıtları yer alır. En
belirgin olarak,  “Güzel Sanatlar Birliği Akademisyenler
Grubu”, “Bağımsız Ressamlar Birliği” ve “D Grubu”nun
sanat anlayışları ağırlığını koyar.

31 Aralık’tan 27 Ocak 1936 tarihine kadar açık kalan
sergiyi Moskova’da 13 bin kişi ziyaret eder. Daha sonra
bu tablolar, Kiev’de de 5#12 Şubat arasında sergilenir.

Sergi çok olumlu yankılar yaratır. Tüm Sovyet
basınında yeni Türkiye’nin ressamlarını ve sanatta
geldiği noktayı öven,  çok önemli yorumlar yayınlanır.
Bu, çağdaş Türkiye’nin Sovyet halkına tanıtılması için
en önemli adımlardan biridir.

O günlerin Ogonyok dergisi bu konuda şunları yazıy#
or: “Moskova’da kapanmakta olan çağdaş Türk ressam#
ları sergisi, kuşkusuz Sovyet#Türk ilişkilerindeki en yüksek
düzeyde bir olay oldu. Ulusal sanatını oluşturmaya
çalışan genç cumhuriyetin çağdaş resim sanatının
katkıların görmemek mümkün değil. En özel ilgiyi çeken
tablolar ise,  tarihsel ve Türk halkının günlük hayatını
yansıtanlardan oluşuyor.

Realist#ressam İbrahim Çallı’nın yaptığı
Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk portresi de dikkat çeken
eserlerden.

Sergide, realistler, kubistler, post#impresyonistler gibi
farklı yönlerde çalışmalar yapan grupların çalışmaları
yer aldı. Eserler içerdiği yüksek sanatsal kültür ve ideolo#
jik konuların düzeyiyle dikkat çekti.

(Sergilenen tablolar: “Okur#yazarlık devrimi”# Ressam
Şeref; “Kuvayı Milliye Birlikleri”# İbrahim Çallı;
“peyzaj”# Elif Naci; “Kemal Atatürk”# İbrahim Çallı.)”

Kompas#Pusula’nın notu: İbrahim Çallı’nın bir başka
Atatürk tablosu, bugün hala Moskova Büyükelçiliği
rezidansındadır ve özel bayram resepsiyonlarında
görülebilir. 

Soğuk Savaş döneminden
sonra, karşılıklı olarak biri
birini yeniden keşfetmeye

başlayan iki komşu Türkiye
ile Rusya ve aralarındaki #

olması gerekenden az olduğu
genelde kabul edilen# kültür
ve sanat ilişkilerinde atılmış

ilk adımlarından birini, bu
sayımızda aktarmak istiy#

oruz. Rasim Direshan Örs
derledi. Konu güzel sanatlar:

Resim ve heykelcilik…

Ortak tarihimizden yapraklar

SSCB’de ilk Türk resim sergisi
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Слова, слова, слова…

Яфилолог – любитель слов.
Слова околдовывают меня,
заставляют вглядываться в их

глубину; слова очаровывают
звучанием и очертаниями, мелодией
и шрифтом.

Любое слово я могу представить
себе высеченным на мраморе,
выписанным в старинной
пожелтевшей книге, начертанным на
пергаменте… и неожиданно
оказывается, что я живу на родине
некоторых слов.

Эти слова известны в разных
языках, они самые первые и самые
знаменитые эмигранты с территории
Малой Азии – нынешней Турции.
Мы столько раз произносили их, не
задумываясь… например, «пергамент».

Ну конечно, совсем недалеко – можно поехать и
посмотреть: это здесь, в городе Бергама
придумали, на чём можно писать. Плиний
Старший утверждает, что во втором веке до нашей
эры правители Египта, желая поддержать
единственность и неповторимость знаменитой
Александрийской библиотеки, запретили вывоз
папируса за пределы своей страны. Между тем в
Малой Азии, в Пергаме – столице Пергамского
царства – тоже была неплохая (вторая в мире по
величине и богатству!) библиотека, соперница
Александрийской, и постоянно требовалось чтоKто
вроде бумаги – что, если не папирус? Легендарный
царь Пергама Эвмен II обратил внимание на
овечью и козью кожу, издавна употреблявшуюся в
качестве материала для письма под именем
«дифтера». Пергамские мастера
усовершенствовали выделку кожи – и появился
знаменитый, переживший века «пергамент»,
хорошо известный и всем нам, давно пишущим
даже не на бумаге, а в компьютере.

Бергама всего в ста километрах от Измира, это
небольшой город со следами множества
существовавших здесь цивилизаций: в Пергаме
был знаменитый алтарь Зевса, причислявшийся
некоторыми древними историками к списку чудес
света. Город славился и храмом Асклепия –
мифического врачевателя, чей посох с обвившейся
вокруг него змеёй и чашу с нею же можно и
сегодня увидеть на вывеске любой аптеки, K и сюда

приезжали лечиться целебными
водами высокопоставленные
римляне. Развалины Асклепиона –
античного санатория, где пациентам,
кроме вод, предписывались
прогулки на здешнем воздухе и
«святой сон», K посещают
немногочисленные туристы, и
здешние вода, воздух, а может быть,
и сон до сих пор сохраняют свои
целебные свойства. 

Мало кто знает об этом городе –
но слово «пергамент» известно всем.

Я люблю не только слова и книги
– в старинных рукописях, на
античных вазах и колоннах
изумительные рисунки, с детства
знакомые античные боги,
притягивающие взгляд узоры –

бегущие зигзаги, знаменитые мотивы античности.
Среди них наверняка знакомый и вам бордюр,
составленный из прямых углов, так называемый
ортогональный орнамент, использующийся и на
тканях, и на посуде, и на обоях. Он называется
«меандр». 

Мы все не раз следили за его бесконечными
изгибами, за этой угловатой змеёй, убегающей в
бесконечность – глаз не оторвать, не правда ли?
Не зря в меандровой ленте орнамента древние
видели глубокий философский и магический
смысл, она отражала для них течение времени, а
прямизна углов символизировала добродетель и
жёсткость в стремлении к праведной, «прямой»
жизни. Меандром украшали полы одежды, его
рисовали на вазах и других предметах быта, его
вырезали на мраморе храмов и выкладывали из
мозаики в богатых домах; меандр символизировал
вечность, достигаемую воспроизводством:
стареющее существо, сменяемое молодым,
становится тем самым бессмертным… вы ведь тоже
рисовали его в тетрадке в клеточку, когда урок
становился нестерпимо скучным, доходил до такой
вот зауми, а солнце поKантичному смотрело в окно,
и золотило пыль от мела, и обещало, что скороK
скоро долгие летние каникулы? Но урок тянется и
тянется, а до звонка целая вечность – и скука
вырисовывается длинной угловатой змеёй,
пришедшей откудаKто из глубин не нашей
собственной памяти, рука пятиклассника сама

Яна Темиз

Yana Temiz

собой вычерчивает меандры, а на парте дремлет
чёрный учебник «Истории Древнего мира», и от
рисунка не оторваться… вечность.

А название своё этот знаменитый орнамент
получил от извилистой реки Меандр – да, да, это
наш Большой Мендерес, вдоль него я езжу на
дачу; он мелеет и почти пересыхает летом, а зимой
полноводен, и все знают, что это изKза нанесённого
им ила сильно изменился рельеф местности и
знаменитые Эфес и Милет оказались не на берегу
моря, а далеко от него. О МеандреKМендересе
писал Сенека: «Эта река предмет упражнений и
игры для всех поэтов, она вьётся частыми
излучинами, близко подступает к собственному
руслу и опять поворачивает, не успевши влиться в
себя самоё», K но строгость и прямолинейность
античности выпрямляет округлые зигзаги реки,
заставляет её окаменеть, замереть в чёткой
размеренности углов: я с детства не любил овал, я
с детства угол рисовал… античность – детство
человечества, рисующее прямые углы… и ручка
отказывается выполнять очередной поворот,
скрипит и выплёвывает чернила, тетрадка по
истории испорчена безнадежно… выйди из класса
– всё старо, как мир.

Мало кто знает, где течёт наш Мендерес, слово
«меандр» известно многим.

Я люблю не только книги и архитектуру, я
влюблена в балет. Мне посчастливилось
прикоснуться к этому волшебному миру, стать его
частичкой: я пишу либретто, мои тексты

превращаются в музыку и танец, и я брожу по
закулисью, внимая его запахам и звукам. Я
обожаю, когда настраивается оркестр, когда
музыканты достают свои инструменты в ожидании
дирижёра, я люблю смотреть, как стройные
принцессы в воздушных юбочках поправляют
ленточки на пуантах и, выгнув подъём, опускают
носок – ту точку, на которой будут крутиться
фуэте и замрут арабески, в неприглядный ящичек
с посверкивающим, золотистым, похожим на
раскрошенный янтарь порошком… трут с
изящным, но сильным нажимом. Это канифоль –
ею же пользуются музыканты для струн и
смычков, без неё немыслимы сложные па в балете,
слово «канифоль» я слышала в детстве на
хореографии, канифоль была дома у лучшей
подруги, играющей на скрипке, а мой дедушка
использовал её для паяльника, и это слово – да,
оно опять совсем рядом.

Всего несколько километров от Измира.
Заросшая полузаброшенная гора, начатые, но не

доведённые до конца раскопки, несколько горных
вершин короной вырисовываются на солнце;
ящерка бежит по античному камню, засыпанному
хвоей; зной не так ощутим в тени тёмных
изогнутых, массивных и старых сосен. Запах сосен
царит над древним, полностью разрушенным
городом Колофоном – он был назван так, скорее
всего, изKза короны окружающих его гор:
«колофон» означало «венец», «корона». Это один
из семи городов, называющих себя родиной
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Гомера; здесь жил
Эпикур, а город одно
время был
сильнейшим из
полисов Ионийского
союза и славился
роскошной жизнью и
богатством своих
обитателей. Отсюда
родом были философ Ксенофан и поэт Мимнерм,
но всё это меркнет и забывается, когда стоишь на
выжженной солнцем траве у останков мраморной
стены и вдыхаешь аромат колофонских сосен.

«Колофонская смола», colophonia resina поE
латыни – вот что такое наша балетная и
скрипичная «канифоль», ею, а не победами своей
знаменитой кавалерии, не поэтами и философами
и не эпикурейством жителей прославился и вошёл
в историю наш измирский пригород – Колофон.
Хрупкое стекловидное вещество оказалось
прочнее памяти обо всех его героях, сильнее мифа
о родившейся здесь дочери красильщика –
искусной ткачихе Арахне, превращённой богиней
Афиной в паука. Всё прошло, ничего не осталось
от города Колофона, но драгоценная, сверкающая
на солнце, переливающаяся оттенками от светлоE
жёлтого до тёмноEкрасного колофонская смола
есть и сейчас во всех театрах мира,  и слово
«канифоль» ежедневно звучит за кулисами. И
продаётся для какихEто более прозаических нужд,
вроде паяния.

