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ÖZET
Bu inceleme Nikolay Gogol’ün (1809-1852) Ukrayna halk sanat›na özgü en fazla ö¤eye yer verdi¤i Dikanka Yak›nlar›nda Bir Çiftlikte Akﬂamlar adl› derlemesi üzerindedir. ‹ncelemede bu derlemedeki öykülerde
var olan; halk efsaneleri, söylenceleri, masallar› gibi folklorik yap›tlara ait temalar ve üslup, anlat›m teknikleri mercek alt›na al›nmakta ve buradan yola ç›k›larak Gogol’ün Ukrayna folkloruna yaklaﬂ›m› tart›ﬂ›lmaktad›r.
‹ncelemenin sonunda Gogol’un halk›n manevi güzelli¤ini halk sanat›na baﬂvurarak ortaya koymuﬂ; bunu yaparken de halk›n yeteneklerinin, bozulmam›ﬂ ruhu ve mert karakterinin, k›vrak zekâs›n›n de¤erini hat›rlatm›ﬂ oldu¤u fikri benimsenmektedir. Ayr›ca Gogol’un halk kültürünü ve sanat›n›, uygarl›¤›n üzerinde
yükseldi¤i en temel yap› taﬂ› olarak gördü¤ü de öne sürülmektedir.
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ABSTRACT
This essay is about Nikolai Gogol’s story collection, Evenings in a Farm near Dikanka, in which he
makes his most widespread use of folklore material. The themes and techniques of works of folklore that
appear in the stories—such as legends and fairy tales—are examined and Gogol’s approach to Ukrainian folklore is discussed.
The conclusion of the essay states that Gogol put forward the spiritual beauty of the people using the
features of the people’s arts—and, while doing that, reminded us of the value of the ordinary man’s unspoiled
soul and intelligence.
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Küçük Rusya olarak da bilinen Ukrayna, Kazaklar yurdu, destanlar ülkesinin ta kendisidir. Uçsuz bucaks›z bozk›rlar›, k›m›lt›s›z büyük ›rmaklar›, Kazaklar›n serüven dolu seferlerine ve halk
ozanlar›n›n türkülerine oldu¤u gibi pek
çok edebi yap›ta da konu olmuﬂtur. Ukrayna; tarihi öyküler, masallar ve say›s›z
destan türkülerle zengin bir ulusal kültür miras›na sahiptir.
Ola¤anüstü bir ustal›kla betimledi¤i bozk›r›, ormanlar›, gölleri ve geceleriyle Ukrayna, Nikolay Gogol (18091852) için ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.

Sanatç›n›n çocukluk ve gençlik y›llar›
Ukrayna’da geçmiﬂtir. Yaﬂam› ilk kez
burada gözlemlemeye baﬂlam›ﬂ, Ukrayna folkloruna ve tiyatroya olan aﬂk› burada do¤muﬂtur. Gogol, daha Nejin Okulu’nda iken (1821-1828) halk yaﬂam›na
ve halk sanat›na büyük ilgi duyuyordu.
Ukrayna gelenekleri, görenekleri, oyunlar›, türküleri vb. üzerine kendi düﬂüncelerinin ya da de¤iﬂik kaynaklardan
notlar›n yer ald›¤› De¤iﬂik Bilgiler –
Elalt› Ansiklopedisi (Kniga vsyakoy
vsyaçin› ili Podruçnaya Entsiklopediya)
adl› yap›t› bu ilginin kan›t›d›r.
