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ÖNSÖZ

“Hagiography”1 alanı ve bu alanda Rus Edebiyatı’nda önemli eserlere imza

atmış bir yazar olan Boris Konstantinoviç Zaytsev’i yüksek lisan tezim için konu

olarak seçtim. Azizlerin yaşam öykülerini anlatan bu eserler gerek Hıristiyan Dini’ne

ait dini kitaplarda, gerekse edebiyat alanında göz ardı edilemeyecek bir öneme

sahiptir.

Tez çalışmasının ilk bölümlerinde “Hagiography”ye, “Hagiography” nin ilgi

alanına, Katolik ve Ortodoks Dünyasında gelişimine yer verilmektedir. Daha sonra

bu alanın Rus Edebiyatında önemli temsilcilerinden olan Boris Konstantinoviç

Zaytsev’in biyografisi ve yazarın bu edebi başarılara erişiminde ve sanatının ve

yaratıcılığının gelişiminde karşılaştığı önemli olaylar ve döneminin diğer yazarları ile

olan ilişkilerinin anlatıldığı “Boris Konstantinoviç Zaytsev: Kaderi ve Yaratıcılığı”

adlı bölüm bulunmaktadır. Dokuzuncu bölümde ise yazarın bibliyografyasına yer

verilmektedir.

Bu çalışmayı hazırlamaktaki amacım; ülkemizde “Hagiography” alanında

yapılmış çalışmalara küçük de olsa tanıtıcı nitelikte bir katkıda bulunmak ve bu

alanda Rus ve Ortodoks Dünyası için önemli olan kişilerin hayatlarının anlatıldığı

çalışmalara imza atan Boris Konstantinoviç Zaytsev’i hem Rus Dili ve Edebiyatı

hem de diğer dil ve edebiyatlarla ilgilenen kişilere tanıtmaktır.

Tez konusunun seçilmesi ve tezin hazırlaması sürecinde her konuda bana

destek olan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Altan Aykut’a ve tezi hazırlama

sürecinde beni sürekli cesaretlendiren yardımlarını esirgemeyen hocalarım Sayın

1 Hagiography teriminin dilimizde tam bir karşılığı bulunmadığı için terim İngilizce yazılış şekli ile

kullanılmıştır.
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Prof. Dr. Halil İbrahim Usta’ya ve Sayın Prof. Dr. Melahat Pars’a teşekkürlerimi

sunarım.
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1. GİRİŞ

20. yy. Rus Göçmen Edebiyatının yurtdışındaki en önemli temsilcilerinden

olan Boris Konstantinoviç Zaytsev yurtdışında sadece göçmenliği kendine konu

olarak seçmemiştir.. Edebiyatın birçok farklı alanında, roman, uzun öykü, hikâye şiir

gibi alanlarda çalışmalara imza atmıştır.

Bu tez çalışmamda Boris Konstantinoviç Zaytsev’in edebi kişiliği  ve eserleri

incelenmiştir. “Hagiography”  alanında çalışmalara imza atan bir yazar olarak da

tanınan Boris Konstantinoviç Zaytsev’in bu alanda yaptığı çalışmalar da

incelenmiştir. Bu durum göz önüne alındığında “hagiography” nin doğuşunun, ilgi

alanının ve gelişiminin anlatılması yerinde olacaktır.
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2. HAGIOGRAPHY

Azizlerin yaşamalarıyla ilgili olarak “hagiographic” eserler genellikle iki

grupta incelenir.2

1) Pratik Hagiography: Kendiliğinden ortaya çıkan ya da dini ihtiyaçlardan oluşan bir

türdür.

2) Bilimsel Hagiography: Pratik Hagiography’nin bilimsel çalışma alanlarından

oluşur.

Azizlerin ibadetleri, hem doğuda hem de batıda, hatırı sayılır miktarda,

değişik belgelerin konusunu teşkil etmiştir. İlkel zamanlarda yıl dönümü kutlamak

amacıyla belirli kiliselerde hazırlanan Hıristiyan şehitlerinden oluşan listeler, “Şehit

Listeleri”nin (martyrology)3 temelini oluşturur. Bu tür belgeler özel bir çalışmaya

layıktır. “Şehit Listeleri” ve takvimlerle çağdaş olan, şehitlerin anlatıları ve kilisenin

andığı kahramanların yaşadıkları dönemlerle çağdaş olan kişiler tarafından yazılmış

hayat öyküleri de vardır. Aziz Augustine’in4 Hayatı (Possidius5 tarafından

yazılmıştır), “Aziz Martin’in6 Hayatı” (Sulpicius Severus7 tarafından yazılmıştır).

2 http://www.newadvent.org/cathen/07106b.htm

3Martyrology: Şehit Listesi veya Katologu. http://en.wikipedia.org/wiki/Martyrology

4St. Augustine: Erken Hıristiyan Kilisesi’nin dört büyük pederinden biri (Ms.354–430) .Romalı Keşiş

ve Canrebury (İngiltere’de bir şehir)’nin ilk başpiskoposu.

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Augustine_of_Hippo

5Saint Possidius (5.yüzyıl): Calama (Cezayir) Piskoposu, St. Augustine of Hippo’nun kısa hayatının

yazarı. http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Possidius

6 St. Martin: Fransızların koruyucu azizi olan Fransız Piskopos (ölüm 297)
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Bazen bu yazılar olayların yaşandığı tarihlerden daha sonra yaşamış kişiler

tarafından oluşturulmuş hikâyelerdir ve bu hikâyelerin amacı toplumdaki dini merakı

gidermek veya toplumu yaşanmış dini olaylar bakımından bilgilendirmektir.

“Hagiography” yazarları eserlerini, “Aziz Cecilia’nın8Davranışları”nın yazarı gibi ya

düz yazı şeklinde ya da Prudentius9 ve diğer birçok şairin yaptığı gibi şiir seklinde

yazmışlardır. Ayrıca ayinlerde kullanmak için derleme kompozisyonlardan veya

tarihsel belgelerden oluşturulan veya düzenlenen metinler vardır. Bu farklı

sınıflardaki tarihsel yaşam öyküleri edebi kompozisyonlar, ayinlerle ilgili yazılar ve

“hagiography” ile ilgili diğer çalışmalar ilk olarak monografi şeklindeydi. Fakat daha

sonra aynı türden parçaları bir araya getirme ihtiyacı doğdu. En eski “hagiographic”

koleksiyon Eusebius’un10 "Diocletianus’un11 Zulmü”nden önceki şehitlerin çilelerini

7Sulpicius Severus (363 civarı – 420 ya da 425), Tour'lu Aziz Martin'in en erken biyografisini yazmış

olan tarihçi. Eserin yazımına, 397 yılında ölen Aziz Martin hayattayken başlanmış ve bu çok sevilen

azizin günümüze ulaşan en ünlü biyografisi olmuştur. Aquitaineli bir aristokrat olan Sulpicius

Severus, idari alanda kariyer yapma niyetindeydi ve bu sebeple klasik bir eğitim almıştı ancak

karısının erken ölümü üzerine bu niyetinden vazgeçerek bir manastırda inzivaya çekildi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulpicius_Severus

8 St. Cecilia: Romalı Katoliklerde müzisyenlerin ve “Kilise Müziği”nin koruyucu azizi. Onun adına

bayram hem Katolik hem de Ortodoks Kiliselerinde Kasımın 22’sinde kutlanır.

http://search.babylon.com/?q=St.+Cecilia&babsrc=conduit

9 Aurelis Prudentius Clemens: Romalı Hıristiyan Şair. 343–413

http://search.babylon.com/?q=Aurel%C4%B1us+Prudentius+Clemens

10 Caesarea’lı Eusebius : (275–339) Çalışmaları erken Hıristiyan Kilise Tarihini içerdiği için Kilise

Tarihinin Kurucusu Olarak Kabul edilir. http://www.newadvent.org/cathen/05617b.htm
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içeren “ton archaion martyrion synagoge” adlı derlemesidir. “Son Zulmün Filistin

Şehitleri” adlı kitabın hepsi bir parça halinde Eusebius tarafından yazıldı. Daha sonra

Theodoret12, bizzat kendisinin yazarı olduğu 30 biyografilik bir seriden oluşan “Din

Tarihi”ni (Philotheos Historia) derledi.

Böylece her ikisinden de söz edilen iki tip koleksiyon oluştu. Benzer olmayan

parçaların gruplandırılması sonucu oluşan bir tip, aynı kalemden çıkmış öykü

serilerinden oluşan diğer bir tip. Orta Çağ’ın en ünlü koleksiyonları arasında şunları

sayabiliriz:

-“In Gloria Martyrum” (Gloria Şehitliğinde) (P.L. LXXI, 705–80)  ve “In Gloria

Confessorum”  (Glora Şapeli’nde) (loc.cit.,827-910) başlıkları altındaki “Gregory of

Tours” adlı yapıtı; Büyük Aziz Gregori’nin diyaloglarını; “De Vita et Miraculis

Patrum Italicorum”( P.L. LXXVII, 147–429); Memorialis Sanctorum

(P.L.,CXV,731-818) başlığı altında yazılmış olan  ve Toledo’nun Övgülerini içeren

üç kitabı.

 Bu koleksiyonlarda azizlerin çilelerinin ve biyografilerinin kronolojik olarak

sıralandığı daha fazla suni karakterin belirdiği azizlerin hayatı ve çileleri gibi belirli

konular tarihsel olarak sıralanır. Batıda bu koleksiyonlar “Çileler” (passionaries)13

11 Gaius Aurelius Valerius Diocletianus : (284–305) Roma İmparatoru. Diocletianus’un Zulmü (303-

311): Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığa karşı yapmış olduğu en son, en büyük ve en kanlı resmi

zulmüdür. http://www.newadvent.org/cathen/05007b.htm

12 Theodoret (393–457): İlahiyatçı, etkili bir yazar, Cyrrhus’un (Suriye’de bir şehir) Hıristiyan

piskoposu.  http://search.babylon.com/?q=Theodoret&babsrc=home

13 Passinary: Azizlerin, şehitlerin çilelerinin anlatıldığı kitaplar.

http://www.babylon.com/definition/passionary%20/tr
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veya “Efsaneler” (legendaries)14 olarak adlandırılır. Zamanın akışına bağlı olarak her

bölge kendi derlemesine sahip olur. Roma Efsaneleri hepsinin temelini oluşturur ve

bazı özel parçalar yerel “ kült”lerce belirlenmiştir.“Efsaneler” genellikle

biyografilerden ve nispeten daha büyük uzunluktaki çilelerin anlatımından

oluşmuştur. 13.yy. ile birlikte efsanelerin sebeplerini daha fazla irdeleyen nispeten

daha büyük koleksiyonlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunların arasında şüphesiz en

ünlüsü Dominikan Jacobus de Voragine’in15 “Altın Efsane” (Legenda Aurea)16 adlı

çalışmasıdır. Bu eserin el yazmaları, kopyaları basılıncaya kadar dağılmıştır. Üstelik

bu çalışma Orta Çağ süresince birkaç dile de çevrilmiştir. Filoloji öğrencilerinin

öncelikli olarak ilgisini çeken halk dilinde yazılmış azizlerin hayatları ve

“hagiographic”” koleksiyonlar Latince yazılmış orijinallerine kadar uzanabilir.

Edebiyatın bu gövdesinin önemi belki de dikkatle okunarak anlaşılabilir.

Fransizca için:

M. Paul Mayer’in yaşam öyküsü (“Notice sur un legendier francais classe selon

l’ordre de l’annee liturgique” / “Fransız Sınıfı Üzerine, Ayinsel Yıllar Şeklinde Bir

Efsane”. Paris, 1898)

Almanca için:

F. Wilhelm, “Deutsche Legenden und Legendare” (“Alman Kitabeleri ve

Efsaneleri”, Leipzig, 1907.)

14 Legendary: Efsanelerin toplandığı kitap. http://www.babylon.com/definition/legendary/English

15 Jacobus de Voragine: (1230–1298) İtalyan Tarihçi ve Ceneviz Başpiskoposu

http://www.jacobus-de-voragine.com/

16 Legenda Aurea: Azizlerin Yaşam Öykülerinin anlatıldığı bir koleksiyon. Geç Ortaçağın en çok

satan kitabı olmuştur.  http://en.wikipedia.org/wiki/Legenda_Aurea
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Aynı popülerliğe sahip olmamalarını rağmen Orta Çağ’a tarihlenen diğer

“hagiographic”” derlemeler de dikkate değer niteliktedir.

— Bernard Guy’un Takvimi- (Sanctoral of Bernard Guy) (Lodeve Piskoposu, ölüm

1331)

—Dominikan Rahibi Pierre Calo’nun Efsaneleri (ölüm 1348)

16.yy. ortalarından sonra azizlerin hayatları Verona’nın Piskopusu Aloyrius

Lipomano (“Aziz ve Eski Pederlerin Hayatları”/ “Sanctorum priscorum patrum

vitae”, Venedik, 1551–1560) ile başlar ve 1084 yılında Fransa’da kurulmuş bir

tarikat olan  “Carthusian” ın “hagiography” yazarı Laurentius Surius  (“ Azizler ile

İlgili Gerçek Hikâyeler”/ “De probatis sanctorum historiis”, Cologne, 1570–75) ile

devam eder ve tamamlanır. Peder Ribadeneira17’nın “Seçkin Azizler” (“Flos

Sanctorum” ilk baskı Madrid 1559) adlı çalışması da çok büyük bir başarı kazanmış

ve birkaç dile çevrilmiştir. Bu eser çok sayıda azizin yaşam öykülerinden

oluşmaktadır. Bu alanda en çok ünü olan eserler arasında Alban Butler’in18 1756

yılında yazılan ve birçok kez yeniden basılan ve çevrilen “Pederlerin, Şehitlerin ve

Diğer Belli Başlı Azizlerin Hayatları” adlı eserini ve Mgr. Paul Guerin’in, “Azizlerin

Davranışları” (Acta Sanctorum)19  ile veya “Bollandist”20 yayınları ile hiçbir ortak

17 Pedro de Ribadeneira (1527-1611): İspanyol “hagiography” yazarı.

http://www.newadvent.org/cathen/13029a.htm

18 Alban Butler (1710–1773): İngiliz Katolik Papaz ve “hagiography” yazarı.

http://search.babylon.com/?q=Alban+Butler&babsrc=home

19 Acta Sanctorum: Hıristiyan Azizlerinin Hayatlarını inceleyen 68 ciltlik bir ansiklopedi. Her Azizin

bayramına göre düzenlenmiş önemli bir “Hagiography”.

http://search.babylon.com/?q=Acta+Sanctorum&babsrc=home
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noktası bulunmayan  “Azizlerin Hayatları” (Les Petits Bollandistes: Vies des

Saints)21 adlı koleksiyonu sayılabilir.

Azizlerin hayatlarıyla ilgili özellikle çağdaş dillerdeki birçok derleme,

herhangi bir tarihsel gerçeklik kaygısından uzak, okuyucuyu geliştirmek ve

okuyucunun ilgisini çekme fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Burada Orta

Çağ’da ve sonrasında yazılmış ve sürekli sayıları artmış olan ve derleme sayılarının

sürekli artmasına hizmet etmiş izole biyografilerden bahsedemeyiz.

Yunanlarda en azından, dıştan görünüşe göre, “Hagiography”in gelişimi

Latince yazılmış eserlere benzer. Şehitlerin çileleri, azizlerin biyografileri ve azizlere

yapılan övgülerden oluşan yazılar, 9.yy. başlarında ortaya çıkan “Aziz Günleri

Takvimi” (menology)22  ve takvimsel sıralama şeklinde toplanmıştır.

Yunanlarda da azizlerin kısaltılmış hayat hikâyelerinden oluşan “Aziz

Günleri Takvimi” (menology) bulunmaktadır. Ayrıca Yunanlarda çoğunlukla

ayinlerde kullanılan ve genellikle içerdiği azizlerin genişletilmiş hayat hikâyelerinin

ve çilelerinin kısaca not şeklinde yazıldığı ”synaxary”ler vardır. “Synaxary” Doğu

20 Bollandist:17.yy başlarından itibaren “Hagiography” ve Hıristiyanlıkta aziz kültü ile ilgilenen

filolog ve tarihçilerden, Cizvit bilim adamlarından oluşan dernek.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bollandist

21 Les Petits Bollandistes: Paul Guerin tarafından derlenmiş azizlerin hayatlarının anlatıldığı 17 ciltten

oluşan eser. Basım 1865,Paris. http://search.babylon.com/?q=Les+Petits+Bollandistes&babsrc=home

22 Menology: Doğu Ortodoks Kilisesinde azizlerin günlerini gösteren takvimlere verilen addır.

http://search.babylon.com/?q=Menology&babsrc=home
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Ortodoks Kiliselerinde, Roma Kiliselerindeki “ Şehit Listeleri”ne (martyology) çok

benzeyen azizlerin hayat hikâyelerinde oluşan derlemelere verilen addır.

Slav dillerine ait “hagiography”ler de Yunan “hagiography”sine oldukça yakındır.

Doğu’da da “hagiography” benzer bir gelişim gösterir.

Şehitlerin çileleri, azizlerin hayatları, derlemeler ve “synaxary”ler gibi

“hagiography” ye ait tüm türlerin hepsi farklı doğu dillerinde de bulunmaktadır. Ama

uzmanların takdire şayan gayretlerine rağmen henüz detaylı bilgiler mevcut değildir.

“Hagiographic” materyallerin tamamlanmış biyografisi birkaç ciltten

oluşmaktadır. Bunlar “Bollandist”ler tarafından basılmış 3 kitaptır:

—Latin Hagiography Kütüphanesi (Bibliotheca Hagiographica Latina) (2 cilt 1898–

1901)

—Yunan Hagiography Kütüphanesi (Bibliotheca Hagiographica Graeca) (2.baskı

1905)

— Doğu Hagiography Kütüphanesi (Bibliotheca Hagiographica Orientalis) (1910)

Bilimsel “Hagiography” ise “Hagiography”nin tüm kategorilerine ait bütün

dokümanların incelenmesiyle ilgilenir. Bilimsel “Hagiography” birbirinden güçlükle

ayırt edilebilen iki tane çalışma alanına sahiptir, bunlar:

1) Metinleri tanıtmak için yazılı geleneğin çalışılması,

2) Bu metinlerin değerlerini saptamak için kaynaklarda araştırma

gerçekleştirilmesidir.

Ayrıca “hagiography” alanında sistemli eleştiri için gerçekleştirilen ilk

girişimler 17.yy. tarihlenir. Ancak özellikle 19.yy. ortalarından itibaren bu alanda

yapılan çalışmalar “hagiography” yi çok daha dikkate değer boyutlara taşımıştır.
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3. HAGIOGRAPHY’NİN İLGİ ALANI

“Hagiography” tam olarak kutsal insanlar üzerine yazılan yazılarla ilgilenir.

Özellikle Hıristiyan kiliselerine ilişkin ve sivil liderlerin biyografilerini konu edinir.

Kelime Yunanca “(h)agios” aziz ve “graphe” yazma” manasına gelen kelimelerden

oluşur. Dilimizde ise “azizlerin yaşam öyküsü” şeklinde adlandırılır. İngilizcede

“hagiology” terimi de mevcuttur ama daha nadir kullanılır. Rusça’da ise

“агиография” olarak geçmektedir.23

Azizlerin yaşam öykülerini konu alan bu alandaki eserler Hıristiyan kilisesi

tarafından aziz sayılan erkek ve kadınların hayatlarına odaklanmış olmasına rağmen

Budizm ve İslam gibi diğer dinler de kendilerine has azizler ve diğer kişilerle ilgili

eserler oluşturmuş ve bu eserleri korumuşlardır.

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Hagiography
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4. HAGIOGRAPHY’NİN GELİŞİMİ

“Hagiography”, bilgi niteliğinde tarihin yanı sıra ilham verici hikâyeler ve

efsaneler de vermek şartıyla Hıristiyan kilisesinin etkinliğinin yoğun olduğu erken

dönemlerde, önemli bir edebi türü oluşturmuştur. Azizlerin yaşam öykülerini konu

alan bu tür ilk olarak Roma İmparatorluğunda Hıristiyan şehitleri ile ilgili efsaneler

şeklinde, “Şehitler Listeleri” (martyrology) olarak adlandırılmış bir tür olarak ortaya

çıkmıştır. 4.yy da azizlerin yaşam öykülerini anlatan belli başlı 3 tür bulunmaktaydı.

—Yıllık Takvim Katalogu:  Vaazlarda okunan azizlerin biyografileridir.24

—Synaxarion: Tarihlere göre sıralanmış bir şekilde azizlerin hayatlarının kısa

şeklidir.

—Paterikon: “pater” Yunancada peder, baba anlamına gelir. Katalogu derleyen kişi

tarafından seçilmiş belirli azizlerin biyografileridir.

Batı Avrupa’da, Orta Çağ’da, “hagiography”, tarihin önemli çalışma

alanlarından biri idi. Jacob de Voragine “Altın efsane” de hatırı sayılır miktarda Orta

Çağa ait “hagiographic” materyali, mucizevî hikâyelere değinerek derlemiştir.

Akademik bir topluluk olan “Bollandist” Topluluğu Hıristiyan azizlerin

hayatlarıyla ilgili materyallerin yayımlanması ve değerlendirilmesine yönelik

çalışmalarına devam etmektedir.

İngiltere’de “Orta Çağ Hagiography”si:

24 http://en.wikipedia.org/wiki/Hagiography
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7. ve 8. yüzyıllarda İngiltere’de Latin Edebiyatı’nın tanınmaya başlamasıyla

birlikte azizlerin hayatlarını inceleyen edebiyat türü gittikçe popüler olmaya başladı.

Böylesi bir türün İngiltere’de popüler olması hiç de şaşırtıcı değildi.

Eğer kahramanlık içeren bir şiir olan “Beowulf” ile “hagiography” türüne ait

bir eser karşılaştırılsa ortak özellikleri fark etmek hiç de zor olmayacaktır.

“Beowulf”da başkarakter, Grendel ve annesine karşı savaşır, bu arada aziz

Athanasius Anthony (“haciographic” motif olarak orijinal bir kaynak) veya Guthlac

karakteri dinsel bakımdan hiç de aşağı kalır yanı olmayan figürlere karşı savaşır.

Her iki tür de kahraman savaşçı figürüne odaklanır. Ama burada ayrım azizin dinsel

bir türden ileri geliyor olmasıdır.

Anglosakson ve Orta Çağ İngiltere’sinde okuma yazma bilmeyen oldukça

büyük bir kitlenin eğitiminde “hagiography” üstün bir edebi tür haline geldi. Ayrıca

“hagiography”, papazlara ve ilahiyatçılara kutsal kitaplarının gerçekçiliğini

savunmaları için gerekli olan hitabet gücünü kazanmalarında da yardımcı oldu. Tüm

İngiliz “hagiography” yazarları içinde hiç kimse Eynsham’ın Başrahibinden daha

verimli veya ondan daha fazla bu türün öneminin bilincine varmış olamaz. “Azizlerin

Hayatı” (MS Cotton Julius E.7) adlı çalışması daha önceden İngiliz kilisesi

tarafından incelenmiş azizlerin günleri üzerine kuruludur. Çalışma iki önsözden

oluşur, birisi Latince diğeri eski İngilizce yazılmıştır ve çalışma Hz. İsa’nın 25

Aralık’ta doğumuyla birlikte 39 azizin hayatının anlatımıyla başlar ve azizler için

hiçbir günün eklenmediği 3 metin ile sona erer. Metin tam yılı içerir, İngiltere’de ve

Avrupa’da ünlü birçok azizin hayatını anlatır ve erken kilise döneminin ilk azizlerine

ilgi gösterir.



14

5. YUNAN VE SLAVLARDA HAGIOGRAPHY’NİN GELİŞİMİ

Görsel Yunan “hagiography” sinin bir örneği olan Bizans Mozaik sanatının

var olan en çok bilinen örneği Ayasofya’daki 12.yy. yapılan Meryem Ana ve John

Baptist tarafından çevrelenmiş olarak görülen Pankrator İsa motifidir.

10.yy. da bir Bizans keşişi olan Simeon Metaprastes, türe ahlak dersi ve övgü

niteliğinde bir karakter vererek, azizlerin yaşam öyküsü türünün farklı bir nitelik

kazanmasını sağlayan ilk kişi olmuştur. Onun azizlerin hayat öykülerinden oluşan,

azizlerin hayatlarının gerçek kesitlerden yavaş yavaş ayrılarak ideal azizlerin

imgelerini ve biyografilerini oluşturan katalogu, Doğu ve Batı “hagiography”

yazarları için model olmuştur. Yıllar sonra ise azizlerin yaşam öyküsü türü, birçok

öyküsel olay, şiirsel öğe (çoğunlukla Hıristiyanlık öncesi kökenli dövüşen ejderha

gibi), Orta Çağ meselleri, kısa hikâyeler ve anekdotlar içermiştir. 25

Azizlerin hayat hikâyeleri türü Kiev Rusya’sına Yunanca’dan yapılan

çeviriler ve diğer yazılar ile Güney Slavları tarafından taşınmıştır. 11.yy. da Ruslar,

Boris ve Gleb, Theodoris Peçerski gibi ilk Rus azizlerinin orijinal hayat hikâyelerini

derlemeye başlamışlardır. 16.yy da Başpiskopos Macarius26 Rus azizlerinden oluşan

listeyi genişletmiş ve onların hayat hikâyelerinin yazılıp derlenme sürecini

gerçekleştirmiştir. Daha sonra “Büyük Aylık Okumalar” (Великие Четьи-Минеи)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/Hagiography

26Macarius: (12 Ocak 1482–1563) Saygın bir papaz, yazar ve 1542’den 1563 yılına kadar Moskova ve

Tüm Rusya’nın Başpiskoposu olarak hizmet etmiş bir ikona sanatçısıdır.

http://en.wikipedia.org/wiki/Macarius,_Metropolitan_of_Moscow
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adlı yılın her ayına göre 12 ciltten oluşan çalışmayı derlemişlerdir. Bu çalışmalar

Rostovlu Aziz Dimitri tarafından 1684–1705 yılları arasında yeniden elden

geçirilmiş ve genişletilmiştir.