Впрочем, те, кто связан с книгоизданием, могут
узнать и само слово «колофон»: «венец»,
«концовка», «заголовок» E колофоном
специалисты называют текст на последней
странице рукописной или старинной печатной
книги, в котором сообщаются данные об авторе,
времени и месте создания этого произведения. Но
тут наоборот: вначале было слово – и тем словом
был назван город. Как от слова «мрамор» (вернее,
от названия острова Мармара, где его добывали)
получило своё название Мраморное – сверкающее,
но вовсе не каменноEнеподвижное – море.

Старинные рукописи, мраморные колонны,
орнамент и танец – вспомним и о фресках? Ещё
один привет из вечности, их так трудно сохранить,
они порой обнаруживаются под несколькими
поколениями варварской штукатурки, и археологи
бережно счищают слои и слои окаменевшего
невежества, чтобы добраться до вдруг
сверкнувших складок древнего плаща –
непременно, обязательно с красным подбоем. 

Единственный
красный пигмент,
известный
художникам
античности,
назывался «синопия».
Эту краску получали
из оксида железа,
добываемого возле

Синопа на Чёрном море. И хотя в средневековых
источниках синопию нередко путали с киноварью
и суриком, также использовавшимися для
получения красного цвета в живописи, именно от
этого слова получила своё название фаза
фресковой живописи – синопией называют
подготовительный рисунок для фрески,
наносимый под верхний слой штукатурки, по
которому уже исполняется роспись. Синопия
(подмалёвка, выполненная этим, а впоследствии и
другими цветами) широко использовалась
итальянскими мастерами до начала шестнадцатого
века, когда ей на смену пришли другие техники…
всё течёт, всё изменяется, как сказал один мудрец
из Эфеса. 

Но слово «синопия», произошедшее от нашего,
не всем известного Синопа, осталось в истории
живописи и хорошо известно знатокам. В Италии,
в Пизе на Площади Чудес есть даже Музей
синопий, где можно увидеть эти подготовительные
росписи, которые отслоились от стен и служат
основой для реставраторов, восстанавливающих
повреждённые фрески.

…Слова сохраняют течение времени, оно
застывает в них, посверкивая мраморной крошкой
античного фриза или отсветом солнца в
затвердевшей смоле. Известные на многих языках,
как «тюльпан», произошедший от «тюрбана», они
все здесь, вокруг меня, на своей географической и
исторической родине.

Я могу поехать вдоль извивов Меандра,
понюхать колофонскую смолу, навестить родину
пергамента, полюбоваться на не тускнеющую
красноту фресок, местами, увы, облупившихся до
синопий, погладить дремлющую на меандрах
римских мозаик пушистую кошку… и вспомнить,
что и её название – слово «ангора» – произошло,
конечно же, от нашей Анкары!

СловаEэмигранты из наших краёв давно начали
своё путешествие по всему миру, и названия
древних городов, расположенных на территории
Турции, вошли в другие языки и стали там
родными и нужными.

Ben dil bilimciyim;
yani kelime seven
kişi. Kelimeler beni

büyüler, beni derinlerine
bakmaya iterler; kelimeler
kulakta çınlayışlarıyla,
hatlarıyla, melodileri ve
harf stilleri ile insanı
kendilerine hayran
bırakırlar.

Her kelimeyi mermere
nakşedilmiş, eski, sararmış
bir kitapta, parşömende
yazılı olarak hayal ede"
bilirim… birden bu
kelimelerden bazılarının
doğduğu ülkede
yaşadığımın farkına

varıverdim!
Bu kelimeler değişik dillerde kullanılıyorlar, bunlar

günümüzün Türkiye’si Küçük Asya’dan çıkan ilk ve
en ünlü göçmenlerdir. Defalarca, hem de hiç düşün"
meden kullanmışızdır bu kelimeleri… örneğin, «parşö"
men» (Rusça telaffuzu ‘pergament’).

E, tabii ki, hiç de uzakta bir yerde değil, oraya
gidilebilir ve yerinde görülebilir: Üzerine yazı yazıla"
bilecek parşömen Bergama şehrinde icat edilmiştir.
Plinius Secundus, M.Ö. II. yy’da Mısır yöneticilerinin
İskenderiye Kütüphanesi’nin bir eşi ve tekrarı
olmasın diye papirüsün ülke dışına çıkarılmasını
yasakladıklarını yazıyor. Diğer yandan ise Küçük
Asya’da, Bergama Krallığı’nın başkenti Bergama’da
da oldukça iyi (büyüklük ve zenginlik bakımından
dünyanın ikincisi!) ve İskenderiye’nin rakibi olan
diğer bir kütüphane bulunuyordu ve bu kütüphanenin
üzerine yazı yazılacak malzemeye ihtiyacı vardı. Bu
papirüs değilse ne olabilirdi? Ünlü Bergama Kralı
Eumenes’in dikkatini, uzun yıllardır ‘diftera’ denilen
elyazmalarının yazılması için kullanılan koyun ve keçi
derileri çeker. Bergamalı ustalar deri işleme tekniğini
daha da geliştirmişler ve yüzyıllar boyunca kullanıla"
cak olan, uzun zamandır bırakın kağıdı, bilgisayarda
yazan bizlerin bile iyi bildiği parşömeni icat
etmişlerdir.

Bergama İzmir’e topu topu yüz kilometre
mesafededir, bu çok sayıda uygarlığın izlerini taşıyan
küçük bir şehirdir: Bergama’da eski tarihçilerin dünya
harikaları listesine ekledikleri ünlü Zeus Sunağı
bulunuyordu. Şehir, Asklepios Tapınağı ile de ün
salmıştı. Asklepios mitolojik sağlık tanrısıdır, üzerine
yılan dolanmış, çanaklı asasını bugün her eczanenin
tabelasında görebilirsiniz. Üst tabakadan Romalılar

Яна Темиз

Yana Temiz

Kelimeler, kelimeler, kelimeler…
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buradaki şifalı suların yardımı ile tedavi olmak için
Asklepios’a gelirlerdi. Eski sanatoryum Asklepion’da
hastalara su yanı sıra, buranın temiz havasını
solumaları için gezinti yapmaları ve ‘kutsal uykuya’
yatmaları tavsiye edilirdi. Günümüzde Akslepion’un
kalıntılarını çok az sayıda turist gezmektedir, belki de
oranın suyu, havası, orada çekilen uyku hala şifalı
özelliklerini muhafaza ediyor olabilir.

Bu şehri bilenlerin sayısı azdır, ancak ‘parşömen’
kelimesi hepimizin bildiği bir kelimedir.

Sadece kelimeleri ve kitapları sevmem: eski el yaz#
malarında, antik vazolarda ve kolonlarda görebile#
ceğiniz hayranlık uyandırıcı bezemeler, çocukluktan
tanıdığım antik tanrılar, insanın gözlerini ayıramadığı
ünlü antik bezeme motifi zigzaglar. Bunların arasında
belki sizin de bildiğiniz, kumaşlarda, kap kacakta ve
duvar kağıtlarında kullanılan, ortogonal bezeme
dediğimiz dik köşeli kenar bezemesi sayılabilir. Bu
bezemeye «menderes» (rusça telaffuzu meandr) denir. 

Sonsuz zigzagları ile sonsuzluğa uzayıp giden bu
köşeli yılanı defalarca görmüşüzdür, insan gözünü
ayıramaz, haklı değil miyim? Eski zaman insanlarının
menderes deseninde filozofik ve büyülü bir anlam
görmeleri bir rastlantı olmasa gerek, bu desen onlara
zamanın akışını, keskin açılı köşeler ise doğru
(düzgün) hayata yönelim çabasında erdem ve
dayanıklılığı anlatırdı. Menderes deseni ile elbise
kenarları süslenir, vazolara ve diğer ev eşyalarına
işlenir, tapınak mermerlerine nakşedilir ve zenginlerin
evlerindeki mozayiklerde kullanılırdı; menderes çoğal#
ma ile ulaşılan sonsuzluğu sembolize ederdi: Yerine
genç neslin geçtiği yaşlanan bir canlı bu şekilde ölüm#
süzleşirdi… Belki siz de ders artık dayanılamaz dere#
cede hale sıkıcı geldiğinde, bir zauma (Rusçada kelime
yapısını bozarak ilk bakışta anlamsız hale getirme)
dönüştüğünde  kare ders defterinize böyle desenler
çizmişsinizdir. O sırada Güneş tıpkı antik zamanlarda
olduğu gibi pencereden görünür, tebeşir tozunu altına
boyar ve yakında, çok yakında uzun, uzun yaz tatilin#
in geleceğini vadederdi. Oysa ders uzadıkça uzar, ten#
effüs ziline sanki sonsuzluk kadar zaman kalmıştır,
sıkıntınız uzun, kendi hafızanızın derinliklerinden
çıkıp gelen köşeli bir yılan olarak çizdiğiniz desenlere
dökülür, beşinci sınıf öğrencisinin ellerinden
menderesler çıkar, ders masasında ise ‘Antik Dünya
Tarihi’ adlı kara kitap uyuklamaktadır, desenden
gözünüzü ayıramazsınız… sonsuzluk!

Bu ünlü desen adını, kıvrılarak akan Meandr
Nehri’nden yani bizim Büyük Menderes’ten alır.
Aynen öyle, hani bizim yazlığa giderken yanından
geçtiğim nehir var ya! Artık suları o kadar sığlaşmıştır
ki yazın kurumaya yüz tutar, kışın ise suyu boldur,
herkes nehrin getirdiği mil yüzünden yüzey şekil#
lerinin çok değişmiş olduğunu bilir, bu nedenledir ki
ünlü Efes ve Milet antik şehirleri eski deniz kıyısında#
ki konumlarından çok uzakta kalmışlardır. Meandr#
Menderes hakkında Seneca şöyle yazıyor: «Bu nehir

tüm şairler için deneme ve oyun konusudur, sık sık
zigzaglar yaparak kıvrılıp gider, kendi yatağına git#
tikçe yaklaşır ve kendi kendine dökülecekken yeniden
yön değiştirir», # ancak antik dönemlere özgü sertlik
ve esneklikten uzak düşünce, nehrin bu yuvarlak
zigzaglarını dik köşeler haline getirir, böylece onu
taşlaştırır, köşelerin net oranları arasında hareketsiz
bırakır: Ben çocukluktan bu yana ovali sevmem, hep
köşeler çizerdim, antik çağ da insanlığın dik köşeler
çizen çocukluk dönemidir… kalem sıradaki dönemeci
çizmeyi reddeder, gıcırdar, mürekkebini tükürür, tarih
defteri düzeltilmeyecek şekilde kirlenmiştir… sınıftan
çık, her şey dünya gibi eskidir.

Bizim Menderes’in nerede aktığını çok az insan
bilir, ancak ‘menderes’ hepimizin bildiği bir kelimedir.