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Ancak Gogol’ün Ukrayna folkloruna duydu¤u ilginin farkl› bir kayna¤› daha vard›r. 1820’li y›llarda Aral›kç›lar
(Dekabristler) taraf›ndan desteklenen
halkç› fikirler k›sa bir zaman içinde büyük ses getirmiﬂtir. Bu fikirleri destekleyen Rus ayd›nlar›; dalkavukluk düzeyindeki yabanc› hayranl›¤›na karﬂ› ç›km›ﬂ,
Rusya’n›n zengin ulusal kültürünün katman katman incelenmesi gerekti¤ini savunmuﬂlard›r. Bu fikirlerin gündeme
damgas›n› vurdu¤u dönemdeki edebiyat
yap›tlar›nda da halk yaﬂam›, halk sanat› ö¤eleri ve kahramanlar› yer almaya
baﬂlam›ﬂt›r. Tüm bu olgular l9. yüzy›l›n
ilk y›llar›nda Rus edebiyat›nda baﬂlayan
demokratikleﬂme sürecini yans›tmaktad›r kuﬂkusuz.
Bu süreç Rus halk›n›n yaﬂam›n› ve
folklorunu oldu¤u kadar Ukrayna’n›n
yaﬂam›n› ve folklorunu da kapsamaktad›r. Söz konusu dönemde Rus toplumunda Ukrayna’n›n özgün kültürüne, kahramanl›klarla dolu tarihine, halk efsanelerine ve masallar›na ve elbette ki günlük
hayat›na duyulan ilgi artmaktayd›.1 Nitekim Petersburg’a gelmesinden birkaç
ay sonra (1828) Gogol, annesine ﬂöyle yazacakt›r: “Burada Ukrayna hakk›ndaki
her ﬂey herkesin ilgisini çekmektedir”
(Gogol 1952:142). Ukrayna temal› her
yap›t, Rus okuruna gizem dolu bir do¤a
ve günlük hayat›n kap›lar›n› aç›yordu.
l830’lu y›llara gelindi¤inde halk yaﬂam›na ve folkloruna duyulan ilginin
artmas›yla; bat›n›n etkilerine direnebilmiﬂ Ukrayna kültürü Rus toplumu için
giderek daha fazla önem kazan›rken; bu
ulusun tarihi ile ilgili her türlü belge, yap›t ya da kronik ilgi oda¤› olmuﬂtur.
Petersburg’da kald›¤› dönemde
(1828-1833) romantik fikirlerin etkisi alt›nda olan Gogol’ün de Ukrayna’ya olan
ilgisinin artt›¤›n› mektuplar›ndan anlamaktay›z. Yazar, söz konusu mektuplarhttp://www.millifolklor.com

da annesi ve k›z kardeﬂlerinden Ukrayna halk töreleri, efsaneleri ve bat›l
inançlar› hakk›nda bilgi göndermelerini
rica etmektedir (Gogol 1952:141). Annesiyle 1829-1830 y›llar›nda yapt›klar› yaz›ﬂmalarda halk gelenek ve göreneklerine defalarca de¤inilmektedir. Örne¤in,
24 Temmuz 1829 tarihli mektubunda
Gogol, Küçük Ruslar hakk›nda gönderdi¤i “de¤erli bilgiler için annesine ﬂükranlar›n›” iletmekte, buna benzer mektuplar bekledi¤ini yazmaktad›r (Gogol
1952:150).
Sonuçta Gogol öylesine zengin materyaller toplamay› baﬂarm›ﬂt›r ki, Ukraynal› eleﬂtirmen ve yazar Somov’un
tarihçi ve folklor araﬂt›rmac›s› Maksimoviç’e yazd›¤› bir mektuba konu olmuﬂtur. Söz konusu mektupta Somov; Ukrayna türküleri, masallar› ve di¤er folklorik yap›tlarla ilgili kimselerde olmayan kaynaklar›n Gogol’de bulundu¤unu
ve yazar›n onlar› “hemﬂehrileriyle” paylaﬂabilece¤ini bildirmektedir (Hrapçenko 1984:86).
Gogol’ün çok iyi bildi¤i Ukrayna yaﬂam› ve folkloru, Dikanka Yak›nlar›nda
Bir Çiftlikte Akﬂamlar (Veçera na hutore
bliz Dikanki)2 adl› öykü derlemesinin,
Roma (Rim) adl› öykünün ve 1840’lar›n
ikinci yar›s›ndaki çal›ﬂmalar›n›n kayna¤›n› oluﬂturmuﬂtur.