Azizlerin hayat hikâyelerini konu alan bu tür, sık sık Hıristiyan kilisesince

politik bir propaganda aracı olarak da kullanılmıştır. Günümüzde ise bu çalışmalar

önemli bir tarihsel kaynak ve farklı sosyal fikirlerin yansıması, geçmişin estetik

içeriğinin görünümü gibi farklı içerikleri teşkil ediyor.
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6. BORİS KONSTANTİNOVİÇ ZAYTSEV’İN BİYOGRAFİSİ

Yazım aşamasında “Rus Yazarlar ve Şairler” ve “Kısa Biyografik Sözlük”

adlı çalışmalardan faydalanılan B.K Zaytsev’in biyografisi aşağıda ele alınmıştır.27

  Bir nesirci olarak tanınan Boris Konstantinoviç Zaytsev 29 Ocak 1881

tarihinde, maden mühendisi bir babanın oğlu olarak doğdu. Çocukluk yılları Kaluga

Vilayeti’nin Usta Köyü’nde güzel bir aile ortamında ve oldukça rahat bir atmosferde

geçti. O zamandan itibaren Zaytsev bütün hayatı boyunca sevinçli ve mutlu bir

şekilde hissedeceği “Büyüleyici İktidarı”, kitapların iktidarını tatmaya başladı.

Zaytsev, gimnazyumu ve Fen Bilimleri Lisesini Kaluga’da tamamladı.1898 yılında

babasının telkinleri sonucunda İmparatorluk Teknik Okulu’nun sınavlarını verdi. Bu

okulda sadece bir yıl okudu ve öğrenci hareketlerine katıldığı için okuldan atıldı.

Petersburg’a gitti ve Maden Mühendisliği Fakültesi’ne kaydoldu, fakat çok

geçmeden bu fakülteyi de bıraktı ve Moskova’ya döndü. Yine sınavları başarılı bir

şekilde verip Hukuk Fakültesi’nin bir öğrencisi oldu, fakat 3 yıl bu fakültede

okuduktan sonra üniversiteyi bıraktı. Edebiyata olan düşkünlüğü tüm hayatının en

önemli uğraşı oldu. Zaytsev ilk edebi denemelerini “Ruskoye Bogatsvo” (Rus

Zenginliği) adlı halkçı bir derginin yazı işleri müdürü olan ve eleştiri patriği olarak

değerlendirilen N.Mihaylovski’ye sundu ve N.Mihaylovski’nin iyi dileklerine nail

oldu. 1900 yılında Yalta’da tüm hayatı boyunca derin bir saygı besleyeceği Çehov ile

karşılaştı. Çehov genç yazarın yeteneğini fark etti. Leonid Andreyev “Kuryer” isimli

27  http://www.hrono.ru/biograf/zaicev.html
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dergide özgün nesirci Zaytsev’in doğumunu ilan eden “Yolda” isimli hikâyesini

yayımladı. Yazar 1902 yılında N.Teleşov, İ.Bunin, L.Andreyev, M.Gorki gibi

yazarlardan oluşan “Sreda” isimli edebiyat topluluğuna üye oldu. Başarılı ilk

yayınları Zaytsev’e tüm dergilerin yolunu açıyordu. Artık yazardan bahsediliyordu

ve yazarın ilk eleştiri yazıları ve yaratıcılık denemeleri ortaya çıkmıştı.

Yazarın öykülerinin, hikâyelerinin, romanlarının ve piyeslerinin en önemli

özelliği yaşama sevinci idi ve bu, yazarın hayat görüşünün aydınlık, iyimser bir

başlangıcıydı. 1906 yılında, hayatlarının son günlerine kadar sürecek olan, zaman

zaman tartışmalara sahne olsa da, çok kısa bir sürede gerçekleşen barışmalarla

sonlanan, yazarın Bunin ile gerçekleşen tanışıklığı yakın bir arkadaşlığa dönüştü.

1912 yılında Moskova’da Bunin, Zaytsev, Teleşov, Şmelyov gibi yazarların

da katıldığı “Yazarların Yayınevi” isimli bir kooperatif kuruldu. Burada Zaytsev

“Slovo” isimli derlemelerde “Mavi Yolculuk”, “Anne ve Katya” ve “Yolcular” gibi

önemli eserlerini yayımladı. Yine bu yayınevinde 7 cilt halinde yazarın eserlerinden

oluşan ilk koleksiyonu basıldı. Yazar 1912 yılında evlendi ve kızı Natalya dünyaya

geldi. Özel hayatında gerçekleşen bunca olayın içinde yazar “Uzak Memleket” isimli

romanı üzerindeki çalışmasını tamamladı ve Dante’nin “Tanrısal Komedi” isimli

eserini çevirmeye başladı.

 Zaytsev Tulskaya vilayetindeki Pritıkino’da baba evinde çalışırken, burada 1.

Dünya Savaşı ile ilgili haberi aldı ve çok geçmeden seferberlikle ilgili celp kâğıdı da

eline ulaştı. 35 yaşındaki yazar 1916 yılında Moskova’da artık bir askeri okulun

örgencisi olmuştu ve 1917 yılında da piyade alayı yedek subayı olarak göreve

başladı. İhtilal başladığı için savaşmak zorunda kalmadı. Bu yok olan, birçok kişiyi

öfkelendiren dünyada kendisine bir yer bulmak Zaytsev için oldukça zor oldu.
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Moskova eğitim komisyonunda bir işe başladı. Daha sonra sevindirici

haberler (kitapların yayınlaması) bir trajediye dönüştü. İlk evliliğinden olan oğlu

tutuklandı ve kurşuna dizildi, babası öldü.

1921 yılında Zaytsev, Yazarlar Birliği’nin başkanlığına seçildi, aynı yıl kültür

temsilcileri tarafından, açlık çekenlere yardım için kurulan komisyona girdi ve bir ay

sonra da komisyon üyeleri tutuklanıp Lubyanka’ya28 götürüldü. Zaytsev birkaç gün

sonra serbest bırakıldı ve Pritıkino’ya gitti, 1922 baharında da tifoya yakalandığı yer

olan Moskova’ya döndü. Hastalıktan yeni kurtulmuş zayıf ve halsiz olan yazar,

sağlığının düzelmesi için ailesi ile birlikte yurtdışına gitmeye karar verdi.

Lunacarski’nin yardımları sayesinde Zaytsev vize almayı başardı ve Rusya’yı terk

etti. Önceleri Berlin’de kaldı, çok fazla çalıştı daha sonra ise 1924 yılında Paris’e

geçti, burada Bunin, Kuprin, Merejkovski ile tanıştı ve göçmenlerin yurtdışındaki

başkentinde yaşamının sonuna kadar kaldı. Zaytsev, yaşamının son günlerine kadar

aktif bir şekilde çalıştı, çok fazla eser yazdı ve yayımladı. Çoktan beri niyetlendiği,

kendisi için değerli olan insanların, yazarların edebi biyografilerini yazma fikrini

hayata geçirdi: “Turgenyev’in Hayatı” (1932), “Jukovski” (1951), “Çehov” (1954).

Yazar 1964 yılında son kitabının da adı olacak olan “Zamanın Nehri” isimli son

hikâyesini yazdı. Zaytsev 21 Ocak 1972 yılında 91 yaşında Paris’te öldü. Mezarı

Sen-Jenevyev de Bua Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

28 SSCB Döneminde KGB gibi ülkenin güvenlik ile ilgili kurumlarının merkez teşkilatının bulunduğu

Moskova’da bulunan bir caddenin adı. http://ru.wikipedia.org/
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7. BORİS KONSTANTİNOVİÇ ZAYTSEV: KADERİ VE YARATICILIĞI

 Bir yayımcı, eleştirmen, edebiyat alanında bir uzman olarak tanınan ve 1999-

2001 yılları arasında Rus Göçmen Edebiyatı ile dolayısıyla B.K Zaytsev ile de

ilgilenmiş olan T.F. Prokopov’un çalışması “B.K Zaytsev’in Edebi Kişiliği ve

Eserleri” başlıklı tezim için yazarın daha iyi tanınması açısından ele alınmıştır.29

Eğer yeryüzündeki sevgi ve ölüm Zaytsev’in şiirlerinde sonsuz sevgi ruhunun

çok güzel bir yansıması olarak karşımıza çıkıyorsa, o zaman Zaytsev’in hayatı nasıl

bir sevgi ile giydirdiğini anlamak zor olmayacaktır.

Hayatı ve hayatın içinde var olan olayları böylesine vermiş bir şair

bilmiyorum. Zaytsev için tercihler söz konusu değildir. O insan davranışlarında ve

isteklerinde yüksek veya alçak gibi bir kavrama sahip değildir. Zaytsev’in eserlerinde

olumsuz olarak gösterilebilecek tiplere rastlamazsınız, çünkü o tüm canlıları çok

fazla sevmiştir. Zaytsev kahramanlarını bıraktıkları izlerden takip eder, onların

hayatın içine serpilmiş olan zevklerden farklı farklı nasıl haz aldıklarını görerek,

hayranlıkla titrer.

            Alexander Blok, Zaytsev için “Zaytsev kendi lirik bilincinin tüm sessiz ve

berrak ülkelerini okuyucuya sunar” der.

Korrey Çukovski’ye göre ise, Zaytsev Turgenyev’den yola çıkar ve tamamen

uyumlu ve bütünseldir.

Georgin Adamoviç ise, “Zaytsev’in lirizminin temeli ve itici gücü

önyargısızdır” der ve bu durumun bütün lirizmin ve hatta her çeşit yaratıcılığın

manevi temeli ve itici gücü olduğunu ekler. Paragöz ve egoist olmamıştır. Onun

29  http://www.lib.ru/RUSSLIT/ZAJCEW/zajcewbio.txt_with-big-pictures.html
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merhameti kendisine yönelik değil hem dünyaya, çoğunlukla da Rusya’ya yönelik

olmuştur, diye de tamamlar.

Rusya’da Boris Zaytsev ismini duymamış, birkaç kuşak yetişmiştir. Sadece

araştırmacılardan ve meraklı okuyuculardan oluşan dar bir çevre, Leоnid Andreyev,

Kuprin, Sergey-Tsenskiy isminin yanında Boris Zaytsev ismini de duymuştur. Oysa

bu özgün şair ve nesirci 20. yüzyılın başlarında kendi yolunu çizmiş ve günümüze

kadar bu yolda ilerlemiştir.

Zaytsev sanat kelimesini çok zor beğenen, pek çok okunan, kendisini hayran

bırakan, roman, uzun öykü, hikâye, piyes, denemeler, makaleler, otobiyografik

denemeler gibi farklı türlerde 700’e yakın eser vermiştir.

70 ciltten fazla kısmının basılmasına rağmen, Zaytsev’in büyük edebi

mirasının sadece bir bölümü kitaplara girmiştir. İlki 1906 yılı Kasım’ında basılan ve

o dönemlerde pek sık görülmeyen bir şekilde çok çabuk satılan “Hikâyeler” adlı

eseriydi. (Kitabın kapağı da o zamanlar ünlü bir kişi olan Mstislav Dobujinski

tarafından yapılmıştır). St. Petersburg’ta bulunan “Şipovnik” adlı basımevi kitabı

1907 ve1908 yıllarında tekrar tekrar basmak zorunda kaldı. Yazar kitaba 9 tane lirik

– izlenimci türde etüt ve hikâye ekledi. (Bizzat yazarın ve onu eleştiren kişilerin

adlandırdığı uzun şiirler). Bu yeni yazarın derlemesi A. Blok, Brusov, İ. Bunin ve M.

Gorki’den övgü dolu sözlere nail oldu. Yazın hayatına yeni adım atmış bir yazar için

böylesine büyük edebi ustalardan takdir ve iyi dileklere nail olmak o dönemlerde

büyük bir onurdu.

Yeni bir soru daha: Neden Zaytsev hakkında neredeyse hiçbir şey

bilmiyoruz? Neden şimdi yazarın ilk kitabının basımından 70 yıl sonra hatırlıyoruz?
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Bu sorulara cevap bulmak için “Mutluluk Şarkıcısı”, “Kozmik Hayatın Şairi”,

“Sonsuz Sevgi Ruhunun Tanesi” gibi sözleri olan yazarın eleştirmenleri ve

çağdaşlarından yola çıkarak Zaytsev’in kaderini ve yaratıcılığını mercek altına almak

gerekmektedir.

29 Ocak 1881 yılında (Burada ve daha sonra tarihler Bolşevik ihtilali

öncesindeki sisteme göre verilmektedir) Orla şehrinde maden mühendisi Konstantin

Nikolayeviç Zaytsev ve Tatyana Vasilyevna Rıbalkinaya (Zaytsevaya) çiftinin

üçüncü çocuğu: iki kız çocuğu Tatyana ve Nadejda’dan sonra oğulları Boris doğdu.

Gelecekteki yazarın çocukluk yılları babasının bir maden ocağı işlettiği Kaluga

vilayetinin Jizdrinski bölgesinin Usta köyünde geçti. Bu mutlu ve kaygıdan uzak

yıllar, yıllar sonra yazarın “Şafak” isimli hikâyesinde anlatılacaktı.

O zamanlarda aile içinde tipik bir akşam: “Köyde asil evimizde yemek

odasındayız, henüz kurulmamış yemek masasının üstünde lamba duruyor. Masanın

dar kısmında, yana taranmış saçlarıyla babam çocuklara sesli bir şekilde bir şeyler

okuyor. Bazen çok neşeli olduğunda gülmekten gözlerinde oluşan yaşları siliyor ve

okumaya devam ediyordu. Biz çocuklar da gülüyorduk nedense. Babamdan ve

kitaptan kaynaklanan neşeli bir ortam vardı evde. Tufandan öncesinden kalma bir

arabayla esrarengiz Bay Pikvik yoldaşlarıyla, öğrencileriyle farklı bir yerlere

gidiyorlar, bir şeyler arıyorlardı. Özellikle bunun bizi neden böylesine eğlendirdiğini

anlamak zordu. (Tatlı, gülünç ve eğlenceli bir dünya açılıyordu). Babam aracılığıyla,

kendi halindeki hayali Pikvik, evimize giriyor ve tüm güler yüzlü esintisini

bırakıyordu”. (“Ruskaya Mısl”, No: 2784, 02.04.1970)
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Bu edebiyatla iç içe geçen coşkulu gençlik yıllarıyla, artık Zaytsev için tüm

hayatı boyunca sevinçle tadacağı, büyülü iktidar, kitapların iktidarı başlıyordu.

Kaluga’da Zaytsev İlkokulu ve ortaokulu tamamladı. 1898 yılında, o zamanlara

kadar Moskova’nın en büyük fabrikalarından biri olan Gujor’un (şimdi “Orak ve

Çekiç”) başında olan babasının telkinleri neticesinde Boris İmparatorluk Teknik

Lisesi’nin giriş sınavlarına katıldı ve başarılı oldu. Ne var ki, ülkenin mühendis

kadrosunu hazırlayan en yüksek seviyede bulunan eğitim kurumlarından biri olan bu

okulda Zaytsev sadece 1 yıl okuyabildi. Geleceğin yazarını öğrenci hareketlerine

aktif katılımdan ötürü okuldan attılar. (Zaytsev Grev Komitesinin bir üyesiydi).

Yazar bu sefer de Petersburg’ta Maden Enstitüsü’nün sınavlarını başarıyla verdi.

Fakat burada da oğlu için mühendislik kariyeri düşleyen babanın beklentileri

gerçekleşmedi, Zaytsev Enstitüyü bıraktı ve Moskova’ya döndü. Eski dillerdeki

sorulardan oluşan sınavı başarılı bir şekilde verip, üniversitenin Hukuk Fakültesinde

3 yıl öğrenci oldu. Ancak gençlik yolculuğu burada da kesilmiyordu, bu üniversiteyi

bitirmek de yazara nasip olmadı. Tüm hayatı boyunca esin kaynağı olan coşkunluğu

yazarın eğitimini tamamlamasına engel oluyordu. Hayalci gencin, dönemin saygın,

popüler “Rus Zenginliği” adlı dergisinin B.G Korolenko ile birlikte editörlüğünü

yürüten, eleştiri ve gazetecilik alanında önemli bir şahıs olan N.K Mihaylovski’nin

beğenisini kazanan edebi deneyimleri bu döneme tarihlenir.

1900 yılı Ağustos ayında Yalta’da, Zaytsev’in tüm hayatı boyunca saygı

gösterdiği A. P Çehov ile tanışması gerçekleşir. Yaklaşık 50 yıl sonra da yazar, en iyi

kitapları arasında gösterilen A. P Çehov’un hayatını anlatan şiirsel bir uzun öykü

yazar.
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Yalta’da gerçekleşen bu tanışma yazarın ilerdeki kaderi için önemli sonuçlar

doğurdu. 19 Şubat 1901’de Zaytsev A. P Çehov’a şu mektubu yazdı:

“1900 yılında Yalta’da göstermiş olduğunuz hoşgörüye sığınarak bu mektup

ile birlikte son çalışmam olan “İlginç Olmayan Hikâye”yi beğeninize sunuyorum.

Yalta’da bulunduğum zamanlarda bu çalışmamı Ekim ayında bitireceğimi umut

ediyordum ama hiç de öyle olmadı, nasıl olursa olsun cevabınızı bekliyor olacağım.

Yine de bu konudan çok fazla kişi haberdar olmazsa sevinirim, çünkü “Konstantin

Treplev”in yazarının karşılaştığı olaylar hala hafızalarda. Sadece bir şartım var

Anton Pavloviç, Allah aşkına doğruyu söyleyiniz. Dün ünlü bir tenorun övdüğü sesi

hiç de övülecek nitelikte olmayan genç bir sanatçıyı dinledim. Ünlülerin övmedikleri

sadece acıdıkları çok açıktı. Bu yaklaşımlar sadece güzel ve insancıl olan bir

düşünce, ama bazen acıdıklarında, bu duygu ağır ve zararlı oluyor. Bana söylediğiniz

“Eğer ben size kötü dersem, siz o zaman iki ay yazmazsınız” sözünü hatırlıyorum ve

böyle bir durumda eğer sonuçları olumlu olmayacaksa yazmak gereksiz olacaktır.

Sert dahi olsa içten olacak cevabınızı bekliyorum”.

Yalta’dan “Soğuk, kuru, uzun, yeni değil ama yetenekli” şeklinde bir cevap

geldi. (A. P Çehov, “Toplanmış Tüm Mektupları” M. 1984, C.9, s.526) Zaytsev için

tapılacak derecede önemli olan Çehov’un, genç yazarı adres gösteren son iki

kelimesi “Ama Yetenekli”, kuru, soğuk, uzun gibi diğerlerini gölgeledi. Çünkü tüm

bunlar yetenekli bir yazar için aşılabilirdi. Görüldüğü gibi Zaytsev’in yaratıcı kaderi,

yazın hayatına atılmış böylesine başarılı adımlarla başlıyordu. Ani bir şekilde,

babasına rağmen, zorlukla alınmış profesyonel edebiyatçı olma kararı, genç delikanlı

tarafından mantığıyla ve kalbiyle kabul edilmiş, büyük bir manevi çalışmanın yankısı
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gibi beliren bu karar, başarılı denemeleri ortaya çıkardı. Bu çalışmalar, bu gencin

hayalinin birdenbire ortaya çıkan bir cüretten değil, çok zor yaratıcı bir hazırlık

sürecinden ibaret olduğunu gösterdi. Başarılar ilerleyen zamanlarda da Zaytsev’i

bırakmadı. Yazarın bu başarısında, önceleri “Kuryer” gazetesinde James Lincen ismi

ile muhabir olarak tanınan, daha sonra ünlü bir yazar olan Leonid Andreyev ile

tanışıklığının ve uzun yıllar süren arkadaşlığının önemini vurgulamak gerekir. 15

Haziran 1901 tarihinde Andreyev “Kuryer” gazetesinde yeni arkadaşı, özgün nesirci

B. Zaytsev’in doğuşunu hızlandıran “empresyonist – lirik” çalışması “Yolda”yı

yayımladı. 1902 yılında bu yeni yazar artık N. Teleşov, B. Beresayev, İ. Bunin, L.

Andreyev’in sürekli ve A. Çehov, M. Gorki, B. Korolenko, F. Şalyapin gib

yazarların ise ziyaretlerle katıldıkları, Moskova Edebiyat Derneği “Sreda”ya kabul

edilme şerefine nail oluyordu.

“Bir gün Andreyev, Derneğe yeni birisini getirdi. Tıpkı zamanında Gorki’nin

O’nu bize getirdiği gibi, O da şimdi “Sreda”ya altın kaplama düğmeleri olan, kül

rengi halis kruvaze bir ceket giymiş, bu genç öğrenciyi getirmişti. Andreyev,

Zaytsev’i dernektekilere “Kuryer gazetesinde iki hikâyesi basılmış olmasına rağmen,

yetenekli gencin başarılı olacağı aşikâr” diye tanıttı. (Kuryer Gazetesinde 1901

yılından 1903 yılına kadar Boris Zaytsev’in yedi hikâyesi yayımlandı). Bu yeni genç

ve hikâyesi “Kurtlar” herkes tarafından beğenildi ve o akşamdan itibaren de “Sreda”

derneğinin bir ziyaretçisi, çok geçmeden de “Boris Zaytsev” isimli bir yazar oldu.

(N. Teleşov, “Yazarın Notları”, “Moskova İşçisi”,  1980,s.101)

Zaytsev o günleri şöyle hatırlıyordu:
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“Yaklaşık 20 yıl “Sreda”da her şey dostluk ortamında gelişiyordu, yardımseverlik

ruhu üstündü. Genel olarak bu akşamlar “güler yüzlü, iyi kalpli” Moskova

akşamlarıydı. Derneğe geldiklerinde birbirlerini sıcak bir şekilde karşılıyor,

birbirlerine lakaplar takıyor, birbirlerinin omuzlarını okşuyor ve en sonunda da eski

bir Moskova geleneğiyle, güzel ve zengin bir akşam yemeğiyle geceyi

tamamlıyorlardı.

Moskova’nın eski, konuksever ve güler yüzlü bir şehir olduğunu söylemek

mümkündü. Genç yazarın daha fazla gençlik, daha fazla heyecan ve gelecek istediği

de söylenebilirdi. “Sreda” derneği yumuşak, eğitici ve büyük Rus ruhuna sahipti.

Andreyev’in de derneği sevdiğini biliyordum. Ama kader derneğin en genç

üyelerinden biri olan Andreyev’in ilk ayrılan kişi olmasına karar vermişti bir kere”.

(B. Zaytsev-Leonid Andreyev “Leonid Andreyev ile İlgili Anılar”, Berlin,

Petersburg, Moskova, Basım 3. Grjebina, 1922)

1902 yılında Teleşov’un derneği “Sreda”nın üyeleri gençler için “Şiirler ve

Hikâyeler Kitabı” adı altında bir derlemenin basımını gerçekleştirdi. Bu kitabın

içinde Zaytsev’in “Kurtlar” isimli kısa öyküsü de bulunuyordu. İlk defa Zaytsev’in

adı Rusya’nın edebi şöhretini oluşturan kişilerle, Gorki, Bunin, Kuprin, Andreyev,

Mamin – Sirbiryak gibi yazarlarla birlikte anılıyordu. Başarılı olan bu ilk yayınları

Zaytsev’e bütün dergilerin yolunu açıyordu. Artık Zaytsev’in eserleri “Pravda”,

“Yeniyol”, “Hayatın Sorunları”, “Çağdaş Yaşam”, “Altın Post”, “Dağ Geçidi”,

“Çağdaş Dünya”, “Rus Fikri” gibi dönemin önemli dergilerinde basılıyordu. Bu genç

yazarın edebiyatta ilk ciddi başarısı ise 1906, 1907, 1908 yıllarında üç kez basılan

“Hikâyeler” isimli kitabı oldu. Kitabının basımının hemen ardından, artık Zaytsev
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ünlü bir yazar olmuştu, denemelerde, eleştiri yazılarında Zaytsev’den bahsediliyordu.

Burada bu yazıların en önemlilerinden bahsetmek ve alıntı yapmak gerekirse:

Boris Zaytsev’in kitabını ilk fark edenlerden Valeri Brysov “Altın Post” adlı

dergide bu kitapla ilgili eleştiri yazmıştır. (Bu arada bu kitaba A. Blok’un, İ.