* * *

Sadece kitapları ve mimariyi sevmem, baleye
aşığımdır. Bu büyülü dünyaya temas etme, küçük bir
parçası olma mutluluğuna ermişimdir: libretto yazıyo#
rum, yazdıklarım müziğe ve dansa dönüşüyor,
kulislerde dolaşıyorum, kokularını ve seslerini içime
çekerek. Orkestranın şefi beklerken ses ayarı yapması#
na bayılıyorum, havai etekleri ile zarif vücutlu prens#
eslerin bale ayakkabılarındaki bağcıkları düzeltmeler#
ine, bir ayaklarının üzerine kalkarak, fuete dönecek#
leri o noktaya çoraplarını indirişlerine, arabesk pozun#
da donup kalmalarına, kırıntı  kehribar tozuna ben#
zeyen, altınımsı renkli, pırıldayan küçük kutuya
bakıyorum… zarif ama güçlü bir şekilde sürüyorlar.
Bunun adı kolofondur, telli ve yaylı enstürmanlar
çalan müzisyenler de bunu kullanır, bale sanatında
zorlu pa duruşları o olmadan yapılamaz. «Kolofan»
(Rusça telaffuzu Kanifol) kelimesini çocukken kare#
ografi dersinde duymuştum, kolofan keman çalan en
iyi kız arkadaşımın evinde de vardı, dedem ise onu
lehim yaparken kullanırdı. Bu kelime de meğerse
hemen yanımızdaymış.

İzmir’e birkaç kilometre mesafede.
Biten otların sardığı, başıboş bırakılmış bir tepe,

henüz tamamlanmamış kazılar, güneşin önünde bir
tacın uçları gibi görünen birkaç dağ zirvesi; küçük bir
kertenkele üzerine çam iğneleri dökülmüş antik bir
taşın üzerinde koşuyor; kara, eğilmiş, masif ve yaşlı
çamların gölgesinde bunaltıcı sıcak o kadar
hissedilmiyor. Çam kokusu tamamen yıkılmış, antik
şehir Kolophon’a hakim. Şehre bu isim verilmiştir,
büyük bir ihtimalle etrafını saran dağların
zirvelerinden esinlenilmiş olmalı: «kolofon», «çelenk»,
«taç» anlamına geliyor. Homeros’un doğduğu şehir
iddiasında olan yedi şehirden birisidir bu şehir,
Epikür burada yaşamıştır, şehir o zamanlar İon
Birliği’nin en önemi polislerinden biri idi ve şehir
sakinlerinin lüks hayatı ve zenginlikleri ile ün
salmıştı. Filosof Ksenofanes ve şair Mimnermos bura#
da doğmuşlardı. Ancak tüm bunlar mermer bir

duvarın kalıntıları yanında dururken, Kolophon çam#
larının kokusunu içinize çekerken güneşte yanmış
otların arasında siliniyor ve unutuluyor.

Latincesi “colophonia resina” olan «Kolophon reçi#
nesi», bizim bale ve keman için kullanığımız kolofanın
kendisi. Ne ünlü süvari birlikleri ile kazanılan savaş,
ne şairler, ne filozoflar ne de epikürik şehir sakinleri
hatırlanır. Tarihe İzmir’in varoşlarındaki bir yer olan
Kolophon olarak geçmiştir. Nazik, cama benzeyen bu
madde tüm kahramanlardan, bir boyacının kızı olarak
dünyaya gelen ve tanrıça Athena tarafından örümceğe
çevirilen dokumacı Arakhne efsanesinden daha
dayanıklı çıkmıştır. Herşey geçip gitmiştir, Kolophon
şehrinden geriye birşey kalmamıştır, ancak değerli,
güneşte parıldayarak açık sarıdan, koyu kırmızıya
kadar renkler alan Kolophon reçinesi kalmıştır, şimdi
bütün tiyatrolarda karşınıza çıkar, «kolofan» kelimesi
hergün kulislerde duyulmaktadır. Daha başka sıradan
işlerde kullanılmak üzere de satılır, mesela lehim gibi.

Diğer yandan kitap basımı ile uğraşanlar da ‘kolo#
fan’ kelimesini: ‘çelenk’, ‘bitiş’, ‘başlık’ şeklinde tanıy#
orlardır. Bu işin ustaları el yazması ya da eski matbaa
basımı kitapların son sayfasında bulunan ve eserin
yazarı, yazılış ve basılış tarihi ile ilgili bilgilerin yer#
aldığı bölüme kolofan derlerdi. Burada ise herşey
tersinden: Önce kelimenin kendisi vardı, ardından da
bu isim antik şehre verilmiştir. Tıpkı ‘mermer’ (daha
doğrusu bu mermerin çıkarıldığı Marmara Adası)
kelimesinden Marmara Denizi adının türetilmesi gibi
(Rusçadan tam çeviri, Mermer Denizi şeklindedir).
Doğrudur pırıltılıdır, ancak hiç de bir taş gibi
hareketsiz değildir bu deniz.

Eski el yazmaları, mermer kolonlar, bezeme ve dans,
pekala freskoları da hatırlamak gerekmez mi? Alın
size sonsuzluktan bir selam daha, onları muhafaza
etmek öylesine zordur ki bazen birkaç nesil barbar
sıvanın ve taşlaşmış cehaletin altından eski bir
pelerinin hem de mutlaka kırmızı renkte olan kıvrım#
ları karşımıza çıkıverir. 

Antik dönem sanatçılarının bildiği tek kırmızı renk
pigmenti «sinopia» diye anlandırılırdı.  Bu pigment
Karadeniz kıyılarındaki Sinop şehri yakınlarında

çıkarılan demirden elde edilirdi. Ortaçağ kaynakların#
da sinopia sık bir şekilde yine resim sanatı için kırmızı
renk elde etmek için kullanılan “zincifre” ve “minium”
ile karıştırılırsa da fresko sanatının bir evresi adını
işte bu kelimeden almıştır. Sinopia fresko yapılırken
sıva üzerine vurulan ilk hazırlık katmanına işlenen
çizimdir. Esas fresko işte bu hazırlık tabakasının üzer#
ine işlenirdi. Sinopia (bununla ve daha sonra diğer
renklerle kullanılan karışım), yeni tekniklerin uygu#
lanmaya başladığı 16. yy başına kadar İtalyan ressam#
ları tarafından kullanılmıştır… her şey geçip gidiyor,
değişiyor, Efes’ten bir bilge işte böyle demişti.

Ancak, çoğumuzun bilmediği Sinop’tan adını alan
«sinopia» resim tarihine geçmiştir ve işin uzmanları
tarafından bilinmektedir. İtalya’nın Piza şehrinde
bulunan Mucizeler Meydanı’nda Sinopia Müzesi bile
vardır. Burada duvarlardan ayrılmış ve artık zarar
görmüş freskoların restorasyonunu yapan uzmanlara
hizmet eden hazırlık resimlerini görebilirsiniz.

** *
…Kelimeler zamanın akışını muhafaza ederler,

zaman kelimelerde donup kalır, antik bir frizin mer#
mer parçası ya da sertleşmiş reçineden yansıyan güneş
ışığı gibi parıldarlar. Bir dilde kullanılan ‘Lale’ (Rusça
Tülpan, ingilizce Tulip), ‘türban’ kelimesinden
gelmedir, hepsi buradadır, etrafımı sarmışlardır. Kendi
coğrafik ve tarihi anavatanlardındadırlar.

Menderes’in kıvrımlı kenarları boyunca gidebilirim,
Kolophon reçinesini koklayabilirim, parşömenin ana#
vatanını ziyaret edebilirim, yer yer, sinopiye kadar
soyulmuş olsa da zamana rağmen solmamış freskoların
tanıdını çıkarabilirim, Roma menderes mozayikleri
üzerinde uyuklayan yumuşak tüylü kendiyi okşaya#
bilirim… ve hatırlarım o adı: «angora» tabii ki bizim
Ankara’dan gelmedir!

Bizim diyarların göçmen kelimeleri dünya seyahat#
lerine çok uzun zaman önce başlamışlardı, Türkiye
topraklarında bulunan eski şehirlerin isimleri diğer
dillere girmiş ve oralarda kendimizden ve gerekli
olmuşlardır.
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Böyle 
buyurdu

TOLSTOY…
Hükümet

gücünü halkın cehaletinden  alır
ve bunu iyi bilir. Bu nedenle her

zaman aydınlanmanın 
karşısındadır. 

Bunu anlayalım artık.

Herkes
insanlığı değiştirmek ister ama

hiç kimse kendini nasıl değiştire#
ceğini düşünmez.

Beklemeyi
bilen istediğini alır.

Her 
insan kendi kapısının önünü

süpürsün. Herkes bunu yaparsa,
bütün sokak temiz olacaktır.

Güçlü 
insanlar her zaman sadedir.

En büyük 
hakikatler en sade olanlardır.

İyi 
bir insan olduğumuz için bizi
sevdiklerini düşünürüz hep. 

Ama asıl iyilerin bizi 
sevenler olduğu aklımıza bile

gelmez.

Sevgi
olmadan yaşamak daha kolay.

Ama sevgisiz yaşamın bir anlamı
olamaz.

Alçaklıkta 
kendisini geçmiş birini arayıp
bulamayacak ve bu nedenle

övünmek ve kendinden memnun
olmak için bir bahane elde

edemeyecek bir alçak yoktur.

Telif 
haklarını ilk

o reddetti.
Devlet 

sistemine
karşıydı.

Dini
otoriteleri 

yadsıdığı
için kilise 

tarafından
aforoz edildi.

Nobel
ödülünü geri

çevirdi.
Paradan

nefret 
ederdi.

Köylülerden
yanaydı.

Onun adı
Lev Tolstoy!
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Sevdiğim her şeye sahip değilim. Ama sahip
olduğum her şeyi seviyorum.

Dünya 
acı çekenlerin sayesinde

ilerliyor.

COGITO

Çok şey 
bilmek değil mesele. Aslolan bilinebilecek#

ler arasında en gerekli olanı bilmektir.

İnsanlar 
sık sık temiz bir vicdana sahip olmakla

övünürler. Bunun da sebebi sadece balık 
hafızalı olmalarıdır.

Kötülük 
yalnızca içimizdedir, yani söküp çıkara#

bileceğimiz bir yerde.

İnsan
her zaman mutlu olmalıdır. Mutluluk bit#
mekteyse dönüp nerede hata yaptığına 

bakmalısın.

Eminim ki, 
hepimiz için hayatının anlamı, yalnızca

mutluluk içinde büyümektir.

İnsanın 
mutluluğunun hiçbir şey yapmamakta

olduğu düşüncesi en hayret verici 
yanılgılardan biridir.

Herkes
plan yapar ama akşama kadar sağ kalıp

kalmayacağını kimse bilmez.

İnsanın
alışamayacağı şartlar yoktur. 

Özellikle de etrafındaki herkesin 
aynı şekilde 

yaşadığını gördükten sonra.