Okumakta oldu¤unuz bu çal›ﬂman›n amac› Gogol’ün Ukrayna folkloruna
yönelik yaklaﬂ›m›n› saptamakt›r; bunun
için de yazar›n Ukrayna halk sanat›na
özgü en fazla ö¤eye yer verdi¤i Dikanka
Akﬂamlar› yap›t› incelenecektir.
Dikanka Akﬂamlar› öykü derlemesi,
farkl› zamanda yaz›lan iki bölümden
oluﬂmaktad›r. 1831 y›l›n›n Eylül ay›nda
yay›mlanan ilk bölümde bir önsöz ve
dört öykü (Soroçinets Panay›r› – Soroçinskaya yarmarka, ‹van Kupalo Arifesi
– Veçer nakanune ‹vana Kupala, Bir Ma-
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y›s Gecesi ya da Suda Bo¤ulmuﬂ K›z3–
Mayskaya noç, ili Utoplennitsa, Kaybolan Yaz› – Propavﬂaya gramota) yer almaktad›r. Alt› ay sonra yay›mlanan ikinci bölümde ise bir önsöz ile dört öykü
(Noel Arifesi – Noç pered Rojdestvom,
Korkunç ‹ntikam – Straﬂnaya mest, ‹van
Fyodoroviç ﬁponka ile Teyzesi - ‹van Fyodoroviç ﬁponka i evo tyotüﬂka ve Büyülü
Yer – Zakaldovannoye mesto) daha bulunmaktad›r.
Dikanka Akﬂamlar›’n›n konusunu
Ukrayna köylülerinin (Soroçinets Panay›r›, ‹van Kupalo Arifesi, May›s Gecesi,
Büyülü Yer), Kazaklar›n (Korkunç ‹ntikam, Kaybolan Yaz›) ve taﬂral› çiftçilerin
(‹van F. ﬁponka...) yaﬂamlar›, gelenek,
görenekleri ve bat›l inançlar› oluﬂturur.
Baz› öykülerde ise tarihsel temalara yer
verilmiﬂtir.
Temelinde halk masallar›n›n bulundu¤u bu öykülerde halk efsaneleri ve
günlük yaﬂam, gerçek ve hayal, geçmiﬂ
ve bugün özgün bir bileﬂim olarak belirirken; gerçe¤in betimlenmesinde yer
yer halk efsanelerinden yararlan›lmas›yla; fantastik ö¤elerle gerçekçi ö¤eler
iç içe geçmektedir. Öykülerde de¤iﬂik konulara, olaylara ve dönemlere yer verilmesine karﬂ›n herhangi bir kopukluk
gözlenmez, yap›tta bir içsel bütünlük
sa¤lanm›ﬂ, her iki bölüm bir kitab› oluﬂturmuﬂtur.
Dikanka Akﬂamlar›’n›n ana temas›n›, Gogol’ün demokratik görüﬂleri ve
halkç›l›k anlay›ﬂ› belirlemektedir. Gogol,
yap›t›nda halk aras›ndaki sosyal iliﬂkileri ve halk›n idealleri ile birlikte kendi
hayallerini de yans›t›rken; iyili¤in kötülükten, gönül yüceli¤inin ç›karc›l›ktan,
çal›ﬂkanl›¤›n tembellikten, asilli¤in baya¤› ç›karlardan daha üstün olduklar›n›
vurgulam›ﬂt›r. Ayr›ca Gogol, paran›n gücünün yok edici oldu¤unu, mutlulu¤a
suç iﬂleyerek de¤il iyilikle eriﬂebilece¤i-
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ni, insan gücünün her türlü do¤aüstü
varl›¤›n üstesinden gelebilece¤ini, manevi de¤erlerin çi¤nenmesinin ve vatana
ihanetin en a¤›r ﬂekilde cezaland›r›lmas›
gerekti¤ini de dile getirir.