Bunin’in ve V. Brysov’un yeni kitaplarının yankıları da eşlik etti). Valeri, bu

yazısında, Zaytsev için; “yaratıcılığını belirleyen ince bir anlayışla yazılmış olan

Zaytsev’in hikâyeleri düzyazıda bir şiir gibi, ifadelerinin doğruluğunda ve üslubunun

ağırlığında yaşama sevincini barındıran bir tarz var. Anlaşılan Zaytsev üstün

yeteneğinin bilincinde ve tüm yaratıcı dikkatini detaylara, üslubun kalitesine ve

kelimelerin tasvir yeteneğini kullanmaya yöneltmiş. Zaytsev tarafından verilen

örnekler arasında, yeni, başarılı ve bilindik gelen konular var, ancak burada oldukça

büyük bir öneme sahip olan onun şiirselliğinin taşıdığı değerdir. Biz haklı olarak,

Zaytsev’den özellikle lirik düzyazının henüz Rus Edebiyatında çok az olan en güzel

örneklerini bekliyor olacağız”. (“Altın Post” ,1907)

Zaytsev’in kelimeleri akıllıca seçilmiş, gözlem gücü yüksek ve tıpkı yazarın

“Sessiz Şafaklar” da bahsettiği göl gibi belirgin. Eğer oraya dikkatlice bakılırsa,

tümüyle baştanbaşa geziyormuşsunuz ve gözleriniz bu gölde batıyormuş gibi bir

izlenim uyandırır. Zaytsev’in hikâyeleri dile getirilmemiş fakat önemli bir şeyler

barındırıyor: Güzel bir tablodaki hava gibi, onun hikâyelerinde de psikolojik

atmosfer hissediliyor. Yazar önemli olmayan detayları küçük vuruşlarla, noktalarla,

yazının içine dağıtmış fakat keskin sıfatlarla yazmış. Sık sık bu belirtiler, bizim

güçlükle düşündüğümüz olayların içeriğiyle ilgili olarak bizi bir kerede aydınlatıyor
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ve bizim farkına varamadığımız bilincin, okuyucuda belirmesini sağlıyor. (A. G

Gornfeld “Uzay Şiirleri, Kitaplar ve İnsanlar, Edebi Sohbetler. St.Petersburg, basım

“Hayat” 1908, s.20)

Alexander Blok ise “Realistlerin arasında kan ve hava ile oynayan, canlı,

baharımsı dünyayı ana hatları ile gösteren genç bir yazar var. O – Boris

Zaytsev’dir”,diyordu. (A. Blok “Gerçeklikle İlgili Kompozisyonların Derlemesi, 8.

seri M. 1967, 5. cilt sayfa 124) Not defterinde 20 Nisan 1907 tarihinde Blok Zaytsev

ile ilgili olarak: “Eğer Zaytsev gerçekten yeni realizmin yaratıcısı ise (o dönemin

eleştirmenleri öyle görüyordu), o zaman bırakında fona kendi farklılığını işlesin”,

diyerek yazarla ilgili görüşlerini belirtmiştir. (A. Blok “Kompozisyonların

Derlemesi” 8. seri, C.5, s.224)

Yüzyılın başında sivri, titiz, keskin, estetik bir bakış açısına sahip, edebiyata

oldukça düşkün bu yüzden de objektif olan edebiyat eleştirmeni K. İ Çukovski,

Zaytsev’in insanı yutan “doğallık” ve kurban olma fikrini reddederek, Zaytsev ile

umutsuzca bir tartışmaya girdi. Fakat Zaytsev’in can alıcı şiirsel yeteneğinin yüksek,

boyun eğdiren gücünü kabul ediyordu. K.İ Çukovski Zaytsev ile ilgili olarak şöyle

diyordu: “Onun lirikliği öylesine acıtan bir güzelliğe sahip ve Zaytsev şahane bir şair

ki, ancak bizim mutsuzluğumuz, bizim lanetimiz, bizim hepimizin birer Zaytsev

olmasındandır. Bir dakikalığına sadece Boris Zaytsevlerden büyük bir kalabalık, tüm

Rusya’yı tasavvur edin. Zaytsevler ekip biçiyor, dairelerde Zaytsevler oturuyor,

Zaytsevler satıyor, Zaytsevler alıyor, işte bu bizim en büyük ıstırabımız ve en büyük

zayıflığımız! Zayıf balmumundan figürler eriyor, zayıflıyor ve kayboluyor, hiçbiri
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kalmıyor! Lütfen böyle bir balmumunu ateşe yaklaştırmayınız!”. (K.İ Çukovski,

“Kompozisyonların Derlemesi”, M. 1969, C.6, s.324)

Edebiyat tarihinde gerçekten, ilk kitabının basımının hemen ardından, edebi

ünü çok önceden kanıtlanmış kişiler ile aynı sırada olan çok az örnek vardır. Burada

şunu belirtmek gerekir ki, Gorki de dâhil olmak üzere, Zaytsev’in yaratıcılığı ile

ilgilenen eleştirmenlerin büyük çoğunluğu tarafından, yazarın kötü küçümserliği

olmadan, Zaytsev’in her sayfasında parlak bir şekilde ortaya çıkan, yaşam sevinci,

aydınlık ve iyimser başlangıçlar, Zaytsev’in romanlarının, piyeslerinin, uzun

öykülerinin ve hikâyelerinin en büyük meziyeti olarak kabul ediliyordu.

Tüm okuyan kesim artık Boris Zaytsev’i öğrenmişti. Onu, yeni dergilerin ve

yayınevlerinin önerilen yazarlar ve çalışanlar listesine dâhil ediyorlardı. Zaytsev ile

ilgili olarak A. Beliy ve İ. Bunin, A. Lunaçarski ve U. Ayhenvald, A. Kuprin ve F.

Salagup, E. Koltonovskaya ve Ellis, G. Çulkov ve L. Andreyev mektuplarında ve

makalelerinde izlenimlerini paylaşıyorlardı.

Gorki yeni yazarı öğle yemeğine davet eder ve kendisinden G.Flaubert30’in

“Aziz Anton’un Şeytana Uyması” adlı dramasını çevirmesini ister. Bu öneri

Zaytsev’in çok hoşuna gider ve istekli bir şekilde Gorki’nin bu ricasını yerine getirir.

Bu yeni çalışma Gorki’nin derlemelerinin on altıncısı olan “Znaniye” dergisinde

yayımlanır ve aynı yıl bu çalışma özel bir baskıyla yeniden okuyucuya ulaşır.

Lunaçarski bu çeviriyi büyük bir başarı olarak değerlendirir. (A.V Lunaçarski,

“Edebiyatla İlgili Makaleler”, M. 1957, s.640)

1906 yılında Zaytsev, S.Glalol, P.Yarsev, Ellis, S.Muni(Kiseynım) ile birlikte

edebi bir grup olan “Zori”yi kurdu ve çok geçmeden de bu isim adı altında sadece üç

30 Gustave Flaubert Fransız yazar, 1821-1880.
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ay gibi bir süre yayım hayatına devam edebilmiş bir dergi çıktı. Çünkü ihtilal öncesi

bu dönemde, yeni yayımlar varlığını çok kısa bir süre sürdürebiliyordu. “Zori’de A.

Beliy,  A.  Blok,  S.  Gorodetski,  P.  Muratov,  A.  Remizov,  V.  Hodaseviç  gibi  önemli

yazarlar çalıştı. Boris K. Zaytsev ve V.A Oreşnikovaya (Zaytseva)’nın

Moskova’daki evi o zamanlar K. Balmont,  S.  Gorodetski,  S.  Kreçetov, P.  Muratov,

F. Salagub, V. Strajev’in de düzenli olarak katıldığı edebiyat toplantılarının

gerçekleştiği yerdi. V. N Muromseva – Bunina, “burada 4 Kasım 1906 tarihinde İvan

Alekseyeviç Bunin ile tanışmıştım” diye yazıyordu “Bunin’in Hayatı” adlı kitapta.

(Paris, 1958, s.170)

İvan Alekseyeviç ve Vera Nikolayeva Buninler, Boris Konstantinoviç ve

Vera Alekseyevna Zaytsevler için bundan sonra ailecek yakınlaşma, birbirlerine

arkadaşlık etme ve birbirlerine zaman zaman mutluluk, zaman zaman dert vererek,

zaman zaman da tartışarak ama hemen barışarak geçecek, uzun yaşantılarının sonuna

kadar sürecek bir dönem başlamıştı. Bunin, Boris Zaytsev’den yıllar sonra:

“Şiirselliğiyle ve edebiyatıyla hayatıma girdi, bu özelliğiyle de hafızalardaki yerini

korudu” diye yazıyordu. (B. Zaytsev, Moskova, s.44)

1907 yılında Gorki “Znaniye” dergisinin kadrosunu sağlamlaştırmak ve

derginin derlemelerinin içeriğini düzeltmek için girişimlerde bulunur. Bu işin başına

geçmesi içinde L. N Andreyev’e bir teklif götürür. Andreyev’in bu öneriyi daha

sonra kabul etmemesi üzerine Zaytsev’e 1907 yılında derginin 2. sayısından itibaren

L. Andreyev ile birlikte, Z.İ Grjebin ve S.U Kopelman’ın başkanlık ettiği “Şipovnik”

dergisinin yıllığının basımında editör olması teklif edilir.
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1902 yılı baharında ise A. P Çehov kendi dergisi ile ilgili girişimlerde

bulunmaya başlamıştı. Skitalets bu olayı şöyle anımsıyor: “Dergi çıkarmak

gerekiyordu! Herkesin toplanabileceği güzel bir dergi! Bu sefer Çehov şaka değil

aksine yeni bir derginin veya periyodik olarak çıkacak bir almanağın kurulmasından

bahsediyordu. Bu düşünce herkesin hoşuna gitmişti”. (Skitalets, Uzun Öykü ve

Hikâyeler, Anılar, M. 1960, s.363)

Herkesin orada toplanması için, Çehov’un bu hayalini gerçekleştirmek

amacıyla “Şipovnik”te derginin yeni editörleri Leonid Andreyev ve Boris Zaytsev

işleri yürütüyordu. Bu almanaklarda o zamanın en güçlü kalemlerini bir araya

getirmek konusunda başarılı olundu. “Znaniye” dergisinden Andreyev, Bunin, Garin-

Mihailovski, Kuprin, Serafimoviç ve pozisyonunu kaybetmekten uzak olan Blok,

Brusov, Gorodetski, Zaytsev, Muijel, Sergeyev-Tsenski, Salagup ve Çulkov gibi

yazarlar bir araya geldi. Andrey Beliy bu yeni, programsız yazarlar birliği ile ilgili

olarak şöyle diyordu: “Yarı empresyonizm, yarı realizm, yarı estetik, yarı

önyargılılıkla “Şipovnik” dergisi etrafında toplanmış yazarlar “Sağ Bayrağı”

oluşturuyordu. Bu kanadın en solunda L. Andreyev bulunuyordu. “Sol Bayrağı” açık

ve daha çok yetenekli, hatta tipik sembolistler oluşturuyordu. Programsızlık ve

birleşmesi güç olan bu birlikteliği bir arada tutma girişimi ile ilgili olarak A. Blok,

farklı gruplardan oluşan “Şipovnik” dergisinin konumunu şöyle dile getiriyordu:

1. Andreyev ve Kuprin

2. Salagup, Zaytsev

3. Garin, Serafimoviç, Sergeyev, Senski ve Muijel
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4. Bakst, Pepih, Benua, Dabujinski

5. Rus Sembolist Şairler

6. Fransız Mistik Anarşistler

7. Meterlink vb.

“Şipovnik” ve “Znaniye” dergilerinin derlemeleri birbirleriyle yarışarak uzun

süre varlıklarını koruyacaklardı. Bu yazarlar iki ihtilal arasındaki dönemde edebi

akımın konsolidasyonunda gözle görülür bir rol oynamışlardır. Şipovnik dergisinde

Boris Zaytsev de bu döneme ait kendisinin en önemli eserlerini yayımlamıştır:

Hikâye olarak, “Albay Rozov”, “Hayaller”, “Şafak”

Uzun Öykü olarak, “Agrafena”,

Piyes olarak da, “Sadakat”, “Laninlerin Çiftliği”, “Merhamet”.

1912 yılında Zaytsev “Moskova Yazarları Kitap Yayınevi” adı altında

kurulmuş olan edebi kooperatife girdi. Bu yeni yazar girişiminin kurulması fikrine

saldırgan, eleştirel bir tarzla yaklaşanlar da oldu. 6 Eylül 1912 tarihinde Bunin

“Odessa’dan Haberler”e vermiş olduğu röportajda konu ile ilgili olarak şöyle

diyordu: “Moskova’da, geçenlerde, münferit yazarların kitaplarının ve derlemelerinin

basımının yapılacağını dile getiren “Yazarlar Kitap Yayınevi” adı altında bir

kooperatif kuruldu. Bu yayınevine Bunin, Teleşov, Şmelyov, Karzinkin, Zaytsev,

Yuşkeviç gibi yazarlar dâhil olmuşlardı. Yayınevinin editörlüğüne Veresayev

atanmıştı. Yayınevi realist akıma sıkı sıkıya bağlı kalmayı önererek modernizmden

ayrılıyordu”.
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Bu yayınevinde “Slovo” derlemelerinde Zaytsev sanatında, yaratıcılığında

çok büyük öneme sahip olan, uzun öykü olarak “Mavi Yıldız”, hikâye olarak

“Annesi ve Katya”, “Üniversite Öğrencisi Benediktov” ve “Yolcular” gibi eserlerini

yayımladı. Bu arada Zaytsev’in 7 cilt halinde ilk kompozisyon derlemesi çıkmaya

başlıyor ve hikâyelerinden, uzun öykülerinden ve piyeslerinden oluşan tek ciltler

halinde diğer çalışmaları da yayımlanmaya devam ediyordu.

8 Nisan 1912 tarihinde Zaytsev edebi – sanat derneğinin üyeleri tarafından

hayırsever amaçlarla sahnelenen “Müfettiş” adlı oyunda rol aldı. (Hâsılat kıtlıktan

muzdarip olanlar için kullanılacaktı) Bu oyundaki neredeyse tüm roller gazeteciler ve

edebiyatçılar tarafından sergilendi. Brusov (Korobkin), Teleşov (Derjimorda),

Zaytsev (Tüccar). Daha sonra ise “Rampa ve Hayat” dergisinde üç sayı halinde bu

oyunla ilgili eleştiri yazıları, resimler ve karikatürler yayımlandı.

Aynı yıl nihayet Zaytsev’in Vera Alekseyevna ile resmi nikâhı gerçekleşti.

Vera Alekseyevna oğlu Aleksey’in babasından boşanmayı başarmıştı. 16 Ağustosta

kızları Natalya dünyaya geldi. Bu olayların perde arkasında, Zaytsev’in özel

hayatında, Rusya’da ihtilalla gerçekleşecek yeni düzenleme fikri ile yanan genç

insanların kaderi üzerine uzun zaman alan tasarlamaların neticesinde ortaya çıkmış

bir eser olan, yazarın ilk romanı “Uzak Diyar” üzerinde yoğun bir çalışma

gerçekleşiyordu. İtalya’ya gerçekleştirdiği birçok gezinin etkisi altında yazarda

ortaya çıkan ve yazarın tüm hayatı boyunca hissettiği Dante’nin “Tanrısal

Komedi”sinin heyecanı bu tarihlere ilişkilendirilir. Yazar “Cehennem”i çevirmeye

başlar. Daha sonra ise Zaytsev, Büyük Florentin ve onun şiiri ile ilgili 1922 yılında
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Moskova’da bir yayınevi olan “Vega”da ve 1929 yılında Paris’te çıkan bir dergi olan

“Sovremenniye Zapiski”de (Çağdaş Notlar) yayımlanacak bir kitap yazacaktır.

1928 yılında yazarın “Cehennem” adlı eserinin üçüncü ve beşinci

bölümlerinin çevirileri “Yeniden Doğuş” adlı bir Paris gazetesinde, sekizinci bölümü

ise 1931 yılında Paris’te yayımlanan bir derleme dergisi olan “Sayılar”da

yayımlandı. 1961 yılında Zaytsev “Cehennem”in çevirisini ve Dante’in dâhice

yazılmış şiiri ile ilgili bir makale yayımladı.

1913 yılında, her ikisinin de kendisine göre haklı olduğu, edinmiş oldukları

estetik kurallardan kaynaklanan, Zaytsev ile Bunin arasında zaman zaman vuku

bulan ciddi dargınlıklardan biri gerçekleşti. Skandal 6 Kasım 1913 tarihinde Bunin’in

“Rus İdareciler” toplantısında, Bunin’e kadar çok az kişinin yaptığı, geleneksel

olmayan bir tarzda konuşma yapmasıyla gerçekleşti. Bunin, “son 20 yıl içinde,

değerli hiçbir şey gerçekleştirilmedi, aksine Rus Edebiyatının yoksullaştırılması,

aptallaştırılması, uyuşuklaştırılması gerçekleşti ve tuhaf bir kelime, “Gelecekçilik”

(futurizm) ile ifade edilen yayvan bir külhanbeyliğine kadar gelindi. Bu bir “30

Nisan Gecesi”31 değil mi? (İ. Bunin, “Edebi Miras”, M. 1983,C.84, Kitap.1, s.312–

320)

31 30 Nisan Gecesi: (Walpurgis Night) Mayıs arifesi. Ortaçağ’da Almanya’da cadıların bir araya

geldiği ve toplandığı gün, vahşi eğlence veya bir olay veya kâbus gibi bir durum.

http://www.seslisozluk.com/?word=walpurgis+night
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“Bunin haklı mı?” bu başlık altında “Golos Moskvı” (“Moskova’nın Sesi”

gazetesi) yazarlar arasında anket düzenledi. 13 Kasım tarihli gazetede yayınlanan B.

Zaystsev’in cevabı şöyle olmuştur: “İ. A Bunin’e olan tüm derin saygıma rağmen

onun bizim dönemimizin edebiyatı ve kültürüne ilişkin değerlendirmelerine

katılamayacağım. Deneyimli ve önyargılı olmayan birisi için Çağdaş Rus

Edebiyatının şuan ki kalesinin, özellikle Balmont’un, Bunin’in, Blok’un, Salagup’un,

Andrey Beliy’in vermiş olduğu lirik şiirler ve sanatın diğer dallarında verilen

örnekler sokak kültüründen ve külhanbeyliğinden oldukça uzaktır”.

V. Brusov ise: “O anda salondan çıktığım için konuşmayı dinlemedim, fakat

gazetelerin açıklamalarına göre konuşma tamamen saçmalık, çünkü konuşma

edebiyatın amaçları ve özellikle son zamanlarda Rus Edebiyatının gelişimi ile ilgili

tam bir bilgisizliği gözler önüne seriyor,” diyordu.

Zaytsev’in birçok eserinin altında “Pritıkino” dünya görüşü vardır. 1905

yılından başlayarak, eğer daha önce değilse, 1922 yılına kadar baba ocağında, Tula

Vilayetinin doğal Karşirski Bölgesi’nde, Zaytsev uzun bir süre yaşadı ve çalıştı.

Burada, Zaytsev’i başlayan 1. Dünya Savaşı’nın haberi yakaladı ve 2 yıl sonra 1916

yılı yazında seferberlik celbini aldı. İlk hikâyeleri ile zalimlik ve şiddete karşı çıkmış,

insandaki makul ve parlak zafer için mücadele eden 35 yaşındaki hümanist yazar,

kaderin cilvesiyle, genç delikanlılar ile birlikte Moskova’da Aleksandrovski Askeri

Lisesi’nin kursiyer apoletlerini takılıyordu. 1917 yılı Nisan’ında ise Moskova

Garnizonu’nun 192. Piyade Alayı’nda yedek subay oluyordu. İhtilalın gerçekleştiği

yıl olan 1927’de, Zaytsev yüzlerce sanat adamı ve diğer edebiyatçılar gibi “kararsız,
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geçici-zarif, romantik manevi hayat tarzının sona erdiğini” anladı. (B.

Zaytsev’,“Yenilmiş”, Aleksandr Blok ile Görüşmeler.)

 Zaytsev, A. Blok’un aksine ihtilale karşı olmamasına rağmen, ihtilale yenik

düşmüştü. Zaytsev tüm gücüyle edebi çalışmalarla ilgilenmeye devam ediyor,

kendisi için alışıldık olan dünyayı değiştiren olayları dikkatli bir şekilde takip ediyor,

bu dünyada kendisi için bir yer bulmaya çalışıyordu. Ancak bunu başarmak pek de

kolay olmadı, gerçekleşen birçok olay yazarı öfkelendiriyor ve yazara kabul

edilemez geliyordu.

25 yıl sonra Zaytsev bu yıllarla ilgili olarak “Trajedi Yılları” ifadesini

kullanıyor, her şeyi altüst ettiler, her şeyi “sarstılar” diyerek bu yıllardan

bahsediyordu. Artık yazarın yazın hayatı, yakın zamanda oldukça farklı 2 gruba

yönelmişti:

—Mistisizmin ve sert bir gerginliğin neticesinde ortaya çıkmış, çağdaşlığa lirik bir

çağrı olan, “Aziz Nikolay Sokağı”.

—Çağdaşlıktan tam bir uzaklaşma olan, “Rafael”, “Karl V”, “Don Juan”, “Araf

Ruhları” gibi romanları.

Ne bu çalışmalarında ne de aynı zamanda yazılan “İtalya”da adlı eserinde ne

Rus kırsalı, ne kırsal hayatın içinde olan malikâne yaşamı, ne savaş öncesi Rus halkı

ne Turgenyev’in torunları ne de Çehov’un çocukları vardı. Genel olarak Rus

Kültürüne özgü bir şey yoktu. Terorizmin en üst noktaya çıktığı bu dönemde yazar

çevreden uzaklaşıyordu. Bu kurtulmak için bir yerlere kaçmaya ihtiyaç duyulan,
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“realizm”in neden olduğu bir tür kaçıştı. (B. Zaytsev B., “Edebi Politik Defterleri”

“Yeniden Doğuş”, Paris, Ekim 1957 No:70)

Haziran’dan Aralık ayının sonuna kadar Zaytsev redaktörlüğünü eski dostu ve

meslektaşı G.İ Çulkovi’nin üstlendiği farklı bir yayımla basılan haftalık bir dergi

olan“Narado-Pravstva”  dergisinde  çalıştı.  N.A  Berdyayev,  B.P  Vışeslavtsev  ve  G.İ

Çulkov ile bir seri popüler broşür (bu seride Zaytsev’in “Savaş Hakkında” adlı eseri

de yayımlandı.) yayımlayan Moskova Aydınlatıcı Komisyonu’nun çalışmalarına

katıldı. Moskova Yazarlar Kulübü’nün günlük gazetesi “Slovy-Svoboda”da 10

Aralık 1917 tarihinde, yazarın politik bir denemesi olan, “Baskı Özgürlük Kelimesini

Boğuyor. Eski, oldukça eski bir hikâye…” adlı çalışması yayımlandı.

1918 yılı Zaytsev için sevindirici bir olayla başladı. “Moskova Yazarlar Kitap

Yayınevi” yazarın kompozisyonlarının yeni derlemesinin ilk cildi olan “Sessiz

Şafaklar”ın 5. baskısını yayımladı. Aynı yıl 2. cilt “Albay Rozov” ve 3. cilt “Düşler”

yayımlandı. B. Griftsov, A.Djivelegov, İ. Hovikov ve  M.Osorgin ile birlikte yazar,

edebiyatın ve sanatın büyük mirasının öğrenilmesi ve popüler hale getirilmesi için

çalışan “Studio İtaliano” adlı derneğe katıldı ve burada akademik tarzda

faaliyetlerine devam etti. (Boris Zaytsev, “Dalekoye”, Washington, 1965 s.92)

Yıllar sonra Zaytsev “1919” yılı için “Hayatımın en dehşet verici yıllarından

biriydi” diyecekti. 19 0cak tarihinde Pritıkino’da babası ölüyor, 1 Ekim’de ise eşi

Vera Alekseyevna Zaytseva’nın ilk eşinden olan oğlu Alkesey Smirnov komploya

katılmakla suçlanıyor ve kurşuna diziliyordu. Zaytsev’in alıştığı dünya yıkılıyordu.
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Boris Konstantinoviç babasını toprağa verip, Pritıkino’da kalıyor ve burada savaş

öncesi döneme ait İtalya seyahatleriyle ilgili anı denemelerini yazıyordu.

Bu yıl yazarın son 2 yıl içinde yazdığı en iyi hikâyelerden derlenen 7. kitabı

“Yolcular” “Moskova Yazarları Kitap Yayınevi” tarafından yayımlandı. Burada

yazarın harikulade romanları “Sonbahar Işığı” ve “Yolcular”, kırsal bölgenin tuhaf

insanları, delileri ve mutlu insanları ile ilgili “ Tanrı’nın Kulları” (Ludi Bojiye),

piyesi “Ariadna”, düz yazıda şiirleri, insan kaderi ile ilgili düşünceleri içeren

“Hayaletler” ve son olarak yazarın kendi yolunun ilk yarısının “en dolu ve ifade gücü

yüksek” eserlerinden biri olarak değerlendirdiği ve “bir anlamda geçmiş ile

vedalaşmanın da gerçekleştiği, tüm bölümün sona ermesi” diye nitelendirdiği uzun

öyküsü “Mavi Yıldız” yayımlandı. “Öyle bir şeyi sadece Moskova doğurabilirdi,

barışçıl, rahat, artistik, kısmen bohemli Çehov sonrası, İtalya ve şiirin arkadaşı

Moskova” ( B. Zaytsev, “Kendimle ilgili”)

1921 yılında yazarın hayatında önemli bir olay gerçekleşiyordu; Moskovalı

yazarlar Zaytsev’i Yazarlar Birliği’nin başkanı olarak seçiyorlardı. (Başkan

yardımcıları ise Nikolay Berdyayev ve Mihail Osorgin oluyordu) Aynı yıl Zaytsev

yazarlar kitapçısında, A.Beliy, N. Berdyayev, B.Griftsov, M. Osorgin ve diğer

yazarlarla birlikte eski ve yeni kitapların ticaretini yaparak aktif bir şekilde

çalışıyordu. 21 Temmuz’da Zaytsev, Osorgin, Muratov, Djivelegov ve diğer kültür

temsilcileri açlıktan mustarip olanlara yardım etmek amacı ile kurulmuş “Bütün

Rusya Komitesi”ne giriyor, ancak bir ay sonra tutuklanıp Lubyanka’ya

götürülüyorlardı. Ne var ki Zaytsev’e ve Muratov’a yöneltilen suçlamaların

yetersizliğinden ötürü birkaç gün sonra serbest bırakılıyorlardı. Tamamen yıkıcı ve
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cesaret kırıcı bu ilk tutuklamanın neticesinde, Boris Konstantinoviç, kaçınılmaz ve

kim bilir belki de sonuncu olacak ikinci tutuklamanın izleyeceğini anlayarak, kendi

kurtarıcı Pritıkino’suna dönüyordu. Öyle ki; Nikolay Gumilev ve onunla birlikte 61

kişi suçsuz oldukları halde tutuklanmış ve kurşuna dizilmişti.