Vladimir Nabokov'un ders anlatırken 
kullandığı şöyle bir yöntem var. 
Nabokov mekanı tamamen karanlıkta
bırakacak şekilde perdeleri kapatır.
“Rus edebiyatının göğünde Gogol
vardır,” der ve salonun sonunda bir
lamba yanar.
“İşte bu da Çehov'dur,” – tavanda bir
yıldız daha yanar.
“Bu Dostoyevski'dir,” der Nabokov
düğmeye basıp sınıfın ışıklarını
yakarken.
Son olarak, perdeleri açar ve sınıfı kör
edici gün ışığıyla doldurur:
“İşte bu da Tolstoy'dur!”

Bütün 
mutlu
aileler 

birbirine
benzer.
Bütün 
mutsuz

ailelerin
mutsuzluğu
ise kendine

özgüdür.
B
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Суат Ташпынар

Он жил в Канаде. Однажды он
послушался своего внутреннего голоса,
запрыгнул на велосипед и решил

отправиться в Мексику. Когда он проезжал по
Америке, дорога привела его в забытый богом
поселок. Он увидел покосившееся здание бара.
Зашел внутрь. Это был бар для кучки
завсегдатаев, которые знают друг друга всю
жизнь. Их головы повернулись в сторону
незваного гостя. Мужчина помахал рукой и
направился в сторону барной стойки.
«Холодного пива, пожалуйста», F сказал он.
Бармен оглядел его с ног до головы. 

F Откуда ты приехал, чужестранец? F спросил
он.

F С севера.
F Куда ты держишь путь?
F На юг.
Недолгое молчание. Чужестранец сделал еще

один глоток пива. Бармен глубоко вздохнул.
F А зачем ты это делаешь? F сказал он.
Чужестранец поднял глаза от кружки с

пивом. Посмотрел бармену в глаза:
«ИзFза огня внутри меня...» F ответил он. F

«ИзFза огня внутри!»
Он стоит передо мной, похожий на солдата,

готового броситься в атаку. Его куртка,
кожаные брюки, черные ботинки — он весь, как
струна. ИзFза стекол очков яростно сверкают
зрачки. На одном плече висит рюкзак. На
другом — только что купленный ноутбук.
«Хорошо, Суат, пожалуй, я пойду!» F говорит
он. Место, куда он собрался, находится в самом
сердце Сибири, на берегу Байкала. Самая
известная станция на транссибирской
магистрали — Иркутск. Если брать расстояние
по прямой, то это в пяти часах от Москвы. Его
даже на карте сложно найти. Свою семью и
друзей он оставил в Стамбуле. Говоря языком
поэтов, «долгая дорога — его приговор...» Но не
кокетство судьбы или удар рока подняли его с
берегов Босфора и отправили на берег Байкала.
У него внутри — огонь, талант. Да и я его
подтолкнул. Хотя он и сам, всякий раз, когда
жаждет приключений, отправляется в путь!

Годами многие в Турции задают мне одни и те
же вопросы: «Как я могу поехать в Россию? А
дорого ли изучить русский? А я смогу найти
работу?» Большинство задают эти вопросы для

Suat Taşpınar

Kanada’da yaşıyordu. Bir gün içinden gelen
sesi dinledi, bisikletine atladı ve Meksika’ya
gitmeye karar verdi. Amerika’yı geçerken,

yolu kuş uçmaz kervan geçmez bir kasabaya düştü.
Derme çatma barı gördü. Daldı içeri. Üç beş müdavi"
minin birbirlerini hiç yoksa çeyrek asırdır tanıdıkları
bir bardı burası. Beklenmeyen misafire çevrildi
kafalar. Adam havaya selam verip bara yürüdü.
“Soğuk bir bira lütfen” dedi. Barmen yabancıyı tepe"
den tırnağa süzdü. 

“Nereden geliyorsun yabancı?” dedi. 
“Kuzeyden...” 
“Nereye gidiyorsun?” 
“Güneye...” 
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Огонь внутри и паломник 
на пути в Сибирь

İçteki ateş 
ve Sibirya 
yolundaki 

mürit

того, чтобы «сбежать». Сбежать далеко, далеко,
насколько это только возможно... Они думают, что
в Турции они несчастны, что новая жизнь будет
совсем иной. К этим мечтам добавляются еще и
русские девушки. И почти все они так и остаются
неисправимыми «путешественниками в мечтах»
все там же, где и жили. 

Лично я — из тех, кто прислушивается к
выражению: «Раз в пять лет меняй либо место, где
ты живешь, либо работу, либо жену»! Но есть и
другое высказывание, которое не выходит у меня
из головы: «Куда бы ты ни поехал, там будет
другое небо, но все такие же сердца».  По
выражению Четина Алтана, мы никак не можем
избавиться от комплекса «общества безработных».
Ты хочешь приехать в Россию, а какие у тебя есть

Kısa bir sessizlik oldu. Yabancı birasından bir
yudum daha içti. Barmen derin bir nefes çekti. 

“Peki bunu neden yapıyorsun?” dedi. 
Yabancı gözlerini bira bardağından kaldırdı.

İyice kısıp barmenin gözlerine baktı: 
“İçimdeki ateşten...” dedi, “içimdeki ateşten!” 
Karşımda, taarruza hazır asker gibi duruyor.

Kabanı, deri pantalonu, siyah botları ile çakı gibi.
Gözlüğünün arkasından gözbebekleri cayır cayır
yanıyor. Bir omzuna sırt çantasını yüklenmiş.
Öbüründe yeni aldığı laptop bilgisayarı.
“Tamamdır Suat abi, artık gideyim!” diyor.
Gideceği yer, Sibirya’nın tam kalbi, Baykal
Gölü’nün kıyısı. Trans"Sibirya trenlerinin en ünlü
istasyon şehri İrkutsk. Moskova’dan kuş uçuşu
beş saatlik mesafe. Haritada bile bulması zor. 55
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таланты? Ты знаешь язык? Есть ли работа,
которую ты умеешь делать очень хорошо?
Или ты тоже из тех, кто говорит: «Да я
любую работу буду делать!»? У тебя есть
четкая цель? Например, ты можешь выделить
бюджет на то, чтобы год заниматься только
изучением языка? Хорошо, а что потом? Твоя
цель — сбежать или построить в этой стране,
которая претендует на то, чтобы называться
«Америкой будущего», долгосрочные планы в
жизни и работе? Ты говоришь «Москва», а ты
знаешь, что это настолько дорогой город, что
ты о НьюHЙорке еще мечтать будешь? 

Ты знаешь, что здесь за квартиру, в которой
даже уличный пес не стал бы жить, тебе
придется платить 1000 долларов? Если
хотите мое мнение, сюда надо приезжать
молодым, в самом начале жизненного пути.
Это место — для тех, у кого есть огонь
внутри. Но мечтать об этом ты можешь
начать только после того, как стал успешным
в Турции, выучив язык, узнав об устройстве
мира, став профессионалом на своей работе.
В путь нужно отправляться при условии, что,
закончив университет, ты говоришь себе:
«Для начала я потрачу год на изучение языка,
затем налажу связи в своей
профессиональной сфере и на этом поприще
сделаю все возможное и невозможное». У
кого есть финансовая возможность, может
отправиться в Москву. Те же, у кого их нет,
пусть держат путь в какойHнибудь
провинциальный университет. Но приезжать
нужно, четко осознавая, что там будет такая
жизнь, какая в Турции была лет 20H30 назад.
И быть уверенным, что не сбежишь в слезах
через два дня. 

И вот передо мной тот парень. Собирается
в дорогу. Весь натянут как струна. Он знает,
чего хочет. Он задал мне вопрос. А я ответил:
«Если ты приедешь в Москву, то твой
турецкий станет лучше!» Он понял. Он
решил поехать в «настоящую» Россию — и
чтобы «прочистить» голову, и чтобы выучить
язык. Но тут такой секрет: у него есть
профессия. Сюда его притянуло то, что здесь
дорожат художниками. Если я назову его
имя, его узнают. Его иллюстрации уже не раз
украшали известные журналы. «Когда я
отправился в Иркутск, чтобы подавать
документы в вуз, поначалу ко мне отнеслись
плохо. Смотрели на меня с подозрением —
изHза того, что я студент из Турции. Но когда
я показал свои рисунки и они поняли, что я
художник, ректор пригласил меня домой на
ужин. Я стал всеобщим любимчиком», H
рассказывает он. «Твой главный документ —
не твой паспорт, а твое искусство» H похлопал
я его по плечу. Он напоминает мне
велосипедиста, который отправился в путь из
Канады. Внутри у нас должен быть огонь. И
ему нельзя давать потухнуть. Нужно
отправляться в путь. Но не как бродяги, а как
паломники... Цель — внутри человека, в
конце того пути, который ведет к самому
себе. 

Ailesini, arkadaşlarını İstanbul’da bırakmış. Şairin
deyişiyle, ‘uzun yola çıkmaya hüküm giymiş’. Ama
kaderin cilvesi, ya da feleğin sillesi değil onu
Boğaziçi’nden kaldırıp Baykal’ın kıyısına götüren.
Adamın içinde bir ateş var, cevher var. Müsebbip
biraz da benim. Ama o da ziyadesiyle teşne olunca,
yolculuk başlıyor işte! 

Yıllardır kaç kişi Türkiye’den aynı soruları sorar
bana. ‘Rusya’ya nasıl gelebilirim? Rusça öğrenmek
pahalı mı? İş bulur muyum?’ Çoğu, sadece ‘kaçmak’
için sorarlar. Uzağa, olabildiğince uzağa kaçmak...
Türkiye’de mutsuz olduğunu, yeni bir hayatın bam%
başka olacağını düşünür, Rus kızlarını filan da hayal%
lerine eklerler. Hemen hepsi, ham fikirlerin iflah
olmaz düş yolcuları olarak kalakalırlar oldukları yer%
lerde. 

Ben şahsen, ‘Her beş senede bir kez ya yaşadığın
yeri, ya işini, ya da eşini değiştir’ diyen bilge öğüdüne
kulak verenlerdenim! Ama bir başka bilgenin öğüdü
de kulağıma küpedir: ‘Gideceğin her yerde ayrı bir
gökyüzü ama aynı yüreği bulursun.’ 

Çetin Altan’ın deyişiyle, ‘mesleksiz toplum’ olmanın
sancılarından kurtulamıyoruz. Rusya’ya gelmek istiy%
orsun, ama vasıfların neler? Dil biliyor musun, çok iyi
yaptığın bir iş var mı? Yoksa sen de ‘Ne iş olsa
yaparım abi!’ diyenlerden misin? Belli bir hedefin var
mı? Mesela bir yıl sadece dil öğrenimi için bütçe
ayırabilir misin? Peki ya sonra? Derdin kaçmak mı,
yoksa geleceğin Amerika’sı olmaya namzet bu ülkede
uzun vadeli iş ve hayat planları kurmak mı? Moskova
diyorsun, ama buranın New York’a rahmet okutacak
kadar pahalı bir şehir olduğunu duydun mu? 