Dikanka Akﬂamlar› öykü derlemesinde, halk yaﬂam› ve folkloru Rus edebiyat›nda ilk kez böylesine do¤al ve ﬂiirsel
bir anlat›ma dönüﬂmektedir. Hemen hemen tüm öykülerin temelinde ya bir efsane, ya da folklorik bir motif bulunmaktad›r. Bu rengârenk temalar dünyas›nda
lirik halk türkülerini and›ran öykülere
de, ‘do¤aüstü güçlerin’ zaferlerinin anlat›ld›¤› Ukrayna efsanelerinden ça¤r›ﬂ›mlara da yer vard›r.
‹van Kupalo efsanesinin motiflerinin yer ald›¤› ‹van Kupalo Arifesi bu makalede incelenecek ilk öyküdür.
‹van Kupalo Arifesi
‹van Kupalo, 23-24 Haziran gecesi
kutlanan Ukrayna halk bayram›d›r. Bu
bayramla ilgili gelenekler çok eskilere
dayan›r. Ukrayna halk› bu gecede e¤reltiotunun k›pk›rm›z› bir çiçek açt›¤›na
inan›r. Bu çiçe¤i koparmak çok zordur,
çünkü ‘kötü ruhlar’ buna engel olmaktad›r. Ancak bu çiçe¤i koparan kiﬂi büyük
bir hazineye sahip olmakla birlikte bitkilerin ve hayvanlar›n dilinden anlama yetene¤ini de kazan›r.
‹van Kupalo Arifesi’nde anlat›lan
olaylar bizleri 17. yüzy›la götürmektedir.
Öykünün özeti k›saca ﬂöyledir: Petro
ad›nda kimsesiz bir genç, köyün eski
haydutlar›ndan Korj’un Pidorka adl› k›z›na âﬂ›k olur. Gençleri öpüﬂürken gören
baba, Petro’ya k›z›ndan uzak durmas›n›
söyler. Bundan bir süre sonra da Pidorka
küçük kardeﬂi arac›l›¤›yla Petro’ya bir
Leh ile evlendirece¤i bilgisini ulaﬂt›r›r.
Bunu duyan Petro köy meyhanesine içmeye gider, köylüler taraf›nda ﬂeytan oldu¤una inan›lan Basavryuk da meyhanededir. Basavryuk, sevdi¤i k›zla evlenehttp://www.millifolklor.com
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bilmek için her ﬂeyi yapabilecek olan
Petro’ya yard›m teklifinde bulunur. O
gece ‹van Kupalo bayram›d›r ve Petro efsanedeki çiçe¤i koparmak üzere da¤a ç›kar. Bin bir zorlu¤u aﬂan delikanl› efsanedeki çiçe¤e ulaﬂ›r ve alt›nlarla dolu bir
sand›k görür. Buna sahip olmak için ﬂeytan›n koydu¤u ﬂartlar› kabul eder ve köyüne dönüp Pidorka ile evlenir. Bir y›l
sonra ‹van Kupalo arifesinde ﬂeytan gelir ve yabanileﬂen Petro’yu da yan›na
al›p gider. Sand›ktaki alt›nlar parçalanm›ﬂ kuru kafalara dönüﬂürler. Kocas› taraf›ndan öldürülen küçük kardeﬂinin ruhunu gören Pidorka da köyü terk ederek
rahibe olur. Basavryuk’un tekrar ortaya
ç›kmas›yla da halk köyü terkeder.
Genel olarak kötü ruhlar›n hakim
oldu¤u ‹van Kupalo Arifesi’ndeki masals›, tamam›yla hayali ortam Gogol’un çocuklu¤undan beri hayal dünyas›nda yer
alm›ﬂ imgelerden beslenmektedir. Az
okumuﬂ ve dindar bir kiﬂi olan annesinin
dindar görüﬂleri Gogol’ün üzerinde etkili olmuﬂtu. Bat›l inançl› olan anne, çocuklu¤unda Gogol’e korkunç masallar
anlatm›ﬂ ve bat›l inançlar aﬂ›lam›ﬂt›.