1922 yılı ilkbaharında Zaytsev Moskova’ya dönüyor ve burada tifüse

yakalanıyor, ölümle yaşam arasında geçen 12 bunaltıcı günden sonra nihayet

hastalığında bir dönüm noktası gerçekleşiyor ve iyileşmeye başlıyordu. Halsiz ve

bitkin Boris Konstantinoviç kısa bir süreliğine de olsa, sağlığı için ailesi ile birlikte

açlık ve günlük sorunlardan uzak kalmak amacıyla, yurt dışına gitmeye karar

veriyordu. Bunun için gerekli olan vizeyi yazar, A.V Lunacarski ve L.B Kamenev’in

müdahaleleri ve U.K Baltruşaytis’in yardımı sayesinde alıyordu. En nihayetinde bu,

yazarın Rusya’dan kendi isteğiyle sürülmesini mümkün kılan bir vizeydi. 1992

yılında böyle vizeleri, “tedavi amaçlı” adı altında yüzlerce kişi aldı, kalanların büyük

çoğunluğu ise Stalin’in giyotinine maruz kaldı. Zaytsev daha sonraları bu olayları: “

1922 yılı sonbaharı derneğimizin (Moskova Yazarlar Derneği) hemen hemen bütün

yönetim üyeleri, Petrograd’dan bir grup profesör ve yazar ile birlikte yurtdışına

sürüldü. Sürgün Trotski’nin32 elinin olduğu bir işti. Ondan sonra sürgüne

gönderilenler Trotskiy’e müteşekkir olmalıdır; çünkü bu onlara hayatlarını özgürlük

ve kültür ortamında yaşama şansı verdi. Berdyayev’e de dünya şöhretine giden yol

açıldı” diye hatırlıyordu. (B. Zaytsev, “Uzaklar”, s.115)

32 Lev Davidoviç Trotski: Rus ihtilalının bir temsilcisi, Marksizm’in uluslararası kuramcısı ve

savunucusu.
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Rusya’ya hep büyük bir sevgi beslemiş olan Zaytsev, Rusya’yı içi yanarak

terk etti. Ne var ki artık en azından en basit iş ve hayat şartları için bile mücadele

edecek ne fiziksel ne de manevi gücü kalmıştı. Zaytsev, ihtilalı anlamayan, ihtilalın

boyutlarından korkan ve üzerine gelen olayların dramatikliğinden gözü

korkanlardandı.

Zaytsev gurbette ilkyazını, tifüsten ve günlük endişelerden sonra kendine

gelmeye ve iyileşmeye çalışarak Berlin’de ve Ştettin yakınlarında bir sayfiye yerinde

geçirdi. Burada yazar A.N Tolstoy ile karşılaşıyor ve Paris’te yayımlanan aylık bir

dergi olan “Sovremenniye Zapiski” de (Çağdaş Notlar) bölümler halinde

yayınlanacak kendisinin ikinci lirik romanı “Altın Motif”i yazmaya başlıyordu. Çok

geçmeden de yazar, Rusya’ya dönüşünün imkânsız ve artık kendisinin de istemediği

bir durum olduğunu anladı ve böylece de yazarın ömür boyu sürecek sürgün hayatı

başlamış oldu. Ancak Rusya’dan kopuk yıllar, özellikle Rusya ile sıkı bir şekilde

bağlantısı olan yazın hayatında yıllar sürdü. Yıllar sonra Boris Konstantinoviç

otobiyografilerinden birinde “önemsiz istisnalar dışında, burada tüm yazdıklarım

Rusya’dan çıktı”, diye hatırlayacaktı. (Boris Zaytsev. “Kendimle İlgili”)  Zaytsev

1922 sonbaharında ülkeyi terk etti, Boris Zaytsev’den sonra U. Ayhenvald, N.

Berdyayev, B. Vışeslaytsev, M.Osorgin ve F. Stepun gibi birçok yazara gönüllü

olarak değil, zorunlu bir şekilde ülkeyi terk etmeleri teklif edildi. Hepsi Rus

göçmenleri için ilk iskele olmuş Berlin’e, bir nevi “Rus Entelektüel Merkezi”ne

geliyorlardı. (Boris Zaytsev, “Uzaklar”, s.115) Burada, farklı sebeplerden ve

şartlardan ötürü A. Beliy, B. Şklovski, B. Pasternak, A. Remizov, M. Tsvetayeva, V.

Şklovski, İ. Şmelyov, A. Tolstoy, V. Hodaseviç gibi yüzlerce kültür ve bilim adamı
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bulunuyordu. Bazıları er ya da geç vatanlarına dönmeyi başaracaktı, ama diğerleri

son günlerini Rusya’da unutulmaya mahkûm olmuş bir şekilde, gurbette

tamamlayacaklardı. Bunlardan sadece bazıları şimdilerde, yok olmaya yüz tutmuş

kitapları, müzikleri, tuvalleriyle ve bilimsel çalışmaları ile günümüze kadar

ulaşabildi.

Rus kolonisi Berlin’de zor koşullarda, yoksulluk içinde fakat dostluk

ortamında yaşıyorlardı. Hemen her gün organizatörlerinden birinin Zaytsev olduğu,

Rus Sanat Evi veya Kulübü olarak adlandırılan “Land-Graf” adlı kafede, edebi

toplantılarda bir araya geliyorlardı. Boris Konstantinoviç hayatını kazanmak

amacıyla, A.F Kerenski’nin günlük gazetesi “Dni”de (Günler) ve “Volya Rassii”

(Rusya’nın İradesi) ve “Jarptitsa” (Zümrüdüanka) adlı dergilerde çalışıyordu. Bu

arada Zaytsev “Dni” adlı gazetede “Strannik”( daha sonra “Dni” olarak değiştirilmiş)

adı altında kendi yazar günlüğünün ilk denemelerini yayımlıyordu.

Gurbette ilk yıl yazarın 7 ciltlik kompozisyon derlemelerinin ilk 3 cildinin

(son 3 cilt takip eden yıl yayımlanacaktı.) yayımlanması ile tamamlanıyordu. Bu

yayım gerçekten, Gorki’nin inisiyatifi doğrultusunda Berlin’de olan, Rus ve Sovyet

yazarların kitaplarını yayımlayan ve Rusya’ya gönderen Zaytsev’in eski arkadaşı ve

“Şipovnik” dergisinden kadim dostu Z.İ Grjebin’in “çar hediyesi” idi. Bunun dışında

ise Berlin’de bir yayınevi olan “Slovo” Zaytsev’in romanı “Uzak Diyar”ı yeniden

yayımladı. (Grjebin’in kompozisyon derlemesinde,4. Cilt yayımlanmamıştı.)

1923 yılı Mart ayında Zaytsev Rus Gazeteci ve Yazarların Berlin Birliği’nin

başkan yardımcılığına seçildi. (Birliğin Başkanı İ.V Gessen idi.). Bu tarihlerde
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Zaytsev’in, N. Berberova’nın da dediği gibi “kendi türünde göçmen farklılıklarının

bir işareti olan”, sosyo-politik ve edebi bir dergi olarak kabul edilen “Sovremenniye

Zapiski” de (Çağdaş Notlar)  uzun yıllar sürecek bir iş hayatı başlıyordu. Bu yayım,

onun edebiyattan hiçbir şey anlamayan redaktörlerine bakmaksızın, belki de bizzat

meslektaşlarının redaksiyona yaptıkları baskı neticesinde, özellikle kendi edebi

bölümünde önemli hale gelmiştir”, diye hatırlıyordu N. Berberova. (Berberova-N.

Kursiv Moi, “Ekim” 1988, No:12 s.191)

 Burada tam 17 yıl (1940 yılında Paris’in faşistler tarafından kuşatıldığı

günlerde derginin yayımı durdu.) Zaytsev’in “Altın Motif”, “Passi’deki Ev”, adlı

romanları, “Anna” adlı uzun öyküsü, “Rafael”, “Aziz Nikolay Sokağı”, ve “İlginç

Seyahat” isimli romanları, üçlemenin ilk bölümleri “otobiyografik özellikleri ile”

(yazarın tarzına uygun olarak), “Gleb’in Seyahati” ve yazarın ilk edebi biyografisi

“Turgenyev’in Hayatı” gibi eserlerden oluşan birkaç düzine eseri yayımlandı.

Bunlardan başka burada, yazarın, Blok’la, Balmont’la, Yuşkeviç’le ilgili anılarına,

“Gogol ile Hayat” ve “Dante ve Poemleri” adlı makalelerine, Bunin’in “Güneş

Darbesi”, P. Muratov’un (Zaytsev’e adanmış 3 ciltlik çalışması “Obrazı İtalii”), Mih.

Osorgin’in ve N. Teffi’nin yeni eserlerine ve kitaplarına yazdığı eleştiri yazıları ile

ilk defa karşılaşılıyordu.

1924 senesi yılbaşı arifesinde Zaytsev Paris’e gidiyor ve Paris’te İ.Bunin, D.

Merejkovski, Z. Gippius, A. Kuprin, İ. Şmelyov, A.Remizov, K. Balmont, Teffi, M.

Aldanov ile görüşüyordu. İki hafta sonra da Boris Konstantinoviç eşi Vera

Alekseyevna ve kızı Natalya ile yurtdışı göçmenlerinin başkenti konumundaki

Paris’e, yarım yüzyıldan biraz daha az bir süreliğine yerleşiyorlardı. 13 Ağustos’ta
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Zaytsevleri, İvan Alekseyeviç ve Vera Nikolayevna Buninler ziyaret ediyor ve

Grass’daki villalarına davet ediyorlardı. Bu tarihten itibaren de onların dostane

buluşmaları ve yazışmaları yeniden başlıyor, sağlamlaşıyor ve daha içten ve

güvenilir bir hal alıyordu. Zaytsev bu büyük arkadaşının ne yazdığını ve ne

yayımladığını dikkatli bir şekilde takip ediyor, Bunin de Zaytsev’e sorular soruyor,

onunla fikir alış verişinde bulunuyordu.

Ve Zaytsev, Bunin’in “Geç Saat” isimli hikâyesini okuyor ve hemen

Grass’daki villasına mektup gönderiyordu. “Kaç defa aylı geceleri yazmışlardı,

burada hepsi aydınlık, zengin, güçlü ve genel olarak ruh hali üstün, ölüm, sonsuzluk

ve tinsellik tek kelimeyle; mükemmel bir şiir”.

“Sevgili arkadaşım, “Karayel” mükemmel, büyük üstadın en iyi partilerine ait

(satrançta böyle yazıyorlar). Hayır, cidden- (sanki Boris Konstantinoviç övgülerin

aşırılığından ötürü özür diliyor), bu “Soğuk Sonbahar”ın bile üstünde. Çizgin

kendine özel, alışılmadık bir şekilde üstün” diye yazıyordu Zaytsev Bunin’e. (Geç

Saat” T.P)

Bunin, Zaytsev’in “Arsenyev’in Hayatı” adlı romanı ile ilgili mektubuna

cevaben; “Sevgili arkadaşım, yazılarımla ilgili güzel sözlerin ve yardımlarından

dolayı geç teşekkür ettiğim için kusura bakma. Ben bu aralar kendime hastalıklı gibi

davranıyorum, senden böylesine takdir duymak büyük bir mutluluk olduğu için

kendimi küçümsüyorum”, diye yazıyordu. (Hayatın Altın Ağacı. “Kitapsever

Almanağı” 12 M, 1982, s.83)
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Ve işte İvan Alekseyeviç, Zaytsev ile eski ortak arkadaşları Leonid

Andreyev’in yaratıcılığı ile ilgili Zaytsev’in eski değerlendirmelerindeki şüphelerini

paylaşıyor; “Sevgili kardeşim, seni ve Vera’yı öpüyorum, dün akşam Andreyev’in

kitabını okumaya başladım, henüz ¾’ünü okudum, ilerde ne olacak bilmiyorum ama

şimdi, Andreyev’i boşuna gözden düşürdüğümüzü düşünüyorum, çünkü o eşine nadir

rastlanan yetenekli bir insan…”

Rus Edebiyatının bu iki sadık şövalyesinin yarım yüzyıllık arkadaşlığının

hikâyesi, kelimelerin büyük sanatına özgeci bir hizmet gibi, yüksek ahlaki bir ders

gibi, yüce ve önemli bir konu, özel bir çalışma alanı olmuştur. Yine onların sadık

arkadaşları, iki Vera’nın yazışmaları da bu arkadaşlığın birçok sayfasının açıklığa

kavuşmasına yardımcı olmuştur. Hayatının sonlarında Boris Konstantinoviç bu

yazışmaları basmak için girişimlerde bulunuyor ve bunların bir kısmını “Russkaya

Mısl”da (Rus Fikri) (Vera ile ilgili Uzun Öykü) ve “Noviy Jurnal” (Yeni Dergi) adlı

dergilerde “Diğer Vera” adı altında yayımlıyordu, ancak ne yazık ki, niyetini tam

manasıyla gerçekleştiremiyordu.

 Boris Konstantinoviç’in yaratıcılığa yönelik arayışlarında, insanın manevi

hayatının sanatsal ve felsefi anlamı, yazarın ideal-ahlaki düşüncesinin belki de her

zaman temel noktası olmuştur. Örneğin, Zaytsev gençlik günleriyle ilgili olarak;

“Benim için Vladimir Solovyev33 çok önemli olmuştur”, diye hatırlıyordu. Burada

edebiyatta değil, felsefede ve dinde benim için yeniliklerin açılımı olmuştur. Ben

33 Vladimir Sergeyeviç Solovyev:  (1853–1900) Seçkin Rus Filozofu, Şairi, Gazetecisi, Edebiyat

Eleştirmeni.
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Solovyev’i bir Rus köyünde, babamın evinde kısa yaz geceleri gibi görüyordum.

Solovyev benim gençliğimin panteistik kıyafetini deldi ve bana inanışa yönelik bir

ivme kazandırdı.” (Boris Zaytsev “Kendimle İlgili”) İşte bu, Zaytsev’in neredeyse

tüm konularında, Zaytsev’in tüm kahramanlarının düşüncelerinin ve davranışlarının

en gerekli, açıklayıcı ve birçoğunu süsleyen bezek gibi bulunan mistik bir hale idi.

Bu mistiklik, canlandırmanın olgusu gibi Zaytsev’in ortaya koyduğu örnekleri ve

hayatın resimlerini oldukça önemli bir seviyeye kadar yükseltiyordu.(Andrey Beliy,

“Şiirleri”, Berlin-Petersburg-Moskova, 3. Baskı. İ. Grjebina, 1923, s.13)

Bu sanatsal kabul ediş; insanın ve dünyanın sanatsal bakımdan

kavranılmasının yöntemi, şiirsel empresyonizm ile birleşerek kasideden, romandan,

denemeden, piyese ve sanatsal biyografilere kadar birçok türde Zaytsev tarafından

kullanıldı ve geliştirildi. 1924 yılında Zaytsev, tekrar maneviyatın sanatsal ve felsefi

araştırmaları ve onun kökeni ve özü ile ilgileniyordu; tıpkı, tarihimizin, Rus

topraklarının en ihtiraslı vatanseverlerinden biri olan, ormanda inziva çekilmiş bir

hayat yaşayan, Dimitri Donski komutasında büyük bir kahramanlığın gerçekleştiği,

Rusların 3 yüzyıllık Mogol-Tatar Hâkimiyetinden kurtuluşunun habercisi, Kulikova

Meydan Savaşı’nda, Rus Ordularına ilham veren, Sergey Radonejski’nin yüksek

ahlaki hayatı örneğinde olduğu gibi. 8 Ekim’de, ortaya çıkan kitabın ilk bölümü “Son

Haberler” adlı Paris gazetesinde yayımlanıyor ve 1925 yılında da tüm kitap

basılıyordu.

Boris Zaytsev, “Sergey herkes için büyük bir insandı. Onun kahramanlığı

insancıldı”, diye yazıyordu biyografiksel anlatısının ilk sayfalarında. Fakat onda Rus

toplumu için, bizi heyecanlandıran, topluma derin bir uyum, büyük bir tipiklik veren
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ve Rusların kendilerine has dağınık özelliklerinin bir noktada uyumu vardı. Burada, o

özel sevgi ve Rusya’da ona duyulan derin saygı ve sessizce millete mal olmuş bir

halk azizine dönüştürme vardı” diye devam ediyordu Zaytsev.

Ne yazık ki herkes Zaytsev’in bu sanatsal ve felsefi arayışlarını anlamadı ve

kabul etmedi. Bunların arasında Gorki de vardı. 3 Haziran 1925 tarihinde Gorki

Sorrento’dan arkadaşı K.A Fedin’e şöyle yazıyordu. “Dün kültürlü insanlar diye

kabul ettiğimiz kişilerin nasıl bozulduklarını hayretler içinde hatta dehşetle

izliyorum. B. Zaytsev azizlerin hayatlarını yazıyor, Şmelyov’da katlanacak hiçbir şey

yok. Kuprin yazmıyor, içiyor. Bunin  “Mitina Lubov” unvanı altında “Kpeytserov

Sonat” ı tekrar yazıyor. Aldanov da L. Tolstoy’u taklit ediyor, ondan kopya çekiyor.

Merejkovski ve Gippius ile ilgili hiç konuşmuyorum. Tüm bunlara tanıklık etmenin

ne kadar ağır bir şey olduğunu tasavvur edemezsin.” (M. Gorki, “Kompozisyonların

Derlemesi”. C.29, s.431)

Gorki bu sert serzenişinde her bakımdan haklı değildi. Evet, birkaç istisna ile

Ruslar, Paris’te zor, çilekeş bir yaşam sürüyorlardı. Fakat yaratıcılıkları eksilmemiş,

birçoğunun yeteneği sönmemiş, aksine daha da güçlenmişti. Göçmen insanların

kaderinin onlara her gün sunduğu acıya aşina olup, karşı konulmaz bir şekilde vatan

özlemi çekiyor, “Uzak Rusya” da ne olup bittiğini kıskançlıkla takip ediyorlardı.  En

azından ne Bunin, ne Zaytsev, ne Şmelyov ne de Kuprin kötü yazmaya başlamıştı.

Dahası, bu zaman içerisinde onlar, ilerde sanatsal gelişimlerinde yeni adımlar olacak

eserler yazıyorlardı. Boris Zaytsev’in “Altın Motif” romanı, “Anna” isimli uzun

öyküsü, “Ruh”, “İlginç Seyahat”, “Avdotya-Ölümü” adlı hikâyeleri ve elbette
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biyografik uzun öykü “Prepodobniy Sergey Radonejski” hepsi bu döneme ait

eserlerdi.

1926 Mayıs’ında Boris Konstantinoviç hacı pasaportu ile Kutsal Aynaros

Dağı’na34 bir seyahat gerçekleştiriyordu. Burada ilerde unutulmaz diye

nitelendireceği 17 gün geçirecek ve Paris’e, iki yıl sonra tamamlanacak ve basımı

gerçekleşecek “Aynaros” adlı kitabının taslağı ile dönecekti. Bu kitabında da

Zaytsev, maneviyat ile ilgili problemlerin felsefi ve sanatsal bakımdan

kavranılmasıyla ilgilenmeye devam ediyordu. Fakat bu sefer dinsellik bakımından

değil, insanlığın etik ve estetik deneyimi gibi, genel insanlık kavramı bakımından ele

alıyordu.

10 yıldan daha kısa bir süre sonra Zaytsev yine uzun bir seyahate çıkıyordu, o

zamanlar faaliyetine devam etmekte olan, ünlü Rus Manastırına, Karelya’daki

Varlaam Adalarına gidiyordu. Bir yıl sonra Tallinn’de bulunan bir yayınevi olan

“Strannik”den, Rus maneviyatı ile ilgili olarak yazarın felsefi üç parçalı eserinin

tamamlayan düşünce kitabı, gezi notları eseri “Varlaam” çıkıyordu. (Yazarın

ölümünden sonra 1973 yılında New-York’ta basılacaktı.)

“Zaytsev’in hiçbir kitabında manastır hayatına karşı bir hevesin belirtisi yok,

böylesi hisler ve niyetler, bir yazar olarak değil de bir insan olarak Zaytsev’e

atfedilmeden önce bir hayal ürünü olarak kalacaktı. Zaytsev’in eserlerinde Blok’un

haykırışına çok yabancı olmayan bir “nefes” duyuluyor. Çünkü bizim modern

34 Kutsal Aynaros Dağı: Yunanistan’ın kuzeydoğusunda Chalkidike Yarımadasının doğu ucunda bir

yarımada, Ortodoksluk manastır hayatının merkezi.
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edebiyatımızda hiç kimse onun gibi manastırın ve manastır hayatının ve

münzeviliğin estetik yönüne karşı bu kadar duyarlı olmadı. Onda “Dünyadan

kurtulmaya” hiç niyetlenmeyerek, kaçışın kendine özgü, karşı konulmaz, estetik bir

büyüsü vardı,” diye belirtiyordu Georgiy Adamoviç. (G. Adamoviç,“Yalnızlık ve

Özgürlük”, New York,1955, s.201).

Yurtdışında  geçirdiği  tüm  yıllar  boyunca  Boris  Konstantinoviç  Zaytsev  Rus

Edebiyatına sadakatle hizmet eden bir işçi gibi yaşadı; çok fazla yazıyor, gazete ve

dergilerde çalışıyor, edebiyat gecelerine, edebi tartışmalara ve bilimsel konferanslara

katılıyordu. “Rus Paris”i yazarın edebi hayatının 25. Bir yılını festivalle kutladı.

“Posledniye Novosti” (Son Haberler) isimli gazetede yazar ile ilgili K. Balmont’un,

M.Osorgin’in, P. Milyukov’un makaleleri, “Literaturniye Novosti”de (Edebi

Haberler)  ise, çok anlamlı bir isimle, “Büyük Rus Yazarın Jübilesi” adlı Aleksey

Remizov’un denemesi yayımlandı.

Ününe ve tanınmasına rağmen, Zaytsev de arkadaşı Bunin gibi alçak

gönüllükle sürekli bir şeylere ihtiyaç duyarak yaşıyordu. Ancak huzur, çalışkanlık ve

hayata bağlılık hiçbir zaman yazarı bırakmıyordu. İnsanın ruh hali için temel koşul

olarak görülen, yazarın tüm yaratıcılığı ile iddia ettiği “Huzur”, yazarın en erken

romanlarından birinin adı oluyordu. Bu durum yazarda tesadüfen, birden bire

başlamadı. “Huzur” yazarın eleştirmenlerine göre gerçek bir şaheserdi. “Yazarın bu

empresyonistik tekniği burada ustalığa ulaşıyordu.” Bu iddia dayanaksız da değildi.

Örneğin; E.A Koltonovskaya daha sonra durumu şöyle açıklıyordu: “Huzur”

hikâyesinin felsefesi “Agrafen” dekinden daha bütün ve aydınlatıcı bir iyimserlikten

oluşuyor. İnsanlar tatminsizlikten yakınıyor, acı çekiyor, zaman zaman mücadeleden
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zayıf düşüyor, fakat hayatın olumsuzluklarını aşamıyor. Onlar hayata inanıyor ve bu

inancı birbirlerine aşılamaya çalışıyor. İşte bu da genel ruh hallerini oluşturuyor.

(“E.A  Koltonovskaya,  “Herkes  için  Şair”,  Yeni  Hayat-  Eleştirel  Makaleler,  St.

Petersburg,1910, s.82)

Günlük sıkıntılara ve insanın etrafını çevreleyen sert fırtınalara bakmaksızın,

en erken olaylardan başlayarak ve “Zamanın Nehri” adlı son romanı ile bitirerek,

Zaytsev bu tür barışçıllığın, huzurun “genel ruh hali”ni sanatsal olarak incelemekten

yorulmuyordu. Birden, bu, bir keresinde ve ebediyen seçilen yaratıcı yol, bir

süreliğine yeni bir dönüş oluyordu. Ve bunun neticesinde de Zaytsev öyküleştirilmiş

biyografi türüne başvuruyordu. Beklenmedik bir şey mi? Boris Konstantinoviç tüm

hayatı boyunca yazarın toplumdaki kaderini düşünüyor ve şu ya da bu şekilde kendi

sanatsal pozisyonunu ifade ediyor, kendi edebi tutkularını açığa çıkarıyordu. Kaside,

deneme, edebi eleştirel makale ve anılar gibi birçok türde eserler yazıyor ve

yayımlıyordu. Bu eserlerinin sadece küçük bir kısmı “Moskova” ve “Uzaklar” adlı

iki kitapta toplanmış ve yayımlanmıştı. Parlak usta, derin düşünür tarafından yazılan,

yüzyılın en değerli belgesel ve sanatsal sosyo-politik delilleri, gazete ve dergilerin

koleksiyonlarında kalacaktı.

22 Aralık 1928 tarihinde G.N Kuznetsova “Grasski Günlüğü”nde; “İlyuşa,

onlar son zamanlarda çok moda olan sanatsal biyografileri yayımlamayı

düşünüyorlar” diye dile getiriyordu. Aldanov Aleksandr II.’yi, Zaytsev Turgenyev’i,

Hodaseviç de Puşkin’i seçmişti. İ.A Bunin’e ise Tolstoy’u veya Mopassan’nı teklif

ediyorlardı,” diye yazıyordu İvan Alekseyeviç Bunin’e. (İ.A. Bunin, “Edebi Miras”
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C.84, 2.Kitap, s.261) 1929 yılında “Çağdaş Notlar” (30.sayısında) dergisi artık

okuyucularına aşağıdaki sanatsal biyografileri basmaya hazırlandığını duyuruyordu.

—Bunin- Lermontov ile ilgili,

—Aldanov- Dostoyevski ile ilgili,

—Hodaseviç-Puşkin ve Derjavin ile ilgili,

—Tsetlin –Dekabristler ile ilgili.

Ne var ki, düşünülenleri sadece Hodaseviç, Tsetlin ve Zaytsev gerçekleştirebildi.

Zaytsev yeni çalışmasına ancak 1929 Haziran’ında başlayabilmişti. Onun

payına düşen tercih, ne mutlu ki yazarın daha önce hiç düşünmediği bir konu ile

örtüşüyordu. Turgenyev (Jukovski ve Çehov gibi) her zaman Zaytsev’e ruhen yakın

olmuştu. Eleştirmenler birçok kez, Zaytsev’in yaratıcı üslubunun köklerinin ve onun

edebi soy ağacının tam olarak bu üç Rus Klasik Yazarlarında aranması gerektiğini

dile getiriyorlardı. Özellikle Jukovski’de.

Ve işte Zaytsev’in yaratıcılığını anlayan en önemli uzmanlarda biri olan G.

Adamoviç bununla ilgili olarak şunları söylüyordu; “Yazarda melankolinin mührü

vardı. “Köy Mezarlığı” adlı eserde bu ünlü, harika satırları hatırlamam tesadüf

değildi.”

Bilindiği gibi, Jukovski Zaytsev’in manevi yakınlığının en üst derecede

olduğu ve Zaytsev tarafından en sevilen yazarlardan birisi idi. Jukovski de nefes,
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atılım ve noktalar bakımında aynı idi. Kendisinden daha güçlü olan, bir tarafta

Derjavin, diğer tarafta Puşkin’in arasından Jukovski, bir gölge gibi, evet şu ana kadar

unutulması ve fark edilmemesi mümkün olmayan bir gölge gibi geçti. O’nun

tamamen kendine has bir özelliği vardı. Jukovski’nin sesini diğerlerinin sesi ile

karıştıramazsın. Puşkin, “öğretmeni yenen örgenci” onu gölgede bırakmadı.