İt bağlasan durmaz evler için 1000 dolar kira
istendiğini biliyor musun? 

Bana sorarsanız buraya genç iken, yolun daha çok
başındayken gelmek lazım. İçinde ateş olanların
adresi burası. Ama daha Türkiye’de ‘vasıflı’ hale gelip
sonra hayal kurmak şartıyla. Dil bilerek, dünyayı bil%
erek, eğitimini aldığı işi çok iyi bilerek. Üniversiteyi
bitirdikten sonra, ‘Önce bir yıl sadece dil
öğreneceğim, sonra kendi uzmanlık alanımda pazara
dalacağım ve tuttuğumu koparacağım’ deyip yola
düşmek lazım. Parası olan Moskova’ya gelebilir,
olmayan taşra üniversitelerine rotasını çevirir. Ama
Türkiye’nin en az 20%30 yıl öncesindeki yaşam şart%
larını göze alarak, iki gün sonra salya sümük ağlayıp
kaçmaya meyyal olmadan gelmek lazım. 

İşte o çocuk karşımda, yola düşmek üzere. Çakı gibi.
Ne istediğini biliyor. Bana sordu. “Moskova’ya
gelirsen Türkçen gelişir!” dedim. Anladı. Hem ruhunu
temizlemeye, hem dil öğrenmeye ‘gerçek Rusya’ya
yolculuğa çıkmaya karar verdi. Ama işin sırrı şu: O
mesleksiz değil. Rusya’da sanatçıya verilen değer
çekti onu buralara. Adını söylesem bilen olur. Onun
elinden çıkma ilüstrasyonlar zaten ünlü dergileri
süsledi. “Kayıt için İrkutsk’a gittiğimde önce kötü
davrandılar bana, kuşkulu yaklaştılar Türkiye’den
gelen bir öğrenciyim diye. Ama çizimlerimi göster%
ince, sanatçı olduğumu anlayınca rektör evine yemeğe
davet etti, herkesin gözdesi oldum” diyor. “Senin kim%
liğin pasaportun değil ki, senin sanatın” diye sırtını
sıvazlıyorum. Kanada’dan yola çıkan bisikletliye ben%
zetiyorum onu. 

İçimizde bir ateş olması lazım. Onu küllendirmemek
lazım... Yollara düşmek lazım.Ama serseri gibi değil,
menzile yürüyen mürit gibi... O menzil insanın içinde,
kendisine ulaşan yolun sonunda zaten.

К
О

М
П

А
С

PU
SU

LA

5615
-B

 k
om

pa
s_

50
.jo

b



HABER

58

К
О

М
П

А
С

PU
SU

LA

Rusya’da yapılan kamuoyu araştırmaları halkın
çoğunluğunun hala Sovyetler Birliği’nin dağıl#
masından dolayı üzüntü duyduğunu ortaya
koyuyor. Yuri Levada şirketinin son anketine
katılan Rusya vatandaşlarının bu konuda
verdikleri cevaplar şöyle 

“Sizce Sovyetler Birliği’nin dağılmasının asıl
nedeni ne idi?”
*Rusya, Ukrayan ve Belarus liderleri Yeltsin,
Kravçuk ve Şuşkeviç arasında sorumsuzca
imzalanan anlaşma:
%30
*SSCB’ye düşman dış güçlerin komplosu:
%28
Halkın Gorbaçov ve çevresinin yönetiminden
memnun olmayışı: %19
*Komünist idolojinin çöküşü: %18
*Elit kesimin hırsları:  %16
*Cumhuriyetlerin merkezi yönetimden hoşnut olma#
maları: %15
*Komünist Parti’nin lider rolünün yadsınması, “pere#
stroyka” ile merkezi yönetimin zayıflatılması: %14
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından dolayı üzgün
müsünüz?
Evet: %54 Hayır: %28
Sovyetler Birliği’nin dağılmasına en çok hangi
nedenden dolayı üzülüyorsunuz?

Sovyetlere özlem: “Ne günlerdi...”

*İnsanlar o dönemde kendini güçlü bir devlete ait
hissediyordu: %56
*Ekonomik sistem çöktü: %55
*Güvensizlik, acımasızlık arttı:  %41
*Aile, dostluk bağları zayıfladı: %29
*Her yerde kendini evinde gibi hissetme duygusu
yitirildi: %24
*Özgürce seyahat edebilmek, tatil yapabilmek zor
hale geldi: %12

HSBC Bank,
“expat” olarak
tabir edilen beyaz
yakalı yabancılar
için dünyada
çalışma şartlarının
en iyi olduğu
ülkeleri  belirledi.
Rusya, araştırma#
da ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin
önünde yer aldı.  

34 ülkenin “expat”lar içni yaşam şartlarına göre
değerlendirildiği araştırmada Rusya, 17’inci sırada
kendine yer buldu. 

“Expat” çocukları için eğitim kalitesinde ise
Rusya beşinci sırada gösterildi. 

Listenin ilk sırasında İsviçre yer alırken, bu
ülkeyi Singapur, Çin, Almanya ve Bahreyn takip
ediyor.

ABD’nin 30’uncu sırada bulunduğu listenin son
iki sırasında ise İngiltere ve Mısır yer alıyor. 

“Expat’lar
için Rusya
ABD’den
daha iyi”

Londra merkezli Legatum Enstitüsü, her yıl
tekrarladığı Refah Endeksi (Prosperity Index)

2014 raporunu yayımladı. 142 ülkenin karşılaştırıldığı
listede, Rusya yedi basamak gerileyerek 68’inciliğe
düştü. Türkiye ise 87’ncilikten 86’ncılığa yükseldi.  

Ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH), sağlık,
ifade özgürlüğü ve mutluluk oranları gibi kriterle göre
karşılaştırıldığı araştırmada Norveç son beş yıldır
olduğu gibi yine birinciliği kaptırmadı.

Bu ülkeyi İsviçre, Yeni Zelenda, Danimarka,
Kanada, İsveç, Avusturya, Finlandiya, Hollanda ve
ABD izledi.

Rusya “eğitim” kategorisinde 37’inci sırayı alırken ,
“kişisel özgürlüklerde” 124’ncü sırada gösterildi.  

Refah Endeksi’nde 
son             durum
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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Price
Waterhouse Coopers (PWC), gelişmekte olan

ekonomiye sahip dünya metropollerini kıyasladığı
raporunun sonuçlarını açıkladı. Ekonomik gelişim
temposu sıralamasında Moskova, Pekin’in ardından
ikinci sırada yer aldı. Moskova’yı Meksika’nın başken#
ti Meksiko, İstanbul, St. Paulo (Brezilya), Mumbai
(Hindistan) ve Jakarta (Endonezya) takip etti.

Araştırmada kentler toplu taşıma, konut hizmetleri,
yeşil alanlar, araç trafiğinin de dahil olduğu 10 farklı

kritere göre değerlendirildi.
PwC, Moskova’da 2014 yılında ulaşım altyapısının,

teknoloji güvenliğinin ve sağlık hizmetlerinin iyileştir#
ildiğine dikkat çekti.

Moskova’nın daha fazla mesafe kat etmesi gereken
konular olarak ise yüksek öğrenim kurumlarının
eğitim kalitesinin artırılması ile çevre kirliliğinin
azaltılması gösterildi.

Moskova, yeşil alanların fazlalığı sıralamasında ise
Pekin’i de geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

“En dinamik gelişen metropoller”: 
Moskova ikinci

Ekonomik açı#
dan zorlu bir

dönemden geçen
Rusya’nın daha
önce sildiği dış
borçları yeniden
gündeme geldi.
Komsomolskaya
Pravda gazetesi,
Rusya’nın en fazla
borç sildiği
ülkelere dikkat çekti.   Buna göre 2000 yılın#
dan bu yana Rusya, çoğu Sovyetler
Birliği’nden kalan toplam 140 milyar dolarlık
borçtan vazgeçti. 
Rusya’nın en yüklü miktarda borçtan
vazgeçtiği ülkeler şöyle sıralanıyor:
Küba: 31,7 milyar dolar
Irak: 21,5 milyar dolar
Afrika ülkeleri: 20 milyar dolar
Moğolistan: 11,1 milyar dolar
Afganistan: 11 milyar dolar
Kuzey Kore: 10 milyar dolar 
Suriye: 9,8 milyar dolar
Vietnam: 9,5 milyar dolar
Efiopiya: 6 milyar dolar
Cezayir: 4,7 milyar dolar

Rusya en fazla hangi
ülkelerin borcunu sildi?

Rusya’da hükümet, ülke genelinde düzenlediği bir yarışma
ile en bakımlı kentleri belirledi. Birinci sırayı alan kent#

lerin belediyelerine ödül verildi. Nüfusu 500 binin üzerinde
olan 37 kent arasında yapılan değerlendirilmede, Rusya’nın en

“bakımlı” kentleri olarak Stavropol, Ulyanovsk ve Belgorod
seçildi.  

Değerlendirmede ulaşım ve konut hizmetleri, ekolojik
durum, engellilerin kamusal hizmetlere erişebilirliği, teknoloji

ve enerji alanlarındaki gelişmişlik düzeyi, yapıların mimarisi ve
estetik güzelliği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Yarışmada birinci seçilen üç kentre federal bütçeden 95
milyon ruble ödül verilmesi kararlaştırıldı. Bu ödüllerin büyük
bölümünün kentlerdeki konut hizmetlerinin ve belediyelerin

geliştirilmesinde kullanılacağı bildirildi.

İşte Rusya’nın en ‘bakımlı’
kentleri
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Güneş Çarpması

Солнечный
Удар

Иван Алексеевич 
Бунин

П
осле обеда вышли из ярко и
горячо освещенной столовой на
палубу и остановились у
поручней. Она закрыла глаза,
ладонью наружу приложила руку
к щеке, засмеялась простым

прелестным смехом, ? все было прелестно в этой
маленькой женщине, ? и сказала:

? Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? Три
часа тому назад я даже не подозревала о вашем
существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В
Самаре? Но все равно... Это у меня голова
кружится или мы куда?то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты
бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни
неслись куда?то в сторону: пароход с волжским
щегольством круто описывал широкую дугу,
подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука,
маленькая и сильная, пахла загаром. И
блаженно и страшно замерло сердце при мысли,
как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим
легким холстинковым платьем после целого
месяца лежанья под южным солнцем, на
горячем морском песке (она сказала, что едет из
Анапы). Поручик пробормотал:

? Сойдем...
? Куда? ? спросила она удивленно.

Y
emekten sonra sıcak, parlak ışıklarla aydın"
latılmış yemek salonundan çıkıp geminin
güvertesine geldiler; tırabzanların yanında
durdular. Kadın gözlerini kapadı, avucunu
yanağına bastırdı ve güldü. Bu çekici kadının
gülüşü sade ve güzeldi; diğer başka her şeyi

gibi.
“Sanırım sarhoş oldum,” dedi. “Siz nereden çıkıp geldiniz?