Öyküdeki, efsanenin duyanlar› nas›l etkiledi¤ini anlatan, sat›rlar muhtemelen
Gogol’un çocuklu¤unda bu korkunç masallar› dinlerken kap›ld›¤› duygular›
yans›tmaktad›r:“Bir hikâye vard› ki, onu
her dinledi¤imizde korkudan zang›r zang›r titremeye baﬂlard›k, saçlar›m›z dimdik olurdu... Korkuya kap›l›rd›k ki, karanl›kta her ﬂey korkunç birer varl›k gibi
görünürdü bize.” (Gogol 1984:48)
‹van Kupalo Arifesi’nde kötü ruhlar
ve ﬂeytanlar Basavryuk’un imgesinde
toplanm›ﬂt›r. Basavryuk insan k›l›¤›na
girmiﬂ bir ﬂeytand›r: “Korkunç bir görünüﬂü vard›! Saçlar› dimdikti, gözleri k›zg›n bir bo¤an›n gözlerini and›r›yordu!”
Alt›nlar› göstererek, “Ha, ha, ha!... Nas›l
da parl›yorlar! Ha, ha, ha!... Nas›l da ﬂ›http://www.millifolklor.com

k›rd›yorlar! Bu oyuncaklardan bir y›¤›n
elde edebilmen için, biliyorsun, yaln›zca
birinin yard›m› gerek...” (Gogol 1984:49).
Eﬂsiz güzelli¤i ﬂiirsel bir biçimde
betimlenen Pidorka, halk türkülerindeki
kad›n tiplemelerini and›rmaktad›r: “Kazak dilberin tombul yanaklar›, sabah çi¤iyle y›kan›p daha bir parlayan, yapraklar›n› dikmiﬂ, yeni do¤muﬂ güneﬂin ›ﬂ›nlar› alt›nda daha da güzelleﬂmiﬂ olan,
narin bir gelincik kadar taze ve göz al›c›yd›... kaytan gibi simsiyah kaﬂlar› düzgünce aﬂa¤› k›vr›l›p tertemiz gözlerinin
içine bak›yorlard›...; delikanl›lar›n bakarken içlerinin gitti¤i küçücük a¤z› yaln›zca bülbül gibi ﬂak›mak gibi yarat›lm›ﬂ sanki; kuzgun kanad› gibi simsiyah
ve yumuﬂak saçlar›... alt›n iﬂlemeli cepkenin üzerine dökülüyorlard› k›v›r k›v›r...” (Gogol 1984:50).
Pidorka, yavuklusuna gönderdi¤i
haberiyle de halk türkülerindeki k›zlara
çok yak›nd›r: “‹vasyum benim, can›m
kardeﬂim! Yaydan f›rlam›ﬂ bir ok gibi
koﬂ Petro’ya; her ﬂeyi anlat ona: kahverengi gözlerini sever, beyaz yüzünü öper
öperdim, ama yazg›m izin vermiyor. Ac›
göz yaﬂlar›mla çok mendil ›slatt›m... Öz
babam da düﬂman›m oldu... Sevmedi¤im bir Lehle beni everecek. Söyle ona
dü¤ün yak›nda... Yaln›z dü¤ünümüzde
müzik çalmayacak, kilise korosu ilâhîler
okuyacak telli saz ve kaval yerine... Benim evim karanl›k, kapkaranl›k olacak:
akça a¤açtan yap›lm›ﬂ bir ev, çat›s›nda
baca yerine haç olan” (Gogol 1984:51)!