Zaytsev’i de çağdaş yazarlarımızdan birisi ile değiştiremezsin. O, kelimenin derin ve

gerçek anlamı ile bir yazar olarak yaşıyor, çünkü O kendine özgü bir şekilde varlığını

koruyor.” (G. Adamoviç, “Yalnızlık ve Özgürlük”s.194)

Zaytsev, bir yıldan daha az bir zaman, sadece kendisi için yeni olmayan

öyküsel biyografi türünün yaratıcılığının, Turgenyev’in hayatının ve çalışmalarının

öğrenilmesine ayırdı. Eleştirmenlerin birleştiği görüşe göre, o esaslı bir şekilde

Turgenyev’i yeniledi. Bu tür edebiyatta o zamana kadar birkaç kez denenmişti. (Bu

türü deneyenler arasında A. Morua, S. Tsveyg, U. Tinyanov, V. Veresayev, O. Forş,

M. Bulgakov bulunuyordu)

1931 Mayıs’ında “Turgenyev’in Hayatı” tamamlandı ve 1932 yılında İMKA-

Press Yayınevi tarafından basıldı. Hemen akabinde değil, fakat tam 20 yıl sonra

Zaytsev bu türe geri dönüyor ve bu türde Jukovski ve Çehov’a duyduğu sevgiyi dile

getiriyordu. Çok derin bir sevgiyle kaleme alınan bu kitaplar, Zaytsev’in en iyi

eserleri arasına girecekti. Bu kitaplardan birini okuyan Boris Pasternak 28 Mayıs

1959 tarihinde Predelkin’den Paris’e şu mektubu gönderiyordu:

“Sevgili Boris Konstantinoviç! Tüm zamanımı sizin “Jukovski”nizi okuyarak

geçirdim. Sizin anlayışınızın doğallığı beni çok mutlu etti. Her şeyi bu kadar doğal
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anlamış olman beni çok memnun etti. Bana hitap eden derinlik, tutarsızlık ve

düşencesizlik kadar doğal olmalı. Ben insanı dünyadaki tüm şeylerden ayıran özel bir

derinliği sevmem, günlük yaşamımızda bir astrologun sivri uçlu uzun külahı ne kadar

garip olurdu. sembolistler arasındaki en zayıf yazarların sahte, insana bıkkınlık veren

derin düşünceler ileri sürerken ne kadar çok yanlışlar yaptıklarını anımsayınız.”

Tarihle ilgili olağanüstü bir kitap-oldukça renkli hazırlanmış. Üslubun

titizlikle nelere ulaşabileceği bir kez daha kanıtlandı. Kitabın başında nehirlerin

aktığı gibi kelimeleriniz de akıyor; biçimler, insanlar, yıllar ve kaderler sayfalara

dağılmış bir şekilde bulunuyor. Tekrar etmemek için daha fazla konuşmuyorum”.

(“B. Zaytsev ve Onun Öyküsel Biyografileri”, New York, 1971,s.132)

Edebiyat tarihi ve özellikle onun biyografik türü bize, yazarların özel hayatı

adı altında bu türün başka türden araştırma konseptleri ile nasıl süslendiğini ve

dengelendiğini gösteriyor. Zaytsev kendisine ruhen yakın olan, kelimelerin büyük

ustalarının hayatları ile ilgili dürüst ve açık gerçeği söylemek, onların manevi hayatı

ve yaratıcılığı üzerine etki eden en kesin olayları, her birinin biyografisinden olaylar

ile açıklığa kavuşturmak için girişimde bulunuyordu. Yazarın bu eserlerinin

okuyucularının önünde, talihin üstün yeteneklerle ödüllendirdiği ve bu münasebetle

de milyonlardan ayırdığı insanların hayatlarının anlatımları ile ilgili şiirsel ve hatta

romantik sayfalar beliriyordu.

Zaytsev, 1935 yılında “Passi’deki Ev” (olaylar Paris’te yaşanıyor ama her şey

Rusya ile ilgili ve Rusya’dan kaynaklanıyor-Boris Zaytsev “Kendimle İlgili”) adlı

kendisinin 3. romanını yazıp, “kendi yazılarından en genişi”nin, “Gleb’in Seyahatı”
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(yazarın tespitine göre bu eser “roman-kronik-şiir”) adlı otobiyografik üçlemenin

yazılması üzerine tam 20 yıl çalışıyordu.

Otobiyografilerinden birinde Zaytsev, kendi yaratıcılığı ile ilgili olarak şunu

dile getiriyordu: “Artık önceki empresyonizmim, genç “sulu boya” tarzım, bazen

ihtilal öncesi dönemin sonunda ortaya çıkan Turgenyev nüansım kalmadı. Önceki

göçmen yazılarından bunun, tonun büyük durgunluğu ve çağdaşlıktan keskin bir

şekilde uzaklaşılması ile ayrıldığı açıktı. “Gleb’in Seyahati” adlı eser Rusya’nın eski

zamanlarına yönelikti, bu eserde tarih gibi, istenilmesi halinde, kalbe uygun olanın

hiçbir şey kaçırmadan resmedilmesinin mümkün olduğu anlatılıyordu. Tüm bunlar,

türün tüm üstünlüğü ve zorluğu ile bir hayatın tarihi, yarı otobiyografi idi. Tam

manasıyla bilgiye, maddeye sahip olmanın üstünlüğü idi. Zorluk “küstahlık”ta, 3

kitap boyunca yazar, tamamen okuyucuyu değil, sadece kendisini ilgilendirebilecek

malum “Gleb” ile meşguldü. Fakat burada, yazarda durumu yumuşatan bir açıklık

beliriyordu: ilk olarak, önce coşkunun etkisi altına girmeden, Gleb’in kendisi ile

ilgilenildi. Aksine, yazarın kendisinin kendi karakterini sevmesine rağmen, yine de

pişmanlık motifi, bildiği her şeyin içinden geçiyordu. İkinci olarak ise Rusya’nın o

zamanki hayatı, yaşam tarzı, insanları, uçsuz bucaksız tarlaları, ormanları ile Rusya

içten başlıca faal bir kişi gibi görünüyordu! Sanki Rusya arka planda, fakat fon bu

idi, ne kadar çok özgürlük elde ederse o kadar çok anlatıma eşlik ediyordu. (Boris

Konstantinoviç Zaytsev, “Kendimle İlgili”)

Dört oyunluk seri “Şafak” ın 1. kitabı, bir Berlin yayınevi olan “Parabola”dan

1937 yılında çıkıyordu. Diğer cilt için çalışmalar zaman zaman kesiliyordu, Zaytsev

“Rus Notları”nda Andrey Beliy ile ilgili hatıralarını yayımlıyor, “Moskova” isimli
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hatıra kitabı için, gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıdaki denemelerden

metinler hazırlıyordu. (“Moskova” 1939 yılında Paris’te, 1960 ve 1973 yıllarında

Münih’te 2. kez basılacaktı.)

Dörtlemenin 2. ve 3. cildi ana hatları ile 1939 ve 1940 yıllarında

tamamlanacak ama okuyucuya 10 yıl sonra ulaşabilecekti. Basımı, savaş, Hitler’in

Fransa’yı işgale başlaması, engelledi.

Uzak Rusya’nın faşizm ile kanlı bir savaş yürüttüğü, Fransa’da aralarında çok

sayıda Rus’un da bulunduğu vatansever direnişçilerin cesur bir şekilde mücadele

ettiği yıllarda, 60 yaşındaki yazar kendi direniş biçimini seçti. Yazar, bir şeyler

yayımlamaktan uzak durmaya çalışıyordu. Bu zor yıllarda Zaytsev tekrar sevgili

Dantesine dönüyor, çevirisi “Cehennem”i yayıma hazırlıyor, yorum yazıyor, yeni

çalışmalar üstleniyordu. Boris Konstantinoviç burada da kendi yolunu, Dante’yi

yıllarca incelemenin kendisine gösterdiği yolu, “Tanrısal Komedi”yi seçti. Yazar

eserini, “çeviri ritmik bir düzyazıyla, orijinali ile satır satıra yapıldı” diyerek

açıklıyordu. Bu form, çoğu zaman orijinal metinden uzaklaşan ve dile özel bir nüans

kazandıran, 3’lü mısralarla çevrilen metinden, daha iyi bir şekilde Dante’nin eserinin

yapısını ve ruhunu yansıttığı için seçildi. “Mümkün olduğunca tam bir şekilde

Dante’nin ilk sadeliğini ve sertliğini yansıtmak istedim. Dante ile Rusya’da (1913–

1918) ve Paris’te (1942) her çevirinin metne ve yorumlarına göre satır satıra

gerçekleştiği günleri, yıllar sonra hatırlıyor olmaktan çok memnunum. Savaşın,

ihtilalın ve yabancı istilasının gerçekleştiği zor günlerde bu çalışma rahatlık verdi ve

destek oldu”.
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Bunun dışında, bu yıllarda Zaytsev dörtleme çalışmalarına ve 15 yıl önce

“Dni” (Günler) gazetesinde yayımlamaya başladığı ve 1939–1936 yılları arasında

“Vozrojdeniye” (Diriliş) gazetesinde yayımlamaya devam ettiği kendi günlüğüne

dönüyordu. Zaytsev yeni günlük notlarını ancak savaş sona erdikten sonra

yayımlayabilecekti. Bu zamana kadar yazarın en ilginç günlüğü ayrı bir kitap

şeklinde yayımlanmadı.

İşgal yıllarında Grass’da bulunan Bunin’in ricası üzerine Boris

Konstantinoviç, Bunin’in arşivinin kurtarılmasında (faşistlerin eziyetine maruz kalan

E.U Kuzmina-Karavayeva ile Paris’te göçmenlik yıllarında V.İ Lenin’in de

faydalandığı kitapları olan Turgenyev Kütüphanesi’nin çalışanı N.N Berberova ile)

özverili bir katılım üstleniyordu. Savaş öncesi yıllarda Zaytsev, İ. Bunin, A.Remizov,

M.Osorgin ile kütüphane fonuna göz ardı edilemeyecek katkılarda bulunmak için

birçok faaliyette bulundu. 1938 yılında kütüphanenin yanına bir Rus Edebiyat Arşivi

açıldı. Bu arşivin yönetimini İ. Bunin üstlendi ve arşivin kadrosuna A. Benua, B.

Zaytsev, C. Lifar, A. Remizov, İ. Şmelyov gibi değerli isimler de katıldı. Birkaç

kuşak göçmen tarafından kurulmuş Rus Kültürü’nün Paris’teki en önemli merkezi

olan Turgenyev Kütüphanesi’nin kaderi trajikti. Faşizminin ideologlarından birisi

olan A. Rosenberg’in emri üzerine kütüphanenin fonu Almanya’ya taşındı ve orada

da kayboldu. (Paris Rus Kütüphanesi. İ.S Turgenyev adına Rus Halk Kütüphanesi:

çalışanları, arkadaşları, hayranları, “Makale Koleksiyonu”, Paris, 1987)

1947 yılında Zaytsev’i Fransa’daki Rus Yazarlar ve Gazeteciler Derneği

başkanlığına seçiyorlardı. Zaytsev yaşamının sonuna kadar bu görevde kalacaktı.

Yazar görevi P.Milyukov’dan devralmıştı. Rus Aydınlar Sınıfının yaşça en büyüğü
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olan, en zor yıllarında, II. Dünya Savaşı yıllarında derneğe başkanlık etmiş olan

Pavel Nikolayeviç Milyukov (1859–1943) Rus Göçmenlerinin faşistler ile işbirliğine

kararlı bir biçimde karşı çıkarak, kendisi ile ilgili güzel anılar bırakmış, Kızıl

Ordu’nun başarılarını desteklemiştir.

Derneğin faaliyetleri temel olarak, edebiyat geceleri, yıllık faaliyetlerin

görüşüldüğü organizasyonlara indirgendi. Faaliyetler çok ilginç geçiyordu, bunları

Boris Konstantinoviç mektuplarında sık sık anımsıyordu. “ 18 Aralık 1967 yılında

başkanlığını yürüttüğün Yazarlar Derneğimiz, Anna Ahmatova’nın anısına bir gece

düzenledi. Rus Konservatuar Salonu “kalabalıktan yıkılıyordu”. Tepkilere göre

organizasyon güzel geçmişti,” diye yazıyordu Zaytsev, Moskova’ya İ.A Vasilyev’e.

“Derneğimiz yavaş yavaş faaliyetlerini artırıyordu, sadece edebiyat alanında, kışın

A.M Remizov Anısına (ölümünün 10.yılında) büyük bir gece düzenledik, 7

Haziranda 150. doğum yılında Turgenyev’i “Turgenyev Gecesi” ile andık. Evet,

bunların hepsi bir anma idi,” diye dövünüyordu Zaytsev. Burada ordunun gücü gün

ve gün azalıyor, hemen hemen hiçbir değişiklik yok. Gençlik iyi bir durumda, ancak

dine yönelim daha fazla, onlar için edebiyatın çekiciliği azalmış. Sadece

Ortodoksluğu değil, Rus Edebiyatı ve kültürünü gayretle öğrenen Fransız gençler

var. Bugün öğrencilerden birisi bana gelecek, doktorası benimle ilgili (Rene Gerra’yı

kastediyor), benimle ilgili yazılanları benden daha iyi biliyor, benim gibi Rusça

konuşuyor. Geçen gün Sorbonne’dan (burada bir üniversite) bir profesör Salı günü

beni üniversiteye davet etti, öğrencilerle Rus Edebiyatı üzerine sohbet etmemi istedi,

herkes bizim gibi Rusça konuşuyor ve anlıyor. Öğrencim “Rus sakallı”, Rusya’da
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ona bir arkadaşı “senin yüzün Rusların yüzüne benziyor” demiş, diye yazıyordu

Zaytsev Moskova’ya, İ.A Vasilyev’e. (İ.A Vasilyev, Mektup Arşivinden Mektuplar)

Hayatının son günlerinde Boris Konstantinoviç, Sovyetler Birliği’nden

onlarca muhabir ile yazışıyordu. Yazar böylesine beklenmedik bir şekilde ortaya

çıkmış olan bu fırsattan ötürü oldukça memnundu. Rusya’dan haberler aldığı için

mutluydu, yaratıcılığa ve kadere yönelik ilgiyle ilgili en küçük haberlere bile çok

değer veriyor, istekli bir şekilde kendi kitaplarını gönderiyordu. Ne yazık ki,

gönderdiklerinin alıcılara ulaşmadığı, sadece ülkeleri değil, kültürleri de ayıran bu

“demir perde”yi geçemediği durumlar oluyordu. “Size bu kitabı göndermek için her

yolu deneyeceğim”.Fakat tüm bunlar o kadar da basit değildi. Postada nerdeyse her

şey ya kayboluyor, ya da geri dönüyordu. “Ancak içerik tamamen zararsız. Ne

yapmak lazım…” diye yazıyordu Zaytsev İ.A Vasilyev’e bir mektubunda.

Yazar 12 Ocak 1967 tarihinde Moskovalı arkadaşı Vasilyev’e bir başka

mektubunda şöyle diyordu:

“Sevgili İgor Anatolyeviç, sizden mektup almaktan çok memnunum. Siz,

“Genç Rusya”sınız- en büyük umudumuzsunuz. Hayata gelenler ile hayattan göç

edenler arasında, içten-kültürel ilişkiyi görmek mutluluk verici, en önemlisi de

bu.“Uzaklar”ı size göndermeye çalışacağım. Göndermek çok kolay ama almak çok

zor oluyor. Kitapta politik hiçbir şey yok (çünkü bu benim alanım değil) ; Blok,

Beliy,  Balmont,  Vyaç.  İvanov,  Al.  Benua,  Bunin,  Baltruşaytis,  Svetayeva  ve  diğer

yazarlarla ilgili kısa hikâyeler ve anılar var.
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Tekrar ediyorum, mektubunuz beni çok duygulandırdı, sizi burada yayımlananlar ve

yayımlanmış olanlar ile ilgili olarak bilgilendirmek için tüm önlemleri alacağım.”

Selamlar, bilinmeyen, genç kabile…”.

En iyi duygu ve dileklerimle “Mutlu Yıllar”. Boris Zaytsev.

Yazar, uzun hayatının son yıllarında dinlenme nedir bilmeden,  “Günler”

isimli günlüğünü tutmaya devam ediyor, 80. yaş gününe antolojik derlemesi “Sessiz

Şafakları” (1961 yılında Munih’te basılıyor) hazırlıyor, 2. hatırat kitabı olan

“Uzaklar” (1965 yılında Washington’da basılıyor.)  için dergi ve gazete yazılarının

redaksiyonunu yapıyor, 1964 yılında son kitabına adını verecek olan “Zaman Nehri”

adlı son hikâyesini yazıyordu. Zaytsev, “Edebi Miras” dergisi yazı işlerinden

arkadaşlarının ricası üzerine, arkadaşı Bunin ile ilgili son anılarını yazacak, ancak

Geogriy Adamoviç’in anılara dayalı denemesi, Bunin ile ilgili iki ciltlik “Edebi

Miras”ta yer bulamayacaktı. Paris Edebiyat Topluluğu, Zaytsev’in okuyucuları ve

yazarın arkadaşları,  Zaytsev’in 90. yaş günü dolayısıyla bir kutlama hazırlıyordu.

New York’ta B. K Zaytsev’in sanatsal biyografilerine adanmış A. Şilyayeva’nın

araştırma yazısı yayımlanıyordu.

Alışılmadık sıra dışı olaylar da gelişiyordu, bunlardan birisi, 28 Kasım 1971

tarihinde “Avrora” adlı Paris gazetesinde, Rus Edebiyatının “Patrik”inin tehlikeli

olarak değerlendirilmesiydi. Bunun neticesinde de Fransa’da bulunduğu günlerde

Paris Polis Şefi L.İ Brejneva artık oldukça yaşlanmış olan yazardan, günde iki kere

kendi bölgesi polis merkezine kayıt yaptırmasını talep ediyordu.
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8. BORİS KONSTANTİNOVİÇ ZAİTSEV’İN ORTODOKS DÜNYA

GÖRÜŞÜNÜ YANSITAN ESERLERİ

1) Peder Sergey Radonejski         -Paris–1925

2) Tanrı’nın Kulu Aleksey          -Paris–1925

3)Varlaam                                    -Paris–1925

4)Avramiya’nın Kalbi      -Paris–1926

5)Aynaros                                    -Paris–1968

6)Zaman Nehri                             -Paris–1968

7)Haç İbadeti                               -M. Palomni
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9. HAGIOGRAPHIC HİKÂYELERİN ÖZETLERİ
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9.1 TANRI’NIN KULU ALEKSEY

Evfimiy çevresinde tanınan, bilinen iyi kalpli bir Romalı idi. Aventin

Tepesi’nin35 eteklerinde büyükçe bir evde yaşıyordu. Tibr Nehri’nin36 servi

ağaçlarının çevrelediği bahçesinde gezmeyi, filozoflarla sohbet etmeyi, revağın

altında oturup buzlu şerbet içerek flüt dinlemeyi seviyordu.

30 yıldır evini, beyaz tenli, iyi kalpli güzel karısı Aglaya idare ediyordu.

Yüzlerce köleleri vardı.

Her gün Evfimiy fakirler, dullar, çocuklar ve yabancılar için yemek

veriyordu. Gürültüden rahatsız olduğu zamanlarda, kıyısında küçük bir evinin

bulunduğu Tibr’e doğru gidiyor ve bir şeyler okuyordu. Evfimiy aydınlanmaya

oldukça önem veren bir insandı.

Evfimiy ve Aglaya çiftinin Aleksey isminde bir oğulları vardı. Her gün güzel

konuşmacılar, dil bilimciler, filozoflar Alkesey’e ders veriyordu. Aziz Pudensiana

Kilisesi’nden Diyakoz Peter ise Aleksey’e ilmihal öğretiyordu. Aleksey ne annesi

kadar güzel ne de babası kadar güçlüydü. Yalnız felsefe ve kutsal inanca aşırı bir

eğilimi vardı.

II

Hayatı anlamak için henüz Aleksey küçük sayılırdı. Anne ve babasını çok

sevmesine rağmen yaşadığı hayat onu çok sıkıyordu. O ıssız Eskvilin Tepesi’deki37

mütevazı Aziz Pudensiana Kilisesi’de veya Roma’nın duvarları dışında, üzüm

35 Aventinus Tepesi: Üzerine Eski Roma’nın kurulduğu yedi tepeden bir tanesi.

36 Tevere Nehri: İtalya’da Roma’dan geçen bir nehir.

37 Esquilinus Tepesi: Üzerine Eski Roma’nın kurulduğu yedi tepeden bir tanesi.
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bağlarında veya yeraltı mezarlığının servi ağaçları arasında kendisini daha iyi

hissediyordu.

Ailesi Aleksey’i yanlarında büyütmek istiyor ve hayattan uzak oluş halinin evlendiği

zaman geçeceğini düşünüyordu.

Aleksey bir gün bahçelerinde gezerken, yanında kendi annesi ve Bayan

Aglaya ile birlikte gezmekte olan Bayan Evlaliya’yı gördü ve ondan etilendi. Akşam

evde babası Aleksey’e Evlaliya’yı beğenip beğenmediğini sordu ve Aleksey’in

tavırlarından da ondan hoşlandığını anladı. Evlaliya da Aleksey’i beğenmişti.

III

Aleksey ve Evlaliya görüşmeye ve konuşmaya başlamışlardı. Ancak bu

durum beraberinde Aleksey’de bazı değişiklikler de getirmiş ve bunu uzun zamandır

eğitimiyle meşgul olan Yunan Filozof Hariakis de fark etmişti. Hariakis teskin etmek

için Aleksey ile konuşuyordu, ancak bu anlarda bile Aleksey Hariakis’den ayrılacağı

ve yalnız kalacağı için seviniyordu.

Düğün hazırlıkları ve düğünü tetikleyen olaylar çok hızlı gelişti ve birden

Aleksey ve Evlaliya kendilerini evlenmiş olarak buldular. Ancak evlendikleri gece

Aleksey Tanrı’nın kendisini çağırdığını, artık farklı bir insan olduğunu, kendisini

sevmesine rağmen onunla evlenemeyeceğini, sadece kendisinin değil hiç kimsenin

eşi olamayacağını dile getirip, Evlaliya’nın alnından öptükten sonra evlilik

yüzüklerini kendisine verip evi terk etti.

IV
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Aleksey Ostiya’dan38, tayfasının gün boyunca içtiği, kürekçilerinin

kırbaçlandığı, sahibinin iyi huyluluğundan bahsetmenin mümkün olmadığı bir gemi

ile Küçük Asya’ya doğru yola çıktı.

Aydınlık ve açık bir alacakaranlıkta büyük bir şehrin limanına yaklaştılar ve

Aleksey gemiden ayrıldı. Artık çevresindeki her şey onun için yabancıydı. Bilmediği

bir dilde konuşuyorlardı. Etrafta sarıklı, türbanlı, rengârenk gömlekli insanlar vardı.

Limanın yakınlarında gürültülü, bayağı ara sokaklarda uzun bir süre dolaştı. Sonunda

da terk edilmiş bir taş ocağı buldu ve o geceyi orda geçirdi. O gece anne ve

babasından ve eşinden daha rahat uyudu.

Babası Evfimiy, Aleksey’in birden bire kaybolmasına bir anlam veremiyordu.

Neşelenmek için daha fazla satranç oynuyordu. Ama durumu hiç de iyi değildi.

Annesi Aglaya heyecandan iyice zayıflamıştı. Annelik ve kadınlık içgüdüsünden

ötürü çok fazla ağlıyor ve uğruna düzeni sağladığı, güzellik, iyilik teşkil ettiği oğlunu

göremediği için üzülüyordu.

Evlaliya susuyordu. Ancak Aleksey’in kutsal bir insan olduğunu söylüyor ve

Tanrı’nın ne göndereceğini görmek için bekleyeceklerini dile getiriyordu.

Aleksey ise Küçük Asya’nın bu kıyısının göçmenlerinin, Roma ve Yunan

göçmenlerinin bu şehrinde Presvyataya Deva Tapınağı’nda düşkün bir insana

dönüşmüştü. Tapınak şehirden yüksekte, şehirde ilk gecesini geçirdiği taş ocağından

çok uzakta değildi. Solda deniz, aşağıda düz tavanlı, kaktüslü, palmiyeli evler, birkaç

bazilika ve bir Roma anfi tiyatrosu bulunuyordu.

38 Ostia Antica: İtalya’da antik bir kasaba ve Eski Roma'da bir liman kenti.
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 Aleksey Roma’dan getirdiklerini hemen dağıttı. Daha fazla topladığında da,

fazlalıkları hemen arkadaşları ile paylaşıyordu. Taş ocaklarında geceliyor, Roma’da

ettiğinden daha fazla dua ediyordu.

Aleksey’i aramak için gönderilen Evfimiy’in köleleri onun izine

rastlayamadı. Aleksey ise bir zamanlar kendi kölelerinden olan bir kapıcıdan sadaka

almak kendisine nasip olduğu için Tanrı’ya şükrediyordu.

V

Yıllar bu şekilde geçti, limana yeni gemiler geldi, gitti, insanlar zenginleşti,

fakirleşti, doğdu ve öldü.

Bir gün Aleksey’in yanına sıska, yüzü buruşuk yaşını kestirmenin mümkün

olmadığı biri yaklaştı. Aleksey onun kim olduğunu sesinden hemen anladı. Hariakis

idi bu. Hariakis ile kısa bir süre sohbet ettiler. Sohbetleri ise şöyle başlamıştı:

“Burada bu işsizlerin arasında oturmaktan memnun musun?” dedi Hariakis.

“Evet, memnunum” diye cevapladı onu Aleksey.

“ Bağış mı topluyorsun?”

“Evet”.

Hariakis ise son olarak:” Evet anlıyorum. Sadece oturmuyorsun geçmişi, zenginliği,

çileni, vatanını bununla yadsıyorsun” demişti. Hariakis Aleksey’in anlamıştı.