Üç saat öncesine kadar sizin varlığınızdan  haberim bile
yoktu. Bu gemiye nereden bindiğinizi bile bilmiyorum.
Samara’dan mı? Neyse, sanırım bir önemi yok… Benim
başım mı dönüyor, yoksa gemi mi dönen?”

Karanlık ve uzak ışıklar önleri sıra uzanıyordu. Derken
ışıklar iyice kayboldu ve karanlığın içinden yoğun, tatlı bir
meltem gelip yüzlerine çarptı. Gemi yön değiştirmiş – sanki
gururla Volga’nın ne kadar geniş olduğunu gösterircesine
büyük bir kavis çizerek" ve küçük bir limana yanaşıyordu.

Teğmen kadının ellerini tutup dudaklarına götürdü;
küçük, bronzlaşmış eller güneş kokuyordu. Alaca renkli
elbisenin altındaki teni hayalledi teğmen: Her bir yeri eşit
derecede bronzlaşmış olmalıydı. Çünkü kadın ona
Anapa’dan geldiğini, orada kumsalda, sıcak güney güneşinin
altında tam bir ay geçirdiğini söylemişti. Hayalledikçe teğ"
menin kalbi korku ve zevkle atar hale geldi.

“Hadi gelin. Burada inelim,” dedi.
“Nereye?” diye sordu kadın. Şaşırmıştı.
“Bu limanda inelim.”
“Neden ki?”

İvan Bunin

Sinema tarihinin en büyük
yönetmenlerinden A. Tarkovski’nin

1970"1986 yılları arasında tuttuğu 
günlüklerinde küçük bir anket vardır. 3

Ocak 1974 tarihli. 17 sorudan oluşan bu
anketteki “En sevdiğiniz öykü?” sorusuna

tek bir öykü adı veriyor: 
Solneçnıy Udar (Güneş Çarpması)"
Bunin... Tarkovski tam bir Bunin

hayranıdır. Günlüklerin devamında sık sık
bunu da dile getirir ve bir yerde şöyle der:
”İçimde sanki Bunin’le kardeşmişiz gibi bir

duygu var.”
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? На этой пристани.
? Зачем?
Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к

горячей щеке.
? Сумасшествие..,
? Сойдем, ? повторил он тупо. ? Умоляю вас...
? Ах. Да делайте, как хотите, ? сказала она,

отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким
стуком ударился в тускло освещенную

пристань, и они чуть не упали друг на друга. Код
головами пролетел конец каната, потом понесло назад,
и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик
кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли
на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в
запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в
гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли
дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись,
выехали и затрещали по мостовой, вот какая?то
площадь, присутственные места, каланча, тепло и
запахи ночного летнего уездного города... Извозчик
остановился возле освещенного подъезда, за
раскрытыми дверями которого круто поднималась
старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в
розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял
вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед.
Вошли в большой, но страшно душный, горячо
накаленный за день солнцем номер с белыми
опущенными занавесками на окнах и двумя
необожженными свечами на подзеркальнике, ? и как
только вошли и лакей затворил дверь, поручик так
порывисто кинулся к ней и оба так исступленно
задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали
потом эту минуту: никогда ничего подобного не
испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять утра солнечного, жаркого, счастливого, со
звоном церквей, с базаром на площади перед
гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того
сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный
город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и
не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя
прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но
утром, выйдя из?за ширмы возле кровати, в пять минут
умывшись и одевшись, она была свежа, как в
семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень
немного. По?прежнему была проста, весела и ? уже
рассудительна.

? Нет, нет, милый, ? сказала она в ответ на его
просьбу ехать дальше вместе, ? нет, вы должны
остаться до следующего парохода. Если поедем вместе,
все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно.
Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы
могли обо мне подумать. Никогда ничего даже
похожего на то, что случилось, со мной не было, да и
не булет больше. На меня точно затмение нашло...
Или, вернее, мы оба получили что?то вроде солнечного
удара...

И поручик как?то легко согласился с нею. В легком
и счастливом духе он довез ее до пристани, ? как раз к
отходу розового Самолета, ? при всех поцеловал на
палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже
двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в
гостиницу. Однако что?то уж изменилось. Номер без
нее показался каким?то совсем другим, чем был при
ней. Он был еще полон ею ? и пуст. Это было странно!
еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще
стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не
было... И сердце поручика вдруг сжалось такой
нежностью, что поручик поспешил закурить и
несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

? Странное приключение! ? сказал он вслух, смеясь
и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. ?
“Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы

Yanıt vermedi teğmen. Kadın sıcak yanağını tekrar
eline dayadı.

“Delilik…”
“Hadi inelim,” diye yineledi teğmen.

“Yalvarıyorum size.”
“İyi, pekala, “ dedi kadın dönerek, “Sizin dediğiniz

olsun…”
Gemi loş bir şekilde ışıklandırılmış limana hafifçe

çarpıp sendelediğinde az kalsın birbirlerinin üzerine
düşeceklerdi. Palamar başlarının üzerinden geçti;
motorlar gürültüyle çalışıp gemiyi iskeleye doğru
ittikçe deniz sanki kaynıyormuş gibi görünüyordu.
İskele tahtaları gürültüyle açılıp karaya düştüğünde
teğmen çantaları almak için acele etti.

Kısacık bir sürede limandaki ‘uyuklayan’ küçük
ofisten çıkmışlar, bileğe kadar batan kumlu yoldan
karşıya geçip tozlu bir at arabasına binmişlerdi bile.
Tek kelime bile konuşulmamıştı. Dağın eteğindeki
tozlu, birkaç –o da yamuk direkli" lambanın aydın"
lattığı yokuşu çıktıkça yol sanki hiç bitmeyecekmiş
gibi geliyordu. Nihayet tepeye ulaştıktan sonra taş
döşeli anayoldan devlet dairelerinin, saat kulesinin,
meydanın yanından devam ettiler. Hava sıcak ve bir
vilayetin yaz gecesinin kokularıyla doluydu. Sürücü
arabayı bir otelin ışıklandırılmış girişinde durdurdu.
Açık kapıların arasından eskimiş, dik, tahta basamak"
lar görünüyordu. Yaşlı, sakalları uzamış, kocaman
ayaklı, pembe bir gömlek ve frak giyinmiş asık suratlı
bir otel çalışanı valizleri alıp basamakları çıkmaya
başladı. Oldukça havasız ve hala gündüzden kalma
sıcağı barındıran büyük bir odaya girdiler.
Pencereler beyaz perdelerle kapatılmıştı. Şöminenin
üstünde kullanılmamış iki büyük mum duruyordu.
Adam valizleri bırakıp kapıdan çıkar çıkmaz teğmen
ateşli bir şekilde kadına doğru fırladı ve ikisi de yıllar
sonra bile hatırlayacakları bir esriklik içinde öpüşm"
eye başladılar. Böyle bir şeyi daha önce ikisi de yaşa"
mamıştı.

Kilise çanları ile, otelin bitişiğindeki çarşıda
alışveriş edenlerle, saman, katran ve Rus kentinin
başka kekremsi kokularıyla dolu bir hava ile gelen
sabah; güneşli, keyifli ve saat daha on olmasına rağ"
men sıcak bir sabahtı ve o zarif, adı sorulduğunda
şakayla karışık söylemeyi reddeden ve kendisine
“güzel yabancı” diyen o kadın da gitmişti artık. Çok
az uyumuşlardı. Ama beş dakikalık bir banyodan ve
giyindikten sonra yatağın yanındaki paravanın
arkasından geldiğinde hala on yedi yaşındaki bir
genç kız gibi dinç ve taze görünüyordu. Sıkıntılı ya
da utanmış mıydı? Hayır, hiç de değil. Tersine önceki
gün kadar mutlu ve kafası rahattı.

“Hayır, hayır tatlım,” diye yanıt verdi teğmen
seyahati beraber yapmalarını önerdiğinde. “Sen bura"
da kalmalı ve bir sonraki gemiyi beklemelisin. Eğer
beraber gidersek her şeyi mahvetmiş oluruz. Benim
için hoş olmaz. Dürüstçe söylemeliyim ki ben asla
senin hayal ettiğin insana benzemiyorum. Böyle bir
şey bana nasıl oldu anlamıyorum, oysa düşüncesi
aklımdan bile geçemezdi. Aklımı kaybetmiş
olmalıyım. Ya da ikimizi de güneş çarpmış olmalı.”

Nedense teğmen kolayca boyun eğdi bu söze ve
onunla birlikte biraz da kaygısız bir şekilde limana
kadar gitti. Pembe renkli buharlı gemi Samolyot*
tam ayrılmak üzereydi ki yetiştiler. Kalabalığa aldır"
madan güvertenin ortasında kadını öptü teğmen ve
tam iskele tahtası çekilirken gemiden geri, karaya
atladı.

Otele dönerken tasasız, mutlu bir ruh hali içindey"
di. Fakat geldiğinde bir şeyler değişmişti. Oda biraz
önce kadının içinde olduğu odadan daha farklı
görünmüştü gözüne. Hala onunla doluydu ama aynı
zamanda da bomboştu. Ne tuhaf! İçerisi hala onun o
İngiliz parfümü kokuyor, yarısına kadar çayını içtiği
fincan tepsinin ortasında duruyordu. "Gelgelelim git"

16
-B

 k
om

pa
s_

50
.jo

b



6262

К
О

М
П

А
С

К
О

М
П

А
С

PU
SU

LA
PU

SU
LA

могли подумать...” И уже уехала...
Ширма была отодвинута, постель еще не

убрана. И он почувствовал, что просто нет сил
смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее
ширмой, затворил окна, чтобы не слышать
базарного говора и скрипа колес, опустил белые
пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и
конец этому “дорожному приключению”! Уехала D
и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в
стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит
на огромную, блестящую под солнцем реку, на
встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую
даль воды и неба, на весь этот безмерный
волжский простор... И прости, и уже навсегда,
навеки... Потому что где же они теперь могут
встретиться? “Не могу же я,D подумал он,D не могу
же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где
ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее
семья и вся ее обычная жизнь!” И город этот
показался ему какимDто особенным, заповедным
городом, и мысль о том, что она так и будет жить в
нем своей одинокой жизнью, часто, может быть,
вспоминая его, вспоминая их случайную, такую
мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит
ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого
не может быть! Это было бы слишком дико,
неестественно, неправдоподобно! И он
почувствовал такую боль и такую ненужность
всей своей дальнейшей жизни без нее, что его
охватил ужас, отчаяние.