Halk sanat›n›n bu ﬂiirsel ö¤elerine
karﬂ›n ‹van Kupalo Arifesi’nde efsanenin iç karart›c› ö¤eleri a¤›r basarken yer
yer gerçekçi ö¤elere de yer verilmektedir. Halk inan›ﬂlar›ndaki gerçekçi unsurlarla usa ayk›r› unsurlar iç içedir.
‹van Kupalo Arifesi’nde karanl›k
güçler üstün gelmiﬂtir; ama buna kahraman›n safl›¤› de¤il açgözlülü¤ü neden ol-
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muﬂtur. ‹van Kupalo efsanesinin yan› s›ra pek çok masal›n, deyimin ve atasözün
de temas› olan “paran›n insan iliﬂkilerini yok eden gücü” öykü boyunca vurgulanmaktad›r. Gerçek d›ﬂ› semboller yazar›n gerçekçi görüﬂlerini ortaya koymas›n› engellememekte tersine buna hizmet etmektedir; suç iﬂleyerek para kazanman›n (‹van Kupalo Arifesi’ndeki
Petro), bir hazinenin üstüne kurularak
yan gelip yatman›n (Büyülü Yer’deki Dede) hiç kimseye mutluluk ve hay›r getirmeyece¤i gibi görüﬂler bu semboller yard›m›yla vurgulanmaktad›r.
‹van Kupalo Arifesi’ni anlatan kilise zangocu, bu öykünün yüz y›llar önce
dinleyenleri çok korkuttu¤unu, oysa
ﬂimdi güldürdü¤ünü söylemektedir.
Bundan halk›n ‘kötü ruhlar’ ya da do¤aüstü güçler hakk›ndaki görüﬂleri ve tepkilerinin, buna paralel olarak da toplumun bilincinin zamanla nas›l ve ne yönde de¤iﬂti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Gogol bu
rota üzerinden folklorik ö¤elerden yola
ç›karak okurunu bu konuda düﬂünmeye
iter.
‹van Kupalo Arifesi’ne kimi yönleriyle Korkunç ‹ntikam adl› öykü yak›nd›r.
Korkunç ‹ntikam
Öyküde zenginli¤e ulaﬂabilme arzusu ele al›narak insan iliﬂkilerinin ve kardeﬂlik ba¤lar›n›n bundan nas›l etkilendi¤i konusu iﬂlenir. Bu konu öykünün son
bölümünde yer alan ve 17. yüzy›la ait
olan bir türküyle dile getirilir. Türküden
Petro ad›nda bir bahad›r›n birlikte kazand›klar› zenginli¤in tamam›na sahip
olabilmesi için ‹van ad›ndaki arkadaﬂ›n›
o¤lu ile birlikte uçuruma itti¤ini ö¤reniriz. ‹ki bahad›r›n ruhlar› y›llar sonra
Tanr›’n›n huzurunda buluﬂur ve ‹van,
intikam›n› almak için Petro’nun tüm sülâlesini lanetler. Korkunç ‹ntikam’›n finali, öykünün temelini oluﬂturan ve Pet-
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ro’nun sülâlesinin son üyesi olan büyücünün hikâyesiyle s›k› s›k› ba¤l›d›r. Öykünün sonunda ‹van’›n ruhu büyücünün
karﬂ›s›na ç›kar ve onu uçurumdan aﬂa¤›
atar. ‹van böylece Petro’dan ve tüm sülalesinden korkunç intikam›n› alm›ﬂ olur.
Gogol, farkl› anlat›m üsluplar›na
baﬂvurarak ayn› öyküde birbirlerinden
çok farkl› ortamlar yaratmaktad›r: Geleneksel Kazak dü¤ününün ya da Katerina ile Danilo’nun iliﬂkilerinin betimlendi¤i k›s›mlarda lirik bir atmosfer yarat›rken savaﬂ ve do¤a betimlemeleri coﬂkulu bir ortam oluﬂturur; büyücü sahneye ç›kt›kça da mistik bir hava egemen
olur. Tüm bunlara bir de Kazaklar›n
günlük yaﬂam›n›n betimledi¤i