Bir gün limanda iki tüccarın konuşmasını duydu Aleksey, tüccarlar aileleri ile

gemiye binip şehri terk etmek için telaşlanıyorlardı. Çok geçmeden, arkasından

isyancılar kıyıya ilerledi ve iki hafta sonra da şehirde kıyım başladı. İnsanlar

korkmuştu ve kiliseye saklandılar. Zenginleri denize attılar, zenciler kadınlara
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tecavüz etti. Ancak bu durum çok uzun sürmedi, kısa bir süre sonra Romalı askerler

geldi ve düzen sağlandı.

VI

Aleksey çok üzgündü, artık oturduğu çalılığa daha nadir gidiyor, şehri ve

denizi daha az seyrediyordu. Daha içten dua ediyor ve kilisede Hz. Meryem’in

ikonasının önünde daha fazla zaman geçiriyordu.

Bir gün ayin esnasında Meryemana’nın sesi duyuldu. Ses “Tanrı’nın Kulu”

olarak Aleksey’i işaret ediyor ve onun kendisine getirilmesini istiyordu. Aleksey’i

kiliseye getirdiler herkes gözyaşı ve şaşkınlık içinde ona bakıyor ve “Tanrı’nın Kulu”

diye söyleniyordu.

Bir gün, göz kamaştırıcı bir öğleden sonra Sergey’i Tibra’nın kıyısından

kaldıran güç, onu şimdi de almıştı. Aleksey artık farklı biri olmuştu.

Akşam Aleksey biraz limanda dolaştı ve daha sonra her zaman oturduğu

yüksek yere gitti ve şehri izlemeye başladı. Artık şehir ona kendisinin şehri gibi

görünmüyordu. Gün ağarınca iskelenin yanında duran tayfanın yanına gitti ve

Tars’a39 gitmek istediğini söyledi. Tayfa Aleksey’e Tasr’da veba olduğunu,

gidenlerin kaçtığını, orada ölülerin bile kaldırılmadığını, hastalara bakılmadığını

anlattı. Aleksey ise hastalara bakanın, ölüleri kaldıranın kendisi olacağını söyledi.

Denizciler onun kilise verandasında oturan kişi olduğunu hatırladılar ve

Tanrı’nın kendilerini koruyacağı gerekçesiyle Aleksey’i Tars’a gideceklerin yanına

aldılar. Kendileri devam yola edecekti. Ancak umulanın aksine dehşetli bir fırtınaya

39 Tars: Tarsus
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yakalandılar ve sekiz günün sonunda Tars yerine Ostiya’ya geldiler. Artık Aleksey

tekrar vatanına dönmüştü.

İki  gün  sonra  da  Roma  yakınlarında  idi.  İşte  Roma  ve  Tibr,  Palatan  Tepesi

artık kendi topraklarında idi.

Aleksey kahvaltı saatinde kendi evine gitti. Çocukluğunda olduğu gibi babası

yoksullara yemek veriyordu. Babasını gördü ve yanına yaklaşıp:

“Efendim uzaklardan geliyorum, beni evinize alınız. Sizin için çalışır ve

yemek artıkları ile beslenirim” dedi.

Evfimiy bu yabancının gözlerini oğluna benzetti ve bu sebepten ötürü

yanında kalmasına izin verdi.

Aleksey bahçeye doğru ilerledi ve bahçede Evlaliya ile karşılaştı. Babasının

aksine Evlaliya onu hemen tanımıştı. Aleksey ona:

“17 yıl önce bu evden ve sizden ayrıldım. Tanrı öyle istemişti. Bana aile

hayatı yaşantısı bahşedilmedi. “Bogoroditsa Tapınağı”nda sefil bir şekilde yaşadım.

Dua ettim. Zengin, fakir, iyi kalpli, kötü kalpli, aziz ve deli insanlar gördüm. Bana

oradan ayrılmam işaret edildi. Tars’a gitmek istedim ama Tanrı beni vatanıma

gönderdi. Biliyorum sen bana sadıksın, sen eski Evlaliya’sın ama benim kim

olduğumu kimseye söylemeyeceksin, susmak zorundasın. Tüm pis işleri yapacağım,

hiç kimse benden daha zor durumda olmayacak”, dedi.

Evlaliya onun kutsal bir insan olduğuna bir kez daha kanaat getirdi ve bu

durumu kabul etti.

VII
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Aleksey kendi evinde en zor koşullarda yaşadı ve en zor işleri yaptı. Kap

kaçak yıkadı, yerleri süpürdü, hastalara baktı, çocuklarla ilgilendi, buna karşılık da

köpek kulübesinde yatıp kalktı. Evlaliya’nın da kendisini korumasına izin vermedi.

Yıllar bu şekilde geçti. Yaşlandıkça daha faal olmaya başladı. Kendi işini

yapıyor, zayıflara yardım ediyor, gücenmiş olanları teskin ediyor, küsleri barıştırıyor,

tapınağa gidip dua ediyor, Evlaliya’ya hayır işlerinde yardımcı oluyordu. Bu şekilde

uzunca bir zaman geçti. Ayrılık zamanı gelip çattığında eşini çağırdı ve evlilik

günlerinde kendisine verdiği yüzüğü geri vermesini, Tanrı’nın kendisini çağırdığını

söyledi.

Artık Aleksey oldukça hasta idi, kulübeden dışarı çıkamıyordu.

Bir gün Aziz Pudensiana Kilisesi’nin altarından ayin esnasında bir ses;

“Bana gelin, bütün emek verenler, ben sizi teskin ederim. Gidin ve arayın “Tanrı’nın

Kulu”nu ve ondan Roma için dua etmesini isteyin. Onu Evfimiy’in evinde

bulacaksınız”,diye seslendi.

Kilisedekiler Evfimiy’in evine koştular. Onları Aleksey’in cansız bedeninin

yanında duran Evlaliya karşıladı. Diyakoz Peter Aleksey’i tanımıştı. Diyakoz ve

Evfimiy gözyaşları içinde Aleksey’in tabutuna sarıldılar. Aleksey’in elinde

esrarengiz harflerle yazılmış bir kâğıt duruyordu. Kâğıtta “Tanrı’nın Kulu Aleksey”

sadelik, sevgi, tevazu ve sefalet” yazıyordu.

O zaman herkes artık Aleksey’in kutsal bir insan olduğunu anlamıştı.
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9.2 AZİZ SERGEY RADONEJSKİ

Papaz Sergey Radonejski 600 yıldan daha uzun bir zaman önce doğdu ve 500

yıldan daha önce öldü. Papaz Sergey’in temiz, kutsal ve sakin yaşamı yaklaşık 100

yıl sürdü.

Sergey Tatar Boyunduruğu zamanında yaşadı. Bu eserin yazarı Sergey’in

öğrencisi Epifaniye’dir. Anne ve Babası Rostovların Boyarı Kiril ve Mariya’dır.

Malikâneleri Yaroslav yolu üzerinde Büyük Rostov çevresinde bulunuyordu.

Ebeveynleri soylu bir ailedendi, sade, sessiz, sakin ama güçlü, ciddi bir hayatları

vardı. Ailede herhangi bir lüksten veya aşırılıktan bahsetmek mümkün değildi.

Sergey’in o zamanlar adı Varfolomey idi. Ailesi saygın, adil, dindar ve yüksek

kesimden insanlardı, çevrelerinde misafirperver olarak tanınıyorlardı. İhtiyacı

olanlara yardım ediyor ve yabancıları evlerine kabul ediyorlardı.

Sergey’in doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar bu konuda

1314 ile 1322 arasında ikilemdeler. Yılda kesinlik olmamasına rağmen, 3 Mayıs’ta

Mariya’nın oğlu dünyaya geldi ve Papaz ona Varfolomey adını verdi.

7 yıl Varfolomey’i kardeşi Stefan ile birlikte kilise okuluna gönderdiler.

Stefan başarılı idi, ancak Varfolomey için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Çok

çabalamasına rağmen başarılı değildi. Bu duruma oldukça üzülüyordu. Öğretmeni

bazen onu cezalandırıyor, arkadaşları ona gülüyor ve ailesi de bu durumdan

utanıyordu. Varfolomey kendi başına kaldığında ağlıyor, üzülüyor fakat ilerleme

kaydedemiyordu.

Bir gün atları otlatmaya çıkartılar ve sonra kayboldular. Babası Varfolomey’i

atları araması için gönderdi. Küçük Varfolomey daha önce muhtemelen hiç,

böylesine tarlalarda ve ormanda gezinmemişti. Rostov Gölü kıyısında onları aradı,
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ancak atları bulamadığı için üzgündü. Meşe ağacının altında otururken yaşlı bir rahip

çıkageldi. Yaşlı adam çocuğun durumunu hemen anladı ve neye ihtiyacı olduğunu

sordu. Varfolomey gözyaşları içinde sıkıntısını anlattı ve ondan Allah’ın ona okuma

yazma konusunda yardım etmesi için dua etmesini istedi. Yaşı adam dua etmeye

başladı, duadan sonra koynundan küçük bir kutu çıkardı, içindeki mayasız ekmekten

bir parça aldı ve dua edip Varfolomey’e verdi ve:

“Bu sana Allah vergisinin bir işareti ve din dersini anlamana yardımcı olacak”

dedi.

Daha sonra Varfolomey yaşlı adamı evine davet etti. Ailesi yaşlı adamı çok

güzel ağırladı. Yaşlı adam Varfolomey’den dua kitabını ve ilahiyi okumasını istedi.

Varfolomey başlangıçta itiraz etti ama yaşlı adamın ısrarları neticesinde Varfolomey

okumaya başladı. Herkes çok şaşırmıştı yaşlı adam Varfolomey’in bundan sonra,

Allah’ın buyruklarını daha iyi anlayacağını söyledi ve bundan sonra Varfolomey

artık arkadaşlarından bile daha güzel okumaya başlamıştı.

Biyografi yazarının Varfolomey’in tüm yaşıtlarını geçmiş olduğunu

söylemesine rağmen Varfolomey’in hayatı onun gücünün bilime olan yeteneğinden

kaynaklanmadığını kanıtlıyor, çünkü o hiçbir şey yaratmadı. Bekli de eğitimli ve

kutsal mekânlarda oldukça fazla bulunmuş ve Aziz Sergey’in ve Stefan Permski’nin

hayatını kaleme almış olan Epifaniy bir yazar, bir bilim adamı olarak Sergey’in

üstünde idi. Ancak Sergey’in dâhiliği faklı bir alandan ileri geliyordu. Varfolomey’in

dâhiliği onu farklı yollara, bilimin daha az ihtiyaç duyulduğu yollara götürüyordu. O

hizmet etmeyi, kiliseyi ve kutsal kitapları okumayı seviyordu. Onun kendine has

özellikleri vardı. Diğerlerinin önünde idi. Eğilimleri onu yönlendiriyordu. Kimse onu

“çilecilik” zorlamıyordu ancak dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş birisi haline
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geliyordu. Çarşambaları ve Cumaları oruç tutuyor, ekmek yiyor, su içiyor ve her

zaman sessiz, sakin, davranışlar sergiliyor, mütevazı giyiniyor, fakir birisini

gördüğünde elindekini sonuna kadar veriyordu. Şefkat dolu bir insandı.

Anne ve babası ondaki farklılığı gözlemlemişlerdi, annesi Varfolomey’e

kendisini zorlamaması için yalvarıyordu. Ancak Varfolomey karşı çıkıyordu, belki

de bu fikir ayrılığı ondaki Allah vergisi yetenekten kaynaklanıyordu. Varfolomey söz

dinleyen, akıllı uslu bir çocuktu, hayatı ve yaşanan olaylar bu durumu kanıtlar

niteliktedir.

Çocukluk ve gençlik yıllarında Varfolomey’de bu alt ve orta sınıf hayattan,

üst hayata, Tanrı’ya daha yakın olacağı hayata olan özlem birikti. Bu yüzden,

çocukluğunun geçtiği bu yerlerden başka yerlere gitmesi gerekiyordu.
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GİRİŞ

14. yy. da Tatar boyunduruğunun başladığı yıllardı. 13 yy. da korkunç

istilalar sona erdi ve Kaanlar (Hanlar) iktidara geçtiler. Haraç, vergi toplayıcılığı,

haksızlık, sorumsuzluk hüküm sürüyordu. Tver’in başkaldırılarına karşı Ahmıl

(1322) ve Turalık’ın (1327) orduları harekete geçmişlerdi. Yuriy ve İvan Kalita

(Daniloviç) çok fazla vergi topluyordu. Moskovalılar Rostovluların ellerinde

bulunanları zorla alıyordu. Moskova’nın bu baskısı ne sadece Rostov’da, Rostov’un

diğer bütün köylerinde ve yerleşim yerlerinde de gerçekleşiyordu, halkı bir endişe

sarmıştı. Rostov’a Koceva ve Mina isminde iki voyvoda girdi. Varfolomey’in babası

Kiril’in bu durumda fazla şansı kalmamıştı, şartlar onu göçe zorluyordu. O da

Radonej Köyü’ne yerleşti. Radonej Köyü Kalita’nın oğlu, Andrey’in payına

düşmüştü. Andrey’in henüz küçük olduğu dönemlerde Kalita oraya Papaz Terentiy

Rtiş’i yerleştirmişti. Burayı iskâna açmak amacıyla Papaz onlara ayrıcalık tanıdı ve

böylece oraya birçok kişiyi çekmeyi başardı. Kiril Radonej’de bir yer edindi, kendisi

yaşlı olduğu için henüz Rostov’da iken evlenmiş olan Stefan çalışıyordu. Küçük oğlu

Peter de evli idi, Varfolomey ise önceki hayatına devam ediyordu. Önce Stefan’ın eşi

öldü, arkasından da anne ve babaları vefat etti. Arık Varfolomey niyetini hayata

geçirebilirdi. O da kardeşi Stefan’ın yaptığı gibi Horkov Manastırı’na gitti.

Bulundukları yer kulübe yapmaya, mağara kazmaya hatta kilise inşa etmeye

müsaitti. Onlar kiliseyi kutsal saydı ve ortaya bir yapı çıktı. Kiliseyi Horkov’un 10

verst uzağında, her tarafı ormanlık alanla çevrilmiş bir tepenin üzerine inşa ettiler.

Kiliseye henüz çocukken karşılarına çıkan yaşlı adamın adını verdiler; Aziz Troitsa.

Kilise tepede olduğu için daha sonra “Makovitsa” olarak da adlandırıldı.
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Ne var ki, Stefan bulundukları yerin koşullarına daha fazla devam edemedi ve

daha iyi olacağını düşündüğü Moskova’ya, Bogayavlenskiy Manastırı’na gitti.

Varfolomey de böylece tam bir yalnızlığa büründü ve kendi hayatına devam etti.
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KEŞİŞ

Varfolomey’in kulübesinin yakınlarında Varfolomey’in önceden tanımış

olma ihtimali olan yaşlı Papaz Mitrofan yaşıyordu. Varfolomey Papaz Mitrofan’ı

hücresine davet etti. Papaz Mitrofan daveti kabul etti ve bu davet esnasında

Varfolomey Mitrofan’a “keşiş” olmak istediğini söyledi. 7 Ekim’de Papaz Mitrofan

Varfolomey’in “saçını kesti”.40 Bu tarihte kiliseler Aziz Sergey ve Bakha’yı

anıyorlar. Varfolomey de manastır sisteminde “Sergey” adını aldı ve bu isimle tarihe

geçti.

“Saç kesimi”nden sonra Mitrofan, Sergey’in hücresinde bir hafta kaldı ve her

gün Sergey ile birlikte dua ettiler. Mitrofan bir hafta sonra ayrıldı ve bu küçük

kilisede Sergey yalnız kaldı. Bu yalnızlığı süresinde Sergey zor günler geçirdi.

Sergey’in anlattığına göre bir sabah duasından sonra şapelin duvarından şeytan

girmiş ve yanında da cin ordusu varmış. Cinleri Litvanyalı tarzı keskin uçlu şapkalar

takıyorlarmış. Cinler Sergey’i kenara itmişler, tehdit etmişler, saldırmışlar ama

Sergey bu güç durumdan dua ile kurtulmayı başarmış.

Diğer bir olayda ise, hücreye yılanlar girmiş ve döşemeyi kaplamışlar.

Dışarıdan da “şeytani kalabalık”, “Git buradan, neden geldin bu ormanlık ıssız yere,

burada ne bulmayı umuyorsun? Hayır, burada daha fazla kalmayı umut etme, burada

bir saat bile kalamazsın…” gibi sözlerle Sergey’i korkutmaya ve bulunduğu yeri terk

etmeye zorlamışlar. Görünen o ki; her şeyden çok Sergey “korkutmaya” maruz

kalmıştı. Şüphe, kasvet, yalnızlık, bu ıssız ormanda bu aciz hücrede bunlara

dayanabilecek miydi? Ama Sergey ısrarlı, sabırlı, “Tanrı seven” birisi idi. Tanrı’nın

yardımı onunlaydı, üstesinden gelebiliyordu.

40 Rahipliğe giriş için saç kestirme merasimi.
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Biyografi yazarı Epifaniy Sergey’in orada ne kadar zaman geçirdiği ile ilgili

kesin bir bilgi vermiyor. İki yaz veya daha fazla veya daha az olabileceğini

belirtmekle yetiniyor.

Bir keresinde Sergey hücresinin yakınlarında iri, ama açlıktan zayıflığı

gözlenebilen bir ayı görmüş ve ayıya büyük bir dilim ekmek vermiş. Ayı bundan

sonra  Sergey’i  daha  çok  ziyaret  etmiş ve  Sergey  her  zaman  ona  yiyecek  bir  şeyler

vermiş. Böylelikle de ayı evcilleşmiş.

Her ne kadar Sergey yalnız yaşasa da onun sürdüğü bu münzevi hayatla ilgili

olarak söylentiler dolaşıyordu ve insanlar kendilerini yanına alması için Sergey’e

başvurmaya başlamışlardı. O ise bulunduğu ortamdaki hayatın zorluklarını gerekçe

göstererek reddediyordu. Ancak en sonunda Dubna Nehri’nin41 üst kısımlarından

Vasiliy Suhiy’i, çiftçi Yakov’ u ve diğerlerini kabul etti.

12 tane hücre inşa ettiler, hücreleri vahşi hayvanlardan korunmak için çitlerle

çevirdiler ve orada yaşamaya başladılar. Komşu köyden ayin için Sergey’in saçını

kesen Papaz Mitrofan’ı çağırdılar, daha sonra O da “kardeşler” arasına katıldı ve ilk

baş keşiş (Başrahip) oldu.

Sergey ne başrahip ne de papazlık mertebesine sahipti, ama artık küçük bir

grubun lideri olmuştu.

41 Rusya Federasyonu’nun Avrupa’da kalan kısmının merkezinde bulunan bir nehir, Volga Nehri’nin

sağ kolu.
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BAŞRAHİP (ИГУМЕН)

Sergey, öğrencileri ile birlikte yaşantısına bir değişiklik yapmadan devam

ediyordu. Manastır büyüdü, gelişti ve öğrencileri Sergey’den başrahip olmasını ve

ayin gerçekleştirmesini istediler. Sergey başlangıçta reddetti ama öğrencilerinin ve

yaşlıların ısrarı ve öğrencilerinin kabul etmemesi durumda ayrılacaklarını

söylemeleri neticesinde Sergey bu isteklerini kabul etti ve konuyu kilise iradesine

taşımaya karar verdi. Sergey iki en büyük “kardeş” ile birlikte o zaman Metropolit

Aleksey Moskova’da olmadığı için yürüyerek Piskopos Afanasiya’ya, Pereyaslav-

Zalesskiy’e gitti. Sabah erkenden, ayinden önce Papaz’ın yanına gitti ve diz çökerek

kendisini başrahip yapmasını istedi. Ayinden sonra Sergey’i “İerodyakon”luğa

(diyakon seviyesinde rahip) terfi ettirdiler. Ertesi günde Sergey papazlık unvanı aldı

ve bir sonraki günkü ayini yönetti. Hayatında ilk defa bir ayin yönetiyordu.

Başrahiplik unvanını aldıktan sonra yaşadıkları yere geri döndüler. Ancak

başrahiplik Sergey’in hayatında hiçbir şeyi değiştirmedi.

50’li yıllarda Smolensk Bölgesi’nden Arhimandrit Simon Sergey’i ziyaret

etti. Yeni ve daha büyük bir kilisenin (Aziz Troytsa) inşa edilmesine müsaade ettiler.

Ondan sonra papaz adayları arttı, hücreler belli bir düzende yerleştirildi. Sergey’in

faaliyet alanı genişledi. Bir zamanlar Kievo-Peçerski Manastırı’nda olduğu gibi

Feodor Studit’in42 kuralları uygulanmaya başlandı.

Sergey’in manastırının kendine has özellikleri vardı. Örneğin, herkes kendi

yiyeceğini içeceğini temin ediyordu. Ortak bir masa, ortak bir ambar yok idi. Sergey

manastırdaki kardeşleri ile yakından ilgileniyordu.

42 Feodor Studit (759–826) Bizans Kilise Temsilcilerinden. 798 yılından itibaren Studiy Manastırı’nda

(Konstantinapol’de) başrahip.
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St. Paul’den43 ayrı olarak ne Sergey ne de öğrencileri vaazcı, vaiz değillerdi,

gezmiyorlardı. Sergey ormanın derinliğinde 50 yıl yaşadı. Birkaç anlamda Sergey

batı kültürünü yayıyordu (çalışma, düzen, disiplin). İşlerin yolunda gitmesinde

manevi disiplinin yanı sıra Sergey’in gayreti de büyük rol oynadı.

Her işi kendileri yapıyorlardı. Mumlar için balmumu, ayin için şarap,

kitapların yeniden yazılması vs… Yaşam koşulları bu ormanlık alanda hiçbir zaman

onlar için çok iyi olmadı.

Bir keresinde Sergey 3 gün aç kaldıktan sonra, Daniil isminde birisine iş için

başvurdu. Daniil’in kulübesinin kenarına tente yapacaktı. Daniil Sergey’e bu işi

küflü ekmek karşılığında verdi.

Manastırdakilerin fakirliği, inanç gücü, sabrı ve Sergey’in diğer kardeşlerine

nazaran ölçülü oluşunu gözler önüne seren bir diğer hikâyede ise olaylar söyle

gelişti. İki gündür açtılar ve Sergey dilenmelerine izin vermediği için yakınıyorlardı.

Tam Sergey onlara nasihat verecekti ki, o anda kapı çalındı ve kardeşler pencereden

birilerinin ekmek getirdiğini gördü. Sergey kapıyı açtı, arabacılar ekmeğin

bilinmeyen bir bağışçıdan geldiğini söylediler. Sergey kilisenin çanını çaldırdı,

kilisede toplandılar ve duadan sonra arabacılar ekmeğin bilinmeyen birisinden

olduğunu yineleyip oradan ayrıldılar. İşte böylesine bir durumda Tanrı’ın takdiri bir

kez daha Sergey’i desteklemiş oldu.

43 Pavlus: Hırsitiyanlıkta, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden ve Roma vatandaşıdır. Tarsus

doğumludur. Asıl adı Saul’dür.
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AZİZ SERGEY-Hoca ve Mucizeler Yaratan

Aziz kimselerin mucizelere imza atmaları Ortodoksluk’ta da beklenen bir

olaydı ancak “çilecilik” in erken dönemlerinde Sergey mucizeler

gerçekleştiremiyordu. Ama kendi kendini eğitmenin, yetiştirmenin uzun ve zorlu

yolu, manevi pratiklik, kendi kendine aydınlanma Sergey’i mucizelere, aydınlık

hayaletlere götürdü. Bu dehşet veren olayların, korkutucu hayaletlerin Sergey’in

inzivaya çekildiği dönemlerin başlarında gerçekleşmesi güzeldi, maneviyatının tam

bir uyum ve aydınlığa kavuştuğu yaşlılık dönemlerinde bu tür olaylar gerçekleşmedi.

Sergey’de sürekli ve dramatik olmayan bir yükseliş vardı. Birden kendisini Paul (St.

Paul) gibi hisseden Savl’inkinden çok farklı idi Sergey’in yolu.

Mucizeler konusuna gelince, Epifaniy’in öğrendiklerine göre Sergey’in de

mucizeleri oldu.

Bulunduğu bölgede hiç su sorunu yaşamaması bunlardan biri olarak

gösterilebilir. Sergey’in öğrencilerinden birisi ile su bulmak için çıkıyor, yağmur

sularından küçük bir su birikintisi buluyor ve bir zamanlar Hz. Musa’nın yaptığı gibi

Tanrı’nın kendisine su vermesi için dua ediyor ve oradan kısa bir süre sonra bir pınar

fışkırıyor.

İkinci mucize ise bir çocukla ilgili. Bir adam ağır bir şekilde hastalanmış

çocuğu ile Sergey’e dua edip iyileştirmesi için geliyor ancak Sergey duaya

hazırlanırken çocuk ölüyor. Baba yıkılıyor ve keşke çocuk evde ölseydi hücrede

ölmeseydi diye bu olayı Sergey’in yüzüne vuruyor. Baba çocuğuna mezar

hazırlamak için çıkıyor ve geri döndüğünde Sergey onu “Boşuna üzüldün, çocuk

ölmemiş ki” sözleriyle karşılıyor.
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Sergey’in mucizeleri kulaktan kulağa yayılıyor ve toplumun her kesiminden,

knezinden köylüsüne kadar herkes farklı gerekçelerle Sergey’e başvuruyordu.

Hayatının yarısından itibaren Sergey tüm halkın öğretmeni olma yolunda

ilerledi. Onun zamanında “Keşiş Hayatı” (starcestva) yoktu. Ortodoksluk’ta

“Keşişler” (starets)” 18.yy da ortaya çıkmaya başlamıştı.

Sergey hem başrahipti hem de sosyal ve politik yönü olan birisiydi. Hatta onu

“Keşiş Hayatı”nın (starcestva) kurucusu olarak değerlendirmek de mümkündür.
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TOPLU YAŞAM VE GÜÇLÜKLERİ

Sergey, bağış toplamayı yasaklamamıştı, dilenciliği yasaklamıştı. Sergey’in

ölümünden az önce Galitskayalı bir boyar manastıra “tuz tavası”nın yarısını ve Soli

Galitskaya’daki (şimdilerde-Soligaliç) tuz kuyusunun yarısını vermişti.