“Что за черт! D подумал он, вставая, опять
принимаясь ходить по комнате и стараясь не
смотреть на постель за ширмой. D Да что же это
такое со мной? И что в ней особенного и что,
собственно, случилось? В самом деле, точно
какойDто солнечный удар! И главное, как же я
проведу теперь, без нее, целый день в этом
захолустье?”

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими
ее особенностями, помнил запах ее загара и
холстинкового платья, ее крепкое тело, живой,
простой и веселый звук ее голоса... Чувство
только что испытанных наслаждений всей ее
женской прелестью было еще живо в нем
необыкновенно, но теперь главным было всеDтаки
это второе, совсем новое чувство D то странное,
непонятное чувство, которого совсем не было,
пока они были вместе, которого он даже
предположить в себе не мог, затевая вчера это, как
он думал, только забавное знакомство, и о
котором уже нельзя было сказать ей теперь! “А
главное,D подумал он,D ведь и никогда уже не
скажешь! И что делать, как прожить этот
бесконечный день, с этими воспоминаниями, с
этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом
городишке над той самой сияющей Волгой, по
которой унес ее этот розовый пароход!”

Нужно было спасаться, чемDнибудь занять,
отвлечь себя, кудаDнибудь идти. Он решительно
надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня
шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой
лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У
подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой
поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик
взглянул на него растерянно и с изумлением: как
это можно так спокойно сидеть на козлах, курить
и вообще быть простым, беспечным,
равнодушным? “Вероятно, только я один так
страшно несчастен во всем этом городе”, D подумал
он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачемDто походил
по свежему навозу среди телег, среди возов с
огурцами, среди новью мисок и горшков, и бабы,
сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали

mişti işte! Aniden gelip saran bir özlem ve incinmişlik içinde
aceleyle bir sigara yaktı ve odanın içinde yürümeye başladı.

“Ne garip bir macera!” dedi yüksek sesle, bir yandan
gülüyor bir yandan da gözlerinin dolduğunu hissediyordu.
Dürüstçe söylemeliyim ki ben asla senin hayal ettiğin insana
benzemiyorum. Ve ardından da çekip gitti.

Paravan yana doğru çekilmişti; daha biraz önce içinde
yattıkları o yastıklara, çarşaflara bakmaya cesaret edemeye#
ceğini bildiği için paravanı bozulmuş yatağın önüne doğru
çekti. Sokaktan geçen arabaların gıcırtılarını, pazardan yük#
selen insan seslerini duymamak için pencereleri kapattı.
Beyaz tül perdeleri çekip kanepeye oturdu. Evet, hepsi bu:
Bir gezginin macerasının sonu. Artık çok uzaklardaydı;
geminin her yeri pencereli, beyaza boyanmış salonunda veya
güvertede oturmuş, güneşin altında parlayan devasa nehir
dalgalarına,  sarı kumlardan oluşmuş sahil kıyılarına,
nehirde dolaşan sallara, Volga’nın bitimsiz, parıldayan
suların ufukla birleştiği uca bakıyor olmalıydı.

Hoşça kal! Bir hoşça kal dersin ve hepsi bu kadardır, her
zaman ve sonsuza kadar... Tanrı bilir bir daha nerede
karşılaşacaklardı? “Asla bir kocası, üç yaşındaki kızı ile nor#
mal bir yaşam sürdürdüğü bir kentte karşısına çıkmaya#
cağım,” diye geçirdi aklından. Yasak bir kent olarak can#
landı orası gözünde birden. Ve onun o yasak kentte, o yalnı#
zlık dolu yaşamını, sık sık o kısacık birlikteliklerini, teğ#
menin onu bir daha görmeyecek olmamasına rağmen yine de
karşılaşma ihtimalini hatırlayarak yaşadığını düşünmek…
Bu düşünce teğmeni adeta sarstı. Hayır, böyle olamaz! Bu
çok zalimce, imkansız ve delice bir şeydi.  Hayatının man#
zarası –acılı, onsuz geçirdiği onca anlamsız yıl# bir anda
adamı korku ve umutsuzluğun içine çekti. “Tanrı aşkına!”
diye söylendi ve gözlerini paravanın arkasındaki yataktan
kaçırmaya çalışarak tekrar odanın içinde volta atmaya
başladı. “Ne oluyor bana böyle? Onda bu kadar ne buldum
ki? Dün olanlar gerçekte neydi? Evet, bir çeşit güneş çarp#
ması olmalı bu! Ve şimdi bu artakalmışlık içinde onsuz tek
başımayım. Bugünü nasıl atlatacağım?”

Onunla ilgili her şeyi hala anımsıyordu; en küçük şeyleri,
en önemsiz detayları bile#yanık teninin kokusu, elbisesini,
dik vücudunu, coşkunluk dolu sesini… Tüm kadınlık caz#
ibesi ile verdiği o enfes zevklerin izleri hala yoğun bir
biçimde duruyordu teğmenin ruhunda ama o duygular da
şimdiden anlam veremediği yabancı bir duygu tarafından
gölgelenmekteydi. Dün kadınının peşindeyken böyle bir
duygunun gelip yakasına yapışacağını asla tahmin edemezdi.
Sıradan bir karşılaşma diye düşünürken, beraberken böyle
bir duygunun geleceğinin tek bir işareti bile yoktu #ve şimdi
ona ne hissettiğini söylemenin imkansızlığı. “Öyle bir
imkanım asla olmayacak,” diye düşündü. “En kötüsü de bu.
Bir daha asla onunla konuşamayacağım bile. Peki şimdi ne
olacak? Atıp kurtulamayacağım hatıralar…Dindiremediğim
acı…Tanrı’nın unuttuğu bu kente saplanıp kalmış, bitmek
bilmeyen gün. Ve içinde onun olduğu pembe gemi uzak#
laşırken suları güneşte parlayan Volga!”

Bir şekilde kendini toparlamalıydı. Zihnini bir şeyle
meşgul etmeli, bir yerlere gitmeli, ilgisini çekecek bir şeyler
bulmalıydı. Karalı bir tavırla şapkasını giydi, at binerken
kullandığı kırbacını aldı, mahmuzları çın çın öterek hızla
boş koridorlardan geçti. “İyi de nereye gidiyorum ki?” diye
sordu kendine o dik ahşap merdivenleri inerken. Temiz, kol#
suz bir palto giymiş genç bir sürücü sakin sakin sigarasını
tüttürerek otelin kapısında bekliyordu. Teğmen ona şöyle
bir baktı:  “Nasıl oluyor da bu adam böyle arabasında otu#
rup sigara içebiliyor, böylesine sakin, umarsız ve tevekkül
içinde bekleyebiliyor?” Bu kentte kendini sefil, berbat
durumda hisseden tek kişi ben olsam gerek,” diye geçiriyor#
du aklından pazar yerine doğru yürürken.

Pazar dağılmak üzereydi ve çoğu satıcı çoktan gitmişti
bile. Yine de giden atların bıraktığı dışkıların arasında,
salatalık yüklü araba ve kağnıların, sergilenen yeni yapılmış
çanak çömleklerin arasında yürümeye devam etti. Ve her
şey – salatalığın en kralı beyler! diye bağırarak kafa şişiren
adamlar, yerde oturmuş ellerindeki çanak çömleği kaldırıp
çatlak olmadığını göstermek amacıyla parmaklarıyla
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горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами,
показывая их добротность, мужики оглушали его,
кричали ему: “Вот первый сорт огурчики, ваше
благородие!” Все это было так глупо, нелепо, что он
бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже
громко, весело и решительно, с сознанием
исполненного долга, потом долго шагал, кружил по
маленькому, жаркому и запущенному садику на
обрыве горы, над неоглядной светлоDстальной ширью
реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что
к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза
был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь
в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и
пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с
наслаждением снял картуз и сел за столик возле
открытого окна, в которое несло жаром, но всеDтаки
веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом... Все было
хорошо, во всем было безмерное счастье, великая
радость: даже в этом зное и во всех базарных запахах,
во всем этом незнакомом городишке и в этой старой
уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с
тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил
несколько рюмок водки, закусывая малосольными
огурцами с укропом и чувствуя, что он, не
задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было
какимDнибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще
один, нынешний день, D провести только затем, только
затем, чтобы высказать ей и чемDнибудь доказать,
убедить, как он мучительно и восторженно любит ее...
Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но
это было необходимее жизни.

D Совсем разгулялись нервы! D сказал он, наливая
пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного
кофе и стал курить и напряженно думать: что же
теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной,
неожиданной любви? Но избавиться D он это
чувствовал слишком живо D было невозможно. И он
вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и,
спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже
готовой в голове фразой телеграммы: “Отныне вся моя
жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти”. Но,
дойдя до старого толстостенного дома, где была почта
и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она
живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но
не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз
спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и
каждый раз она смеялась и говорила:

D А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?
На углу, возле почты, была фотографическая

витрина. Он долго смотрел на большой портрет
какогоDто военного в густых эполетах, с выпуклыми
глазами, с низким лбом, с поразительно
великолепными бакенбардами и широчайшей грудью,
сплошь украшенной орденами... Как дико, страшно все
будничное, обычное, когда сердце поражено, D да,
поражено, он теперь понимал это, D этим страшным
“солнечным ударом”, слишком большой любовью,
слишком большим счастьем! Он взглянул на чету
новобрачных D молодой человек в длинном сюртуке и
белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся
во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, D
перевел глаза на портрет какойDто хорошенькой и
задорной барышни в студенческом картузе набекрень...
Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим
неизвестным ему, не страдающим людям, стал
напряженно смотреть вдоль улицы.

D Куда идти? Что делать?
Улица была совершенно пуста. Дома были все

одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с
большими садами, и казалось, что в них нет ни души;
белая густая пыль лежала на мостовой; и все это
слепило, все было залито жарким, пламенным и
радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем.

vurarak dikkatini çekmeye çalışarak yanlarına
gelmesi için birbiriyle yarışan kadınlar# her şey,
hepsi çok aptalca ve anlamsız göründü ve hızla bir
kiliseye doğru kaçtı, içeri girdi. Koro büyük bir
neşe, inanç ve görevlerini istekle yerine getiriyor
olmanın farkındalığı içinde ilahi okuyordu. Buradan
sonra dağın öte yamacında kalmış, bakımsızlığa terk
edilmiş küçük bir bahçeye geçip daireler çizerek
dolaştı. Aşağında nehrin bitimsiz uzantısı çelik gibi
parıldıyordu…

Omzundaki kayışlar, düğmeler o kadar ısınmıştı ki
dokunmak imkansızdı. Şapkasının içi terden sırılsık#
lam olmuştu. Otele dönüp aşağı kattaki serin, geniş
ve boş olan yemek salonuna girince derin bir
hoşnutlukla doldu içi. Aynı hoşnutluğu şapkasını
çıkarıp açık pencerenin yanındaki küçük bir masaya
oturduğunda da duyumsadı. Sıcağa rağmen az da
olsa temiz hava giriyordu pencereden. Soğuk bir
botvinya**sipariş etti. Her şey iyiydi. Her şeyde
büyük bir mutluluk vardı. Sıcak bile; pazar yerinden
gelen koku, bu küçük ve yabancı kent, hatta bu eski
şehir oteli bile mutlukla doluydu. Ve bunların
ortasında kalbi parçalara ayrılıyordu. Dört kadeh
votka yuvarlayıp dereotlu turşulardan yedi biraz.
Eğer bir mucize onu yarın geri getirmesine yardım
etseydi, onunla bir gün daha birlikte olup her şeyi
anlatmasına izin verseydi, sonrasında ölüme bile razı
olacağını düşündü. Çünkü tüm istediği nasıl da
büyük bir aşkla ve sefaletle onu sevdiğini göstermek,
onu buna inandırmaktı… Ama ne için? Neden onu
inandırsın ki? Neden her şeyi göstersin ki?
Bilmiyordu ama bu kendi yaşamından bile daha
değerliydi işte.

“Yaşamım tamamen alt üst oluyor,” dedi yüksek
sesle ve bir içki daha koydu.

Çorba kasesini eliyle itti ve sütsüz bir kahve söy#
leyip, bu beklenmedik, aniden kapıldığı sevdadan
kendini nasıl kurtaracağını çaresizlik içinde düşün#
meye başladı. Türlü kaçış yollarını düşünebilse yine
de kaçış diye bir şeyin imkansız olduğunu çok açık
bir şekilde görebiliyordu. Yine birden ayağa kalkıp
şapkasını, kırbacını eline aldı ve postanenin yerini
sorduktan sonra aceleyle çıktı: Kafasında telgrafı
yazmıştı bile: “Tüm ömrüm bugünden itibaren
sizindir. Tamamen sizin. Sonsuza dek. Ben ölene
kadar.”

Fakat eski, bodur bir binanın içinde olan posta
merkezine yaklaştığında dehşet içinde durakaldı:
Hangi kentte yaşadığını, bir kocası ve üç yaşında bir
kızı olduğunu biliyordu ama ismini bilmiyordu.
Akşam yemeğinde olsun otelde olsun birkaç kez sor#
muştu fakat yanıt vermek yerine o hep gülmüştü.
Adımı veya kim olduğumu neden bilmen gerekiyor
ki?

Postanenin yanı başındaki dükkanın camı
fotoğraflarla doluydu. Uzun süre göz alıcı uzun
favorileri, şişkin gözleri olan bir askerin resmine
baktı. Kalın apoletleri vardı ve geniş göğsü tamamen
madalyalarla kaplanmıştı. Mahvedilmiş bir kalbin
karşısında nasıl da bu dünyadaki her şey berbat,
kötücül ve bayağı bir biçime dönüşüyordu! –Evet,
bunu işte şimdi anlıyordu# Güneş çarpmasının
mahvettiği, fazla mutluluğun ve aşkın mahvettiği bir
kalp… Yeni evlenmiş bir çiftin resmine baktı –Uzun
bir frak ve beyaz kravatı ile esas duruşta bekler gibi
duran asker tıraşlı genç bir adam ve kolunda ince
tüllü gelinliğiyle karısı.# Bu tanımadığı, acı çek#
meyen insanlara imreniyordu ve bunu onu ezdikçe
ezdi; tekrar umutsuzca bir şeyler ararmışçasına
caddeye yöneldi.

Peki ama nereye? Şimdi ne olacak?
Cadde tamamen boşalmıştı, tüm binalar birbirinin

aynı gözüküyordu: Beyaz, iki katlı, büyük bahçeleri
ama ruhu olmayan hepsi ticari ürün olan evler.
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Вдали улица поднималась, горбатилась и упиралась
в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон.
В этом было что:то южное, напоминающее
Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно
нестерпимо. И поручик, с опущенной головой,
щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под
ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за
шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу настолько разбитый
усталостью, точно совершил огромный переход где:
нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая
последние силы, вошел в свой большой и пустой
номер. Номер был уже прибран, лишен последних
следов ее, : только одна шпилька, забытая ею,
лежала на ночном столике! Он снял китель и
взглянул на себя в зеркало: лицо его, : обычное
офицерское лицо, серое от загара, с белесыми,
выгоревшими от солнца усами и голубоватой
белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, :
имело теперь возбужденное, сумасшедшее
выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим
крахмальным воротничком было что:то юное и
глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину,
положил запыленные сапоги на отвал. Окна были
открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от
времени до времени надувал их, веял в комнату
зноем нагретых железных крыш и всего этого
светоносного и совершенно теперь опустевшего,
безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив
руки под затылок, и пристально глядел перед
собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя,
как по щекам катятся из:под них слезы : и наконец
заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками
уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер
стих, в номере было душно и сухо, как в духовой
печи... И вчерашний день и нынешнее утро
вспомнились так, точно они были десять лет тому
назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял
занавески, позвонил и спросил самовар и счет,
долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести
извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее
рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять
рублей.

: А похоже, ваше благородие, что это я и привез
вас ночью! : весело сказал извозчик, берясь за
вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над
Волгой синяя летняя ночь, и уже много
разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и
огни висели на мачтах подбегающего парохода.

: В аккурат доставил! : сказал извозчик
заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет,
прошел на пристань... Так же, как вчера, был
мягкий стук в ее причал и легкое головокружение
от зыбкости под ногами, потом летящий конец,
шум закипевшей и побежавшей вперед воды под
колесами несколько назад подавшегося парохода...
И необыкновенно приветливо, хорошо показалось
от многолюдства этого парохода, уже везде
освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же,
куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди,
сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке,
еще кое:где светившейся дрожащей рябью вдали
под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад
огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя
себя постаревшим на десять лет.

Приморские Альпы.

1925

Kalın, beyaz bir toz tabakası sokak kaldırımlarını
kaplamıştı, hepsi de çıkmaz sokaktı ve hepsi de yakıcı, key"
ifli güneş ışıklarının altında sözlerle tarif edilemeyecek
kadar anlamsızdı. Cadde uzunca bir süre gittikten sonra
yükseliyor ve sonra birden alçalıyordu; sanki bulutsuz
gökyüzüne boyun eğer gibi. Caddeden yansıyan parlaklık
sayesinde ufuk gri bir renge bürünüyordu. Bu ona
Sivastopol, Kerç, Anapa gibi güney illerini hatırlattı.
Teğmen daha fazlasına dayanamıyordu; tökezleyerek,
sendeleyerek, ışığın şaşılaştırdığı gözlerle bastığı yeri
görmeye çalışarak geldiği yöne doğru sersem sepelek
yürümeye başladı.

Otele geldiğinde Türkistan’da ya da Sahara’da yüzlerce
kilometre yürümüş biri gibi bitip tükenmişti. Gücünün son
damlasını da kullanarak büyük ve boş odasına tekrar girdi.
Oda temizlenmişti. Komodinin üstünde unutulmuş saç
tokasından başka ona ait olan ne varsa silinmişti. Ceketini
çıkarıp aynada kendine baktı. Bıyıkları beyazlamış ve yüzü
güneşten yanmıştı, hafifçe maviye bulanmış göz akları
kararmış teninde dikkat çekiyordu. Sıradan bir subayın
yüzüydü ama şimdi bezgin ve dağılmış gözüküyordu. İnce
beyaz gömleğinden, gömleğin küçük kolalarından hem
gençlik hem de derin bir hüzün akıyordu. Yatağa sırt üstü
uzandı, tozlu botlarını yatağın ucundaki demire dayadı.
Açık pencerelerdeki perdeler arada bir odaya giren, kavru"
lan metal bina çatılardan taşıdığı sıcakla daha da sıcak"
laşan– etrafını saran tüm sessiz, parlak ve cansız dünyadan
da gelen sıcaklık"  hafif meltemlerle hışırdıyordu. Ellerini
başının altına yerleştirdi ve gözlerini karşıya dikti.
Dişlerini sıkıp gözlerini yumdu; ılık yaşların yanaklarından
süzüldüğünü hissediyordu. Sonunda uykuya daldı.

Uyandığında akşam olmuştu, kızıl"sarı güneş perdelerin
arkasında duruyordu, meltem kesilmişti, oda bir fırın
kadar sıcak ve kuruydu. Bu sabah ve dün belleğinde
yeniden canlandığında sanki her şey on yıl önce yaşanmış
gibi göründü birden.

Acele etmeksizin kalktı ve yıkandı, perdeleri açtı, bir
semaver çay ile hesabının getirilmesini istedi. Bir fincan
limonlu çay içti. Ardından da bir araba istedi, valizlerini
kapının önüne koydu, arabanın paslı, güneşte kavrulan
koltuğuna oturduğunda valizlerini taşıyan adama beş ruble
uzattı.

Sürücü neşeli bir şekilde “Sanırım dün gece sizi buraya
getiren de bendim,” dedi dizginleri eline alırken.

Limana geldiklerinde Volga’nın üzerindeki yaz akşamı
göğü çoktan koyu mavi karanlığa gömülmüştü. Nehir
kenarı boyunca bolca asılmış farklı renkte lambalar yanıy"
ordu, daha büyük lambalar ise yaklaşan buharlı geminin
direklerinde asılıydı. Övünürcesine “Tam zamanında
geldik,” dedi sürücü.

Teğmen ona da beş ruble bahşiş verdi, biletini aldı ve
iskele tahtasına yürüdü. Her şey önceki gün gibiydi:
Rıhtıma hafifçe çarpışı geminin ve küçük bir sersemleme,
havada savrulan halatın birkaç saniyelik görüntüsü, geri
vitese takılan motor, pervanelerden ileri doğru hareket
eden nehir, gemi rıhtıma doğru hareket ettikçe kaynar gibi
fokurdayan sular…Gemi bu sefer umulmadık şekilde hoş
göründü: Güçlü ışıklarla aydınlatılmış güvertesi insanlarla
doluydu, mutfaktan gelen yemek kokuları etrafı sarmıştı.

Kısa bir zaman sonra nehirle birlikte hepsi götürülüyor"
du işte, tıpkı onun da götürüldüğü gibi.

Yaz akşamı uzaklarda iyice kararmıştı: Yorgun bir kızıllık
büyüdü, sudaki renkle soldu, titreyen dalgalar birbirinin
ardından tek tük de olsa göründü ve arkalarında batan
güneşin izlerini sildi – ve etrafı dolduran lambaların ışık"
ları çökmekte olan karanlığın içinde uzadıkça uzadı…

Teğmen güvertede tentenin altına oturdu; on yıl yaşlan"
mış hissediyordu.

* Samolyot: Buharlı geminin adı. Rusçada Uçak anlamına gelir.
**Botvinya: Daha çok yazın yapılan ve soğuk servis edilen bir

çeşit Rus çorbası.

Çeviyi yapan Behlül Dündar’a yayın izni için
okurlarımız adına teşekkür ederiz.
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