Eskiden olduğu gibi manastır şimdilerde de ihtiyaç halindeydi. Ne iktidar ne

de farklı ayrıcalıklar Sergey’i ilgilendirmiyordu. Onda (Sergey’de) bizim çavdarımız

ve peygamber çiçeğimiz, huş ağacımız, suyumuzun yansıtıcılığı, kırlangıçlarımız ve

haçlarımız ve hiçbir şeyle karşılaştırılmaz Rusya saygınlığı vardı.

Sergey ile uzun süre yaşamış olanlar onun hiçbir zaman yeni elbiseler

giymediğini, çoğunlukla da elbiselerini kendisinin diktiği söylüyorlar. Bir keresinde

manastırda kimse kötü çuhayı kullanmak istememiş, Sergey de o kötü çuhadan

kendisine cüppe dikip kullanmış.

Artık Sergey’in ünü dağılmıştı ve kendisini görmek için uzaklardan insanlar

geliyordu. Bir gün yeni gelen birisi manastırın girişinde Aziz Sergey’i görmek için

uzaklardan geldiğini söylemiş kendisinin nerede olduğu sormuş. O esnada da Sergey

bahçede çalışmakta imiş. “Keşiş” biraz beklemesini ve Aziz Sergey’in birazdan

bahçeden çıkacağını söylemiş. Yabancı bahçede yamanmış elbiseler içinde Sergey’i

görünce onun Aziz Sergey olduğuna inanmak istememiş ve birkaç kez daha aynı

soruyu tekrarlamış ve Sergey’i görmeden gideceği için üzülmeye başlamış.

İnanmadığı Sergey ise ona Allah’ın bağışlayıcı ve merhametli olduğunu üzülmemesi

gerektiğini anlatıyormuş. Tam o zaman manastıra bir knez gelmiş. Sergey onu

selamlamış knez de Sergey’i. Daha sonra Sergey ve Knez birlikte yere oturmuş ve

diğerleri etraflarında ayakta dikilmişler. İşte ancak o zaman yabancı o yamalıklı
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elbiseli kişinin Sergey olduğunu anlayabilmiş ve hemen af dilemek için Sergey’in

ayaklarına kapanmış.

Sergey’in azizliği öylesine sade ve öylesine ciddiydi, kendisi aydın,

merhametli, “yabancısever” birisi idi.

Knez’in Sergey’in yanına gelmesi onun artık tüm Rusya’da tanındığının bir

kanıtı idi. Piskopos Aleksey ile yakınlaştığında Sergey anlaşmazlıkları çözüyor ve

manastırların yayılması üzerinde büyük bir misyon gerçekleştiriyordu.

Ancak bu arada kendi manastırında da her şey yolunda gitmiyordu. Özel

toplu yaşamı, yurt hayatını destekleyen ve bu hayata karşı çıkanlar arasında bir

mücadele vardı. Özel yaşamlı sistem, Yunanistan’dan Rusya’ya geçmiştir. Antoniy

ve Feodoriy Peçerskiler yurt hayatını getirdiler fakat daha sonra tekrar özel yaşamlı

sistem geldi ve Prepodobniy Sergey yurt sistemini nihai olarak getiren kişi oldu.

Manastırın başlangıç döneminde “Makavitsa”da da özel yaşam sistem alanları

vardı. Ancak manastırın büyümesi ile birlikte “kardeşler” için durum pek kullanışlı

olmamaya başlamıştı. Rahiplerin durumları arasında farklılık, kıskançlık, isteksizlik

belirmeye başladı. Sergey daha sıkı bir düzen, ilk Hıristiyan cemaatine ait bir yaşam

istiyordu. Bu, hiç kimsenin hiç bir şeyinin olmadığı bir düzendi. Sergey bunun tüm

Rusya’nın, Hıristiyanlığın sorunu olduğunu düşündü ve Metropolit Aleksey’ e

başvurdu.

Bu olayların gelişimi esnasında, Tanrı’nın Sergey’in dualarını kabul ettiğine

dair bir olay Sergey’in kararlarını uygulamaya geçirmesinde onu güçlendirdi.
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Metropolit Aleksey’in desteği bir reformist olarak Sergey’in konumunu

güçlendirdi. O da yenilikleri hayata geçirmeye koyuldu. Durumundan hoşnut

olmayanlar vardı ayrılanlar da oldu.

Yeni bir yemekhane, ekmek fırını, kiler, ambar inşa etmek, işleri yeniden

düzenlemek gerekiyordu. Özel mülkiyet kesinlikle yasaktı.

Cemaati yönetmek için Sergey kendisine yardımcılar seçti ve onların arasında

görev dağılımında bulundu. Başrahipten sonra “Manastır Kilercisi” (Kelar)

geliyordu. Kelar, hazine, hayır işleri ve ekonomi ile ilgilenecekti. Bu görev Rus

Manastırlarında ilk defa Prepodobniy Sergey tarafından uygulanmaya başlamıştır. Bu

ve diğer düzenlemelerle birlikte kilisede genişleme gözlendi. Hücredeki hayat artık

geride kalmıştı. İlk darülacezenin Sergey zamanında ortaya çıktığı da söyleniyor. Ne

olursa olsun Sergey manastır hayırseverliğinin bir öncüsü idi.

Bu tesis edilmeye çalışılan hayatta da her şey yolunda gitmiyordu. Yurt

hayatını kabul etmeyip ayrılanlar olmuştu. Manastır içinde de soğuk bir savaş

sürüyordu. Yurt hayatından kaynaklanan zorluklar hakkında kesin bir bilgi de

bulunmuyor. Epifaniy de bu kısmı bilinçli olarak atlamış olabilir. Manastırda

yaşanan olaylardan birisi yine Sergey’in kardeşi Stefan ile ilgili. Bir akşam, Sergey

akşam duasındayken, içerden kardeşinin rahip naibi ile olan tartışmasını duydu. İkili

arasında şu konuşma geçiyordu.

Stefan: Bu kitabı sana kim verdi?

Rahip naibi: Başrahip

Stefan sinirli bir şekilde: Kim burada başrahip? Bu yeri ilk inşa eden ben değil

miyim?
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 Bu konuşma üzeride Sergey duasını bitirip hiç kimseye hiçbir şey

söylemeden, yürüyerek Kinel’e doğru yola çıktı. Bu olay son çizgi idi. Manastırda

kendisinden memnun olmayanlar da vardı ve Sergey’in kendisi de bu durumu

biliyordu.

Sergey, başrahip ve bir öğretmen olarak geri adım attı. Rehberliği bıraktı.

Eğer tutkular yanıyorsa, eğer birisi beni kıskanıyorsa, eğer benim yerime geçmeyi

düşünüyorsa, ben gidiyorum, ne kandıracak ne de kızıştıracağım. Eğer beni

seviyorlarsa, sevgi beni yavaş yavaş onlara götürsün diye düşünüyordu Sergey.

Bir süre arkadaşı Stefan’ın yanında kaldı ve daha sonra rahip Simon ile

birlikte yürüyerek Kirjaç şehrine gitti ve oraya yerleşti. Bu arada öğrencileri de onu

arıyorlardı.

Kırjaç’ta baltayı eline aldı ve rahiplere hücre inşasında yardım etti. Ardından

Metropolit Aleksey’den kilise kurmak için izin aldı ve kiliseyi inşa etti.

Ancak diğer tarafta Sergey olmadığı için hüzün hâkimdi. Kardeşler

Metropolite başvurdular. Sergey’i ikna etmesi için Metropolit yarı tavsiye yarı emir

ile 2 “archimandrite”ini44 Sergey’e gönderdi. Ancak buna rağmen Sergey Kirjaç’ta

3–4 yıl kaldı. Metropolit onu zorla gönderebilirdi ama bu olmadı. Kirjaç Manastırı

aydınlatıldı ve “Blagoveşenski” adı verildi.

Ve sonunda Sergey “Büyük Manastır”a (Lavra) döndü. Öğrencileri çok

memnun oldu. Sergey tüm hayatı boyunca yaptığı gibi sessiz ve güç kullanmadan bir

kez daha kazanmıştı. Zafer hızlı gelmemişti fakat tam manasıyla gerçekleşmişti.

44 Archimandrite: Ortodoks Kilisesinde üst papazlık mertebelerinden birisi, episkoptan aşağı bir

mertebe.



82

AZİZ SERGEY VE KİLİSE

Sergey’in bu geçici uzaklaşması ilişkiler bakımından değerlendirildiğinde onu

kiliseye yaklaştırdı ve Rus Ortodoks dünyasındaki yerini belirledi. Sergey zamanında

kilisenin durumu kısaca; idealler dünyası ve politikada etkinlik olarak

yorumlanabilir. İdeolojik fikir ayrılıkları azdı. Novgorod-Pskov parçalanmasının

takipçileri güçlü değildi. Ama Rus knezleri, Tatarlar ve genel anlamda bir Rusya’dan

söz edilebilirdi. Ulusal dava, Rusya’yı savunmaktı. İki Metropolit Peter ve Aleksey

yüzyılı dolduruyorlardı. Hem Peter hem de Aleksey Rusya için, Rusya’nın

savunması için birçok katkıda bulunmuşlardı. Bu iki metropolitin zamanında Rusya

Tatar boyunduruğu altında idi. (1325)

Prepodobniy Sergey, Peter zamanında henüz çocuktu. Aleksey zamanında,

Aleksey ile mutabakat ve dostluk içinde uzunca bir süre yaşadı. Fakat Aziz Sergey

inzivaya çekilmiş, ibadet halinde yaşayan birisi idi. Onun yolu tamamen farklıydı.

Sergey kilisenin itaatkâr bir oğlu, ancak onun bir generali değildi. Aleksey sık sık

Sergey’in Büyük Manastırına geliyordu. Bu sessiz insan ile savaştan, heyecandan,

politikadan uzaklaşarak dinleniyordu. Sergey’in Moskova’ya karşı herhangi bir

eğilimi yoktu. O uzun yolculuklara çıkmıyordu. Sadece çağrıldığında ya da koşullar

mecbur bıraktığında ayrılıyordu manastırından.

Aleksey kendisini yaşlanmış ve güçten düşmüş hissediyordu ve ölümünden

sonra kürsüyü kime emanet edeceğini düşünüyordu. Diğer adaylara nazaran farklı

açılardan değerlendirdikten sonra Sergey’i seçti. Aleksey altın hacı,

görevlendirmenin aziz bir işareti olarak Sergey’e giydirdi. Bu atamaya en basit

insandan kneze kadar herkes razı olmuştu. Sergey önce piskopos daha sonra

metropolit oldu.
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Sergey Kirjaç’a gitti. Hiçbir kelime söylemeden ormanın derinliklerine doğru

ilerledi. Aleksey durumu anlamıştı ve engel olmadı. Çünkü Sergey kendisini

herkesten daha iyi biliyordu ve her zaman içinden gelen sese daha fazla önem

vermişti.

Sergey hiçbir zaman kiliseye karşı gelmedi ve her zaman hiyerarşiye saygı

duydu. Sergey Metropolit Aleksey’i, eğer kendi işini yaparsa kilise için daha iyi

olacağına inandırdı. Böylece de kilise “kariyer”ini geride bıraktı.

Aleksey öldükten sonra metropolitlik için on yıl süren bir mücadele başladı.

Adayların hepsi de Sergey’i yanlarına çekmeye çalıştı ve sonunda bu mücadeleyi

Kiprian kazandı.

Sergey ise manastırını sevgi ve barışla yeniledi ve hayatına devam etmeye

çalıştı.
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SERGEY VE DEVLET

Sergey Tatar boyunduruğu zayıfladığında hayata döndü. Batıy zamanı,

Vladimir’in, Kiev’in yıkımı, Sit Nehri Savaşı artık her şey geride kalmıştı. İki tane

ilerleme görülüyordu; Orda parçalanıyor, genç Rus Devleti güçleniyordu. Rusya

birleşiyordu, Orda parçalanacaktı. Orda’da birbirine karşı olan birkaç tane rakip

vardı, iktidar mücadelesi veriyorlardı. Bu mücadele onların zayıflamasına yardım

ediyordu. Rusya’da ise aksine yükselme hâkimdi.

Tver, Orda, Moskova ve Rusya topraklarındaki diğer bölgelerde iktidar

mücadelesi devam ediyordu. Bu dönemde Sergey zaman zaman arabuluculuk rolünü

de üstleniyordu. Bunlardan birisinde Metropolit Aleksey’in emri üzerine Sergey,

Boris Konstantinoviç Suzdalski’ye barış elçisi olarak gönderildi. (1365)

Bir  diğer  olayda  ise;  Dimitri  İvanoviç ile Mamay Murza arasında büyük bir

savaş vuku bulmak üzere idi. Moskova’da metropolit kalmamıştı (Aleksey ölmüştü,

Mihail ise Patriarh’a gitmişti). Bu dönemde Dimitri korkunç savaş için dua almak

üzere Sergey’e başvuruyordu.

O zamana kadar Sergey sessiz münzevi bir hayat sürüyor, doğramacılık

yapıyor, aziz, alçak gönüllü rahip, eğitmen olarak hayatına devam ediyordu. Bu sefer

önünde zor bir görev vardı, kan için dua edecekti. Ancak trajik topraklarda trajik bir

olay gerçekleşecekse, Sergey de haklı gördüğü tarafı kutsayacaktı. O savaştan yana

değildi fakat bu sefer savaş halk için, Rusya için, Ortodoksluk için gerçekleşiyordu.

Bir “eğitmen” bir teskin edici, Rusya’nın bir savunucusu olarak katılmadan

edemezdi.

18 Ağustos’ta Dimitri diğer bölgelerin knezleri ve voyvodalar ile birlikte

Sergey’in manastırına geldi. Rusya gerçekten toplanmıştı. Moskova, Vladimir,
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Suzdal, Serpuhov, Rostov, Nijniy Novgorod, Belozersk, Murom, Pskov… İlk defa

böylesine bir güç bir araya gelmişti.

Dua başlamıştı. Ayin sırasında elçiler geldi ve savaşın başladığını söylediler,

düşmanın ilerleyişi hakkında bilgi verdiler ve acele etmeleri gerektiği konusunda

uyarıda bulundular. Sergey Dimitri’den yemekhanede kalmasını istedi ve ona

burada;

“Sonsuz bir rüya ile zafer tacını taşıma zamanı gelmedi” dedi. Yemekten

sonra Sergey Knezi ve tüm maiyetini kutsal su ile kutsadı.

“Senin, efendi, endişelenmemen ve savunduğun fikrin arkasında güçlü bir

şekilde durman gerekiyor, ruhunu koymak ve bizzat Hz. İsa örneğinde olduğu gibi

kanını akıtman gerekiyor. Eğer onlar bizden şeref ve şöhret isterlerse vereceğiz, altın

ve gümüş isterlerse vereceğiz ancak Hz. İsa için, Ortodoksluk için ruhumuzu

koyacağız ve kan akıtacağız. Sen, efendi, onlara şeref, altın ve gümüş ver, ancak

Tanrı onların bizi yenmelerine izin vermeyecek. Senin alçak gönüllüğünü görerek

seni yükseltecek ve onların sarsılmaz gururunu azaltacak”, dedi Sergey.

Dimitri tekrar diz çöktü, Sergey onu yine kutsadı ve:

“Git korkma, Tanrı sana yardım edecek” ve kulağına eğilerek “kazanacaksın”

, dedi.

Kutsandıktan sonra Dimitri ölümcül savaşa gitti. Sergey de kneze iki tane

yardımcısını Peresvet’i ve Oslyabya’yı verdi. Bu durum da Dimitri’nin ordusuna

kutsanmış-haçlı görünümü katacaktı.

20 Ağustos’ta Dimitri Kolomna’da idi. 26-27’de de Ruslar Oka’yı geçti,

Don’a saldırdılar. 6 Eylül’de de ele geçirdiler. Artık Dimitri Kulikova Ovası’nın
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önündeydi. Tavsiyelere rağmen Don’u geçti, artık dönüş yoktu, önünde ya ölüm ya

da zafer vardı.

8 Eylül 1380 tarihinde Dimitri, kapalı bir günün doğuşunda harekete geçti.

Öğlene doğru Tatarlar göründü, meydan savaşı başladı. Bu anlarda Sergey ise

kardeşleri ile birlikte kilisede dua ediyordu. Savaşın gidiş hattından bahsediyordu.

Ölümle ilgili dua okuyorlardı. Ayinin sonunda da “Biz kazandık” dedi.

Sergey’in söyledikleri gerçekleşmişti. Dimitri Moskova’ya zafer kazanmış

olarak döndü ve tekrar Sergey’i ziyaret etti. Tekrar dua ettiler ve cenaze ayini

gerçekleştirdiler. Kayıp çok büyüktü. O günden itibaren tüm Rusya’da “Dimitri

Cumartesileri” yaklaşık 26 Ekim tarihinde, Aziz Dimitri gününde özel cenaze

törenleri gerçekleştirilir.

Zafer ve her şeyden önce bu zaferin anlamı çok büyüktü. Avrupa dünyasına,

Hıristiyanların köle olmadığı, güçlü ve bağımsız oldukları kanıtlandı. Kulikova

Ovası’nda kazanan bu halkın artık Tatarlara haraç veren bir hükümetinden

bahsedilemezdi.

Ancak ne Dimitri ne de Sergey Rusya’nın tam manasıyla bir zaferini

göremediler. Onlar yeniden dehşetin, Toktamış’ın saldırılarına şahit oldular. Dimitri

onu yenemedi, kuzeye kaçtı. Sergey ve kardeşleri de Toktamış’ın istilasından

kaçmak zorunda kaldılar, Tver’e kaçtılar. Toktamış Sergey’in manastırına kadar

gelmedi, geri döndü.

1385 sonbaharında Sergey barıştırıcı olarak Ryazan’a , Ryazanski Oleg’e,

Moskova’nın eski inanççı düşmanına, Tver’in , Mamay’ın ve Olgerd’in müttefikine

gidiyordu. Oleg ittifakı güçlendirmek için oğlunu Dimitri’nin kızı ile evlendiriyordu.

Bu da Sergey’in hayatında son kez devlet erkânı ile buluşması idi.



87

Metropolit olmayı reddeden bir barıştırıcı olarak Sergey her zaman

Moskova’nın, Rusya’nın yanında idi. Haçın yüksek olmayan fakat dürüst sesini

sadece adil işler için yükseltti. En az derecede kilise ve hükümet iktidarının aleti

oldu.
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AKŞAM IŞIĞI

Dimitri, Kalita ve Oleg gibi savaş, politika, mücadele insanları, hayatlarının

sonuna doğru birçok kez külfet, sıkıntı ve yorgunluk hissederler. Dünyanın sefil işleri

ve günahları yoruyor, tutkular sarsılıyor. O zamanlarda birçok knez yaşlılık

dönemlerinde, ölüme yakın olduklarında “shima”yı45 , manastıra kapanmayı kabul

ederler.

Dimitri erken yandı, onun knezliği zordu ve birçok bakımdan başarısızdı.

Kulikova Meydan Savaşı’ndan sonra Dimitri Prepodobniy Sergey’e yaklaşmaya

başladı. 1385 yılında Sergey, Dimitri’nin oğlunu vaftiz etti. 1389 yılında ölürken,

Dimitri Başrahip Sergey’in önünde, Başrahip Savostyan’ın önünde vasiyetini

yazıyordu. Vasiyetinde Dimitri özellikle, tüm hayatı boyunca uğruna mücadele ettiği,

tek hâkimiyeti vurguluyordu.

Tarih sayfalarında Dimitri artık Kulikova’nın kahramanı olarak anılacaktı.

Onun başarısızlıkları ve hataları unutuldu, genç, cesur ve bozkırın “Vahşileri”ni alt

üst eden ilk kişi olarak anılacaktı.

Ancak Sergey’in kaderi tamamen farklı idi. “Vizyon”lar46 ve mucizeler

Sergey’in hayatının özellikle ikinci yarısına isnat edilir.

Bunlardan birisi cemaat ile okunan dua ile ilgili olanıdır. Sergey

öğrencilerinden İsaakiy’ye “sukunet kahramanlığı” nı takdis etmek istiyordu.

Belirlenen zamanda Sergey İsaakiy’ye özel, kuvvetli bir dua ile yeni bir isim verdi. O

esnada İsaakiy Sergey’in ellerinden alev çıktığını ve onu sardığını gördü.

45 Shima: Ortodoks Kilisesinde yüksek manastır derecesi.

46 Vizyon (vision) birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama

fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır.
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Bir keresinde de Sergey kardeşi Stefan ve yeğeni Feodor ile dua ederken

İsaakiy mihrapta parlak elbiseler içinde dördüncü bir kişinin daha olduğunu gördü.

Dördüncü kişinin parlaklığından İsaakiy gözlerini kapatmak zorundan kaldı.

Arkadaşı Makariy’ e bu kişinin kim olduğunu sordu. O da Knez Vladimir

Andreyeviç ile gelen birisi olabileceğini söyledi. Ama knez hiç kimseyi

getirmediğini söylediğinde, o dördüncü kişinin bir melek olabileceğini düşünmeye

başladılar. Sergey’ e yönelttikleri ısrarlı sorular neticesinde de o gördükleri kişinin

bir melek olduğunu öğrendiler.

Bu yıllarda aydınlık bir akşamda Prepodobniy Sergey olağanüstü bir “vizyon”

daha gördü. Yaklaşık 80 yıllık yaşamında Sergey hiç kadın görmemişti. Gençliğinde

de dünyanın en önemli “çekicilik”inden uzak durmuştu. Radonej’in soğuk ve sert

ormanlarında kadın ismini bile unutmuştu.

Ancak Sergey’in manevi hayatında bir “kadın” kültü, Meryemana Kültü

bulunuyordu. Issız gecelerde hücresinde Sergey ilahi okur ve Meryemana’ya dua

ederdi. Dünya hayatının sonuna doğru, uzun yıllar süren çağrılar neticesinde

Meryemana, hayat hikâyesine göre, Sergey’e göründü.

Ziyaret “Rojdestvenskiy Post” (Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın doğumunun

beklendiği dönem. Ortodoksluk’ta 27 Kasım–7 Ocak arası 40 gün) Cuma’yı

Cumartesi’ye bağlayan gece, tam emin olunmamakla birlikte, 1379- 1384 yıllara

arasında gerçekleşti. Sergey hücresinde ilahisini okudu ve Hz. Meryem’e, manastırı

için dua etti. Bitirip biraz dinlendi ve daha sonra hücresinden dışarı çıktı. Göz

kamaştırıcı bir ışıkta Sergey’in önünde Havari Peter ve Evangelist İoann ile birlikte

Hz. Meryem duruyordu. Dehşet içinde Sergey yere kapandı. Hz. Meryem, onu
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destekledi ve dualarının kendisine kadar geldiğini ve her zaman manastırının

koruyucusu olacağını söyledi ve gitti.

Sergey hücresine döndü ve öğrencilerini toplayıp olanları anlattı. Daha sonra

hep birlikte ilahi okudular. O gece Sergey uyuyamadı ve o akşam yaşananları

düşündü ve “vizyon”u tekrar tekrar yaşadı.

Ölümünden 1,5 yıl önce Sergey artık ölümünü biliyordu, öğrencilerini topladı

ve manastırın yönetimini Nikon’a devretti.

Eylül ayında Sergey ciddi bir şekilde hastalandı, tüm kardeşlerini topladı ve

onlara rahip hayatından, barıştan, sevgiden, değerli saydığı erdemlerden bahsetti.

Ölmeden önce de, kendisinin normal bir mezarlığa, normal insanların arasına

defnedilmesini vasiyet etti. Ancak onun bu vasiyeti gerçekleşmedi. “Kardeşler”inin

ricası üzerine Metropolit Kiprian, Sergey’in kiliseye defnedilmesine izin verdi.
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VAZİFE VE GÖRÜNÜŞ

Sergey kendi Makovitsa’sına mütevazı, meçhul bir genç, Varfolomey olarak

gelmişti, ama ünlü bir keşiş olarak ayrıldı. Sergey’den önce Makovitsa ormanlıktı,

yakınında bir pınar vardı, yakınlarda ormanın ıssızlıklarında ayılar yaşıyordu.

Öldüğünde ise bu yer keskin bir şekilde diğer ormanlardan ve Rusya’dan ayrılıyordu.

Makovitsa’da artık bir manastır- Rusya’nın dört büyük manastırından birisi-Troitse

Sergeyeva Manastırı bulunuyordu. Ölümünden 30 yıl sonra Sergey’den kalanlar

sergilenmeye başlandı. Onları görmeye yüzyıllarca çarlardan, köylü kadınlara kadar

dindar insanlar gitti.

Sergey’in neler bıraktığına biraz göz atmak gerekirse:

Her şeyden önce bir manastır. Kuzey Rusya’nın ilk en büyük, harikulade

manastırı, güneyde bu görevi Antoniy ve Feodosiy üstlenmişti. Kievo-Peçerskaya

Manastırı şüphesiz tüm Rus Manastırlarının “Büyükannesi” konumundadır. Fakat

Kiev ve Kiev Kültürü Rusya için garip ve fazlasıyla yereldir. Özellikle Tatar

Boyunduruğu zamanında bu fark edilmiştir: Kiev Tatar Boyunduruğundan

çıkamamıştır, büyük bir devleti hiçbir zaman temsil edememiştir, toprağın

toplanmasının ağrılığını taşıyamamıştır ve bunu Moskova’ya vermiştir. Moskova bir

devlet ve kutsallık bakımından Kiev’i gölgede bırakmıştır. Artık 13.yy da Tüm

Rusya’nın metropoliti Kiev’de kalamazdı. Kiev fazlasıyla harap olmuştu.

Düzinelerce kilise kötü durumdaydı. Kievo-Peçerskaya Manastırı terk edilmişti

Azize Sofya’nın sadece duvarları kalmıştı. Metropolitler Kiril ve Maksim Kievli

sayılarak Kiev’de yaşamadılar. Peter ile metropolitlik kürsüsü nihai olarak kuzeye,

Vladimir’e daha sonra ise Moskova’ya taşındı.
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Böylece Rus Topraklarının oluşumunun tüm yolu, kuzeyde maneviyat

bakımından yeni bir aydınlanma merkezinin ortaya çıkmasına yöneliyordu. O

dönemlerde bu sadece manastırlarla gerçekleşiyordu. Moskova’daki Metropolit

Kürsüsü yönetimin “düğüm noktası” idi.

Sergey’in Moskova çevresindeki büyük manastırı, manevi ışınlanmanın

merkezi, büyümekte olan tüm devlet için besleyici bir kaynaktı. Bu da Sergey ve

onun manastırının bir kaderi idi. Sergey hiçbir zaman ne kilise ne de devletin bir

politikacısı olmadı. Fakat kaçınılmaz bir şekilde Sergey’in ve manastırının tüm

hayatı o zamanın Rusyasının kaderi ile sanki ciltlenmişti. Rusya’nın tüm sevincinde

ve üzüntüsünde Sergey vardı. Kilise iktidarına sahip olmadan sürekli olarak

sözleriyle, görüntüsüyle, duasıyla Rusya’yı, devleti destekliyordu. Tüm bunlar

kendiliğinden gerçekleşiyordu. Sergey çağının insanı, zamanının sözcüsü kendisine

bahşedilen hayatı yaşayan birisi idi.

Sergey sadece kendi manastırını kurmadı. Eğer Sergey manastırındaki

hücreleri kendi elleriyle yıktıysa, eğer Kirjaç’ta Blagoveşenskiy Manastırını kendisi

inşa ettiyse, Sergey Ruhunu taşıyan, öğrencileri tarafından kurulmuş, Sergey’in hayır

duası ile inşa edilmiş sayısız dini mekân öylelikle ortaya çıkmıştır. Moskova ve

çevresinde hangi yöne doğru gidilirse gidilsin her yerde Sergey’in izlerini görmek

mümkündür. Tüm Moskova çevresinde, kuzeye ve güneye doğru Sergey’in

öğrencilerinin manastırları yükseldi. Bu eski, harikulade, yüce gönüllü isimleri;

Pavel Obnorski, Pahomiy Nerehotskiy, Afanasiy Jelezniy Posoh, Sergey Nuromskiy-

hepsi Sergey’in öğrencileri- bu uzak ve karanlık köşelere ışık götürmüş kişilerin

hepsinin ismini saymak mümkün değil. Onlar kilise, hücre ve Sergey’in yaptığı gibi

yurt inşa etmek için çalışıyorlardı, yarı vahşi hayatı aydınlatmak, maneviyatın
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kültürüne devletin temelini kurmak için çalışıyorlardı. Sergey’in direk kendisinin

veya öğrencileri vesilesiyle kurulmasını sağladığı manastırların sayısı 40’a ulaşıyor.

Bu 40 manastırdan da çoğunlukla ıssız, vahşi yerlere, ormanlık alanlara kurulmuş

yaklaşık 50 tane dini mekân ortaya çıktı. Manastırlar başarı kazanmış hayatların

yanına inşa edilmedi, ormanlık alanlarda, ıssız göl çevrelerinde manastırlardan bir

yaşam ortaya çıktı. Yeni bir hayat için bu manastırlar, koruma, dayanak, gerçek ve

yüksek bir “mahkeme” idi. Bazen ekonomiyi onlar belirliyorlardı. Manastırların

kasalarından hükümdarlar zor anlarda borç alıyorlardı. “Kelar” lar tüm bölgelerin

finansmanının ve ziraatının “bakanları” idi. Kuzeyde, bazı bölgelerde manastırlar

küçük bir devlet gibiydi.

Manastırların bu doğrultuda ilerleyişi Sergey’in ölümünden sonra gerçekleşti.

Yaşantısı süresince Sergey kendi öğrencileri ve kendisi gibi yoksullarla manevi bir

sohbet halindeydi. Sergey’de sadece yeni kurulmuş manastırların öğrencilerini ve

başrahiplerini değil, knezleri, voyvodaları, boyarları, tüccarları, din adamlarını,

köylüleri de görüyoruz. O Bizans’ta ortaya çıkmış ve onlardan Rusya’ya geçmiş bir

“öğretmen-keşiş” gibiydi. Sergey zamanında “enstitü” gibi bir manastır hayatından

bahsetmek mümkün değildi. Onun fikirleri halkın ruhuna göreydi ve Ortodokslukla

tam olarak uyuşuyordu.

Karanlık zamanlarda, Rusya’nın Tatar Boyunduruğuna düştüğü ve

aydınlamanın olmadığı, insanların özellikle yüreklendirilmeğe ve -şehirli insanların

temiz havaya ihtiyaç duyduğu gibi- yenilenmeye ihtiyaç duyduklarında, tüm

Rusya’nın kuvvetlendirici duygusu hac yolculuğu şeklinde Sergey’e ulaşıyordu.

Sergey’in kendisi, hayat verici temiz bir hava idi.
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Tarihsel olarak Sergey özgür insanları maneviyat bakımından eğitti, hanın

karşısında eğilen köleleri değil. Hanlar Rus ruhban sınıfını koruyarak, manastırları

bağışlayarak hata ettiler. Kutsal insanın manevi etkisi Rusya tarihinde, manastırların

yayılmasında oynadığı gibi bir rol oynadı.

Böylece Makovitsa’ya, ormana çekilmiş genç Varfolomey önce manastırın,

daha sonra manastırların ve en sonunda da tüm ülkede keşişliğin kurucusu olmuştur.

Öğretmen, barıştırıcı, knezleri cesaretlendiren, iyileştirici, mucize yaratan,

keşiş olarak, hayatta kendi işini yapıp Sergey, bir “örnek” olarak kaldı. Knezler,

Tatarlar, rahipler gitti, harabeler lekelendi. Ama “örnek” hala yaşıyor, ışık tutuyor,

öğretiyor ve yol gösteriyor.

Soğukkanlılıkla, dayanma gücü, itidal, iyi huylu sükûnet, hafif kelimelerin

uyumu ve kutsal uğraşlar Rus kutsal insanının biricik imgesini oluşturdu. Sergey en

derin Rus en derin Ortodoks’tu. Sergey’de Rusya’nın kuzeyinin kasveti, Rusya’nın

temiz, sağlam ve sağlıklı bir tipi vardı.

Şiddetin, kanın, gaddarlığın, hainliğin, alçaklığın olduğu zamanlarda

Sergey’in doğaüstü, essiz görüntüsü teskin ediyor ve destekliyor. Kendisi ile ilgili

yazı bırakmadan Sergey sanki hiçbir şey öğretmiyor. Fakat o tüm benliği ile

öğretiyor; Sergey sessiz bir şekilde doğruluğu, dürüstlüğü, mertliği, emeği, saygıyı

ve inancı öğretiyor.
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9.3 AVRAAMİY’İN KALBİ

Avraamiy Rostov topraklarında yaşayan bir köylü idi. Gençliğinden beri

güçlü ve başarılıydı, ferah içinde bir yaşam sürüyordu. Ancak hayatında ruhunun

ağırlığından ötürü çok az mutluluk gördü. Daha az çalışmasına rağmen komşusunun

izbesi daha iyi, ürünü daha zengindi. Diğerlerinin eşleri boylu poslu, endamlı ve

güzeldi, oysa onun Mariyası zayıf, solgun, güçsüz ve güzel değildi. Avraamiy güçlü

o ise zayıftı. Avraamiy’in eşi tembel ve müsrif birisi idi, Avraamiy’ye sanki eşi kara

ve kıllı ellerinde onun mutluluğunu dikiyormuş gibi geliyordu.

Avraamiy, eşi el ayaktan düşene kadar onun hiçbir hatasını mazur görmedi.

Ölüm yaklaştığında Mariya ağlayarak eşine:

“Artık bana kızma, ben ayrılıyorum. Eğer canını sıktıysam affet. Ben sana

sadık bir eş oldum, sadece seni sevdim ve seviyorum. Eğer Tanrı reddetmezse, senin

ruhunun ağırlığını hafifletmesi için O’na dua edeceğim”, dedi ve öldü.

Avraamiy eşine çok acıdı ve çok üzüldü. Diğer güzel kadınları fark etmesine

rağmen evlenmedi. İçinden “Diğerlerinin eşleri ölmüyor ama benim eşim öldü. Ben

bekâr nasıl yaşayacağım şimdi?” diye geçiriyordu.

Avraamiy dindar bir insandı. Evi, bulunduğu ortam kendisi için yaşanmaz bir

hal alınca, ormanda, hücrede yaşayan keşişe başvurmaya gitti. Keşiş Avraamiy’e:

“Güçlüsün, halin vaktin yerinde, fakat kalbin dikenli, kıskanç ve memnuniyetsiz.

Kalbini cesaretlendirmeden mutlu olamazsın”, dedi. Ve “eğer sana kalbini öğütmek

ihsan edilirse, kendini bulacaksın” diyerek dünyayı dolaşmasını tavsiye etti.

Avraamiy evini, toprağını satıp, sırt çantasını alıp yola koyuldu. Bir süre ırgat

olarak çalıştı ve daha sonra rahip adayı olarak bir manastıra girdi. Manastırda da

kıskançlığını, memnuniyetsizliğini yenemedi ve sonunda oradan da ayrıldı.
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Uzunca bir süre gezdi. Tanrı’ya kalbini “öğütmesi” öfkesini ve kıskançlığını

alması için dua ediyordu. Eşini hatırladığı anlarda ise, onunlayken mutlu olduğunu

düşünüyordu.

Yine böylesine bir ruh halinde, dua ederken yere kapanmıştı ve başını

kaldırdığında, yakınında bir tavşanın durduğunu gördü. Tavşan sanki ona kendisini

takip etmesini söylüyordu. O da söyleneni yaptı ve tavşanı takip etti. Birden karşısına

bir şapel çıktı. Avraamiy ıssız, rutubet kokan, terk edilmiş şapele girdi. Şapelde bir

Meryemana ikonası vardı. İkonanın karşısında diz çöktü ve dua etti.

Avraamiy o gece şapelde kaldı ve rüyasında eşi Mariya’ya benzeyen birisini

gördü ve o gördüğü kadın kendisine:

“Sabah ikonayı alacaksın, göle gideceksin orada bir kayık var, gölü geçip

ikonayı daha önce kaldığın manastıra götüreceksin, ikona burada yeterince kaldı”,

dedi.

Sabah Avraamiy kendisine söylenenleri yaptı, doğru yolu bulmasında başında

dolaşan bir kırlangıç yardımcı oldu.

Kayıkla gölün ortasına geldiğinde, artık Avraamiy iyice güçten düşmüş ve

dünyanın artık eriyor olduğunu düşünmeye başlamıştı. Her yerde duman ve sessizlik

hâkimdi. Heyecanlandı ve hüzünlendi. Küreği bıraktı ve ikonanın önünde eğildi. O

anda bir ses;

“Korkma Avraamiy, Ben Hz. İsa’nın annesi, kalplere iyilik getirenim , senin

için üzülüyorum ve kalbinden istemediğin duyguları alacağım” dedi.

Avraamiy dehşete düşmüştü, ikonanın önünde biraz daha eğildi ve yavaş,

ateşli bir şekilde, bir “değirmen”in kalbini öğüttüğünü hissetti. Daha sonra da

kırlangıç, artık sevgi dolu ve uysal olan Avraamiy’e, inanmayanların ve paganların
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arasında anlatması için kendisine Tanrı’nın haçının ve Meryem’in ününün verildiğini

söyledi.

Avraamiy ikonayı alıp manastıra götürdü. Yeniden rahip adayı olarak kiliseye

girdi. Bir süre sonra da saçlarını kestirip rahip oldu. Artık eski halinden eser

kalmamıştı. Her gün dua ediyor, eşine yaptıklarından ötürü af diliyordu.

 Bir süre kaldıktan sonra manastırdan ayrıldı. Başrahibin hayır duasını alıp

ormanın derinliklerine gitti. Orada “Bogoroditsa Umileniye Serdets” Manastırını

kurdu bu manastırda yeterince “kardeş” toplanınca oradan ayrıldı ve “Presvyataya

Deva” isminde ormanın daha derinliklerinde bir başka manastır kurdu. Daha sonra da

“Precistaya” isminde bir başka manastır daha kurdu.

O zamanlar paganların bulunduğu tüm ücra yerlerde, Avraamiy Hz. İsa’nın

parıldayan gerçeğinin habercisi, savunucusu ve vaizcisi oldu.

Avraamiy Rostov’da bir köylü idi. Prepodobniy Avraamiy Çuhlomskiy

(Galitski), Sergey Radonejski’nin öğrencisi, Troitse-Sergey Manastırı’ndan ayrılarak

Galitski Knezliği topraklarında (şimdilerde adı Kostromskaya Bölgesi) birkaç tane

manastır inşa eden kişidir.
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9.4 PAPAZ KRONİD

Papaz Kronid 60 yaşlarında, kendisini seven ve sayan köylülerin “Kron” diye

seslendiği, 5 çocuğu olan bir din adamıdır. Kron taç giydiriyor (evlendiriyor), ölüleri

defnediyor, vaaz veriyor, kısaca işinin gereğini yerine getirmeye çalışıyordu. Kron

30 yıldır papazlık yapıyordu, ataları da burada çalışmışlardı. Kron’un çalıştığı bu

kilise daha dedesi Peter’in babası zamanında yapılmıştı.

Kilise işlerinin yanı sıra Kron, ailesi ile de meşgul oluyordu. Düşünmesi

gereken 5 çocuğu vardı. Hayatın zorluğunu da göz önüne alarak onları nasıl

yetiştireceğini düşünüyordu. Çocukları babalarına yardım ediyor, kilisede ayinlere

katılıyorlardı. Babaları onları “Genç Ordu” diye adlandırıyordu. Yazar böylelikle,

Kron ve çocuklarından bahsederek aile yaşamına da değinmiş oluyor.

Yazar eserde Ortodoksluk için önemli günlerden ve kutlamalardan

bahsediyor. Pazar ayininin kilise çalışanları için önemi vurgulanıyor. Dinen önemli

sayılan günlerden birisi olan “Paskalya” için köyde yürütülen hazırlıklardan

bahsediliyor ve o günün köyde nasıl geçirildiği anlatılıyor.

“Paskalya zamanı köyde sırasıyla ikonları kaldırıyorlar, bu, önde papaz

yardımcısı ile Kron’un ve arkasında yatay asılmış bayraklarla diğer katılımcıların

ilerlemesi anlamına geliyordu. Yolda gruplar halinde ilerliyorlar ve “Hristos

Voskrecenye”yi söylüyorlardı.”

Paskalya geçidinden sonraki durum ise yazar tarafından:

“Paskalya artık geçti, zaman artık ciddi ve gerekli, güzel kıyafetler artık

yok…” sözleri ile dile getiriliyor.

Diğer eserlerinden farklı olarak Zaytsev bu çalışmasında dini olayların yanı

sıra köy yaşamını da, hayvanlardan, doğanın yaydığı güzel kokulardan, gölden,
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çaydan bahsederek okuyucuya sunuyor. Yazarın kendisi de köyde uzun zaman

geçirmiş olduğu için bu yaşamın ve doğanın ayrıntıları başarılı bir şekilde sunulmuş.

Hıristiyanlık için önemli bir bayram olan paskalyaya değinilmiş ve nasıl kutlanıldığı

anlatılmaya çalışılmış.
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авт. вступ. ст., с. 5-24, и примеч. Т. Ф. Прокопов; Худож. М. В. Осипова]

669,[2] с. ил. 22 см М. Современник 1990

2003 Дальний край Библиотека отечественной классической художественной

литературы, , Дрофа

d)Dünya Kaygısı: Земная печаль : Из шести кн. / Борис Зайцев ; [Сост., вступ.

ст.,  примеч.  Л.  Иезуитовой;  Худож.  Л.  Грудинская]  494,[2]  с.  ил.  21  см Л.

Лениздат 1990

e)Altın Motif: Золотой узор :  Роман.  Повести /  Борис Зайцев ;  [Сост.,  авт.

вступ. ст. Т. Ф. Прокопов] 442,[2] с. 17 см М. СП "Интерпринт" 1991.

f)Sonbahar Işığı Осенний свет :  Повести и рассказы /  Борис Зайцев ;  [Сост.,

вступ.  ст.,  с.  6-30, и примеч.  Т.  Ф.  Прокопова]  541,[2] с.  портр.  22 см М.  Сов.

писатель 1990.

g)Aziz Sergey Radonejski: Преподобный Сергий Радонежский : Рассказы,

повесть / Борис Зайцев 126,[2] с. 20 см М. Современник 1991

h)Kompozisyonların Derlemesi: Собрание сочинений

: [В 5 т.] / Борис Зайцев ; [Сост., авт. вступ. ст. и примеч. Т. Ф. Прокопов] 21 см

М. Рус. кн. 1999
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ı)Kompozisyonlar: Сочинения

1993 Сочинения : В 3 т. / Борис Зайцев ; [Сост. и подгот. текста Е. Воропаевой,

А. Тархова; Вступ. ст., с. 5-47, и коммент. Е. Воропаевой], 21 см, М. Изд. центр

"Терра" 1993-

1993 Сочинения : В 3 т. / Борис Зайцев ; [Сост. и подгот. текста Е. Воропаевой,

А.  Тархова;  Коммент.  Е.  Воропаевой],  21  см,  М.  Худож.  лит.  :  Изд.  центр

"Терра" 1993.

1993 Сочинения : В 3 т. / Борис Зайцев ; [Сост. и подгот. текста Е. Воропаевой,

А.  Тархова;  Коммент.  Е.  Воропаевой],  21  см,  М.  Худож.  лит.  :  Изд.  центр

"Терра" 1993.

3)Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Tarihi

Edebi Formlar ve Türler

Sanatsal Uzun Öyküler

a)Kompozisyonların Derlemesi: Собрание сочинений

1999 Собрание сочинений / Борис Зайцев ; [Сост., авт. вступ. ст., с. 6-27, и

примеч. Т. Ф. Прокопов], 22 см, М. Рус. кн. 1999-

1999 Собрание сочинений : [В 5 т.] / Борис Зайцев ; [Сост., авт. примеч. Т. Ф.

Прокопов], 21 см, М. Рус. кн. 1999-

1999  Собрание сочинений :  [В 5  т.]  /  Борис Зайцев ;  [Сост.,  авт.  вступ.  ст.  и

примеч. Т. Ф. Прокопов], 21 см, М. Рус. кн. 1999

b)Aziz Nikolay Sokağı: Улица Святого Николая : Повести и рассказы / Борис

Зайцев ; [Вступ. ст., сост. О. Михайлова] 398,[1] с. 20 см М. Худож. лит. 1989.

4) Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Bilimi

Edebi Formlar ve Türler
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Sanatsal Uzun Öyküler

Romanlar ve Uzun Öyküler

a)Atlantida : Атлантида / Борис Зайцев ; [Сост., подгот. текста, коммент. Н. И.

Лаврентьевой; Вступ. ст. А. П. Черникова, с. 5-30; Худож. Е. Смирнов] 587,[2]

с.ил.21см

Калуга Ин-т усовершенствования учителей 1996

b) Uzak: Далекое : [Сборник] / Борис Зайцев ; [Сост., авт. вступ. ст. и примеч.

Т. Ф. Прокопов] 511 с. ил. 22 см М. Сов. писатель 1991

c)İlginç Seyahat: Странное путешествие :  [Романы и повести]  /  Б.  К.  Зайцев ;

[Сост. и предисл. И. Курамжиной] 573,[2] с., [1] л. портр. 22 см М. Панорама

1996.

5) Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Bilimi

Edebi Formlar ve Türler

Sanatsal Uzun Öyküler

Hikâyeler ve Noveller

a)Seçilmiş : Избранное / Б. К. Зайцев 319,[1] с. ил. 17 см М. Сретен. монастырь

1998

6) Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Bilimi

Edebi Formlar ve Türler

Edebi Karışım

a)Mavi Yıldız : Голубая звезда

1989 Голубая звезда : Рассказы. Роман. Повесть. Главы из кн. "Москва" / Борис

Константинович Зайцев ; [Предисл., послесл., примеч. О. Н. Михайлова;

Худож. И. Цыганков], 364,[1] с.,[1] л. портр. 22 см, Тула Приок. кн. изд-во1989
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1989 Голубая звезда : Повести и рассказы; Из воспоминаний / Б. К. Зайцев ;

[Сост., предисл., с. 5-31, и коммент. А. Романенко], 575,[2] с., [8] л. ил. 21 см,

М. Моск. рабочий 1989.

7) Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Bilimi

Edebi Formlar ve Türler

Çocuklar ve Gençler İçin Sanatsal Edebiyat

a)Tanrı’nın Kulları:Люди Божии :  [Сборник :  Для ст.  шк.  возраста]  /  Борис

Зайцев ; [Сост., авт. вступ. ст. и коммент. С. Н. Осипов] 428,[2] с. ил. 21 см М.

Сов. Россия 1991.

b)Proza : Проза

1997    Проза / А. Ремизов, Б. Зайцев ; [Вступ. ст. С. Федякина], 747,[2] с. 21 см,

М. Назрань АСТ : Олимп 1997.

1997     Проза /  А.  Ремизов,  Б.  Зайцев ;  [Вступ.  ст.  С.  Федякина],  747,[2] с.  21

см, М. Назрань АСТ : Олимп 1997

8) Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Bilimi

Edebiyat Teorisi, Edebiyat İncelemesi, Edebi Teknik

Edebi Eleştiri ve Edebiyat Bilimi

b)Jukovski, Turgenyev’in Hayatı : Жуковский; Жизнь Тургенева; Чехов

1999 Жуковский; Жизнь Тургенева; Чехов / Б. Зайцев ; [Сост., подгот. текста,

вступ. ст. и примеч. А. Д. Романенко], 540,[1] с. портр. 21 см, [2-е изд.] М.

Дружба народов 1999

1994  Жуковский;  Жизнь Тургенева;  Чехов :  Лит.  биогр.  /  Б.  Зайцев ;  [Сост.,

подгот.  текста,  вступ.  ст.  и примеч.  А.  Д.  Романенко],  540,[1]  с.  ил.  21  см,  М.

Дружба народов 1994
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9) Filoloji, Dilbilim, Sanatsal Edebiyat, Edebiyat Bilimi

Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat İncelemesi, Edebiyat Tekniği

Edebi Eleştiri ve Edebiyat Bilimi

Nispeten Tarihi Edebi Araştırmalar

a)Turgenyev’in Hayatı : Жизнь Тургенева : Лит. биогр. / Б. Зайцев 155 с. ил.

21 см М. Дружба народов 1998.

b)Jukovski: Turgenyev’in Hayatı: Çehov : Жуковский; Жизнь Тургенева;

Чехов

1999 Жуковский; Жизнь Тургенева; Чехов / Б. Зайцев ; [Сост., подгот. текста,

вступ. ст. и примеч. А. Д. Романенко], 540,[1] с. портр. 21 см, [2-е изд.] М.

Дружба народов 1999.

1994 : Жуковский; Жизнь Тургенева; Чехов : Лит. биогр. / Б. Зайцев ; [Сост.,

подгот. текста, вступ. ст. и примеч. А. Д. Романенко], 540,[1] с. ил. 21 см, М.

Дружба народов 1994
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10. SONUÇ

1972 yılında hayata gözlerini kapatan Boris Konstantinoviç Zaytsev 20.yy

Rus Göçmen Edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. Döneminin birçok

yazarının yaptığı gibi “tedavi amaçlı” adı altında aldığı vize sayesinde önce

Almanya’ya giden daha sonra da Fransa’ya, Paris’e yerleşen yazar yazın hayatına

Avrupa’da devam etmiştir. Ancak eserlerinde her zaman Rusya’yı bulmak Rus

Kültürü’nün varlığı hissetmek mümkündür.

Döneminin edebiyatçıları arasında önemli bir yere sahip olan B.K Zaytsev’in

yaratıcılığında Jukovski, Çehov ve Turgenyev’in büyük etkisi olmuştur. Çehov’un

yazarı cesaretlendiren, yol gösteren mektuplarından bahsetmek mümkündür. Zaytsev

de bu 3 büyük üstada kendi adlarını taşıyan edebi biyografik eserleri ile bir anlamda

şükranlarını sunmuştur.

Ortodoks Kilisesi ve manastır hayatına da eserlerinde yer veren yazar

“Aynaros” ve “Varlaam” adlı eserlerinde konuyu işlemiştir. Dinsel öğeler içeren

veya Hıristiyanlık dini açısından önemli bir tür olan “hagiography” alanında verdiği

eserleri Ortodoksluk dininin ve bu dinin önde gelen temsilcilerinin tanınması

açısından önemli olmuştur. “Aziz Sergey Radonejski” adlı çalışması bu türün en

güzel örneklerinden birini sunmakla birlikte güzel bir de tarihsel kaynak olma

özelliğine sahiptir. Önceleri daha çok kilisenin ve kilise tarihçilerinin ilgisini çekmiş

bir tür olan “hagiography” zamanla ideal azizlerin hayat öykülerini yazma fikrinin

oluşması ile edebiyatta da yer edinmiştir. Türk-İslam Edebiyatı’nda menakıbnameler

“hagiographic” eserlere yakınlık gösterse de tam bir benzerlikten bahsetmek veya

karşılaştırmada bulunmak pek mümkün değildir.
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12. ÖZET

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemi Rus Göçmen Edebiyatının ve

edebiyatta “Hagiography” alanının önde gelen isimlerinden biri olan Boris

Konstantinoviç Zaytsev’i, eserlerini ve “Hagiography” alanında verdiği eserleri

tanıtmak tezimin amacı idi.

Bu amacın gerçekleşmesi için “hagiography” alanının tanıtılması, ilgi alanının ve

gelişiminin anlatılması yerinde olacaktır.

ABSTRACT

The aim of  my thesis  is  to  introduce  the  literary  works  of  especially   Hagiography

works of B.K Zaytsev one of the leading representatives of the hagiography and the

immigrant literature of the Soviet Union era.

In order to achieve the aim, I also introduced Hagiography field, mentioned the

major subjects and the development of Hagiography.

РЕЗЮМЕ

Цель моей диссертации, представить Бориса Константиновича Зайцева,

который является одним из выдающихся представителем Эмигрантской

литературы во время Советского союза, eго произведения и особенно

произведения написанные в области агиографии.

Для того чтобы осуществить эту цель, представить агиографию и её    развитие

будет полезным.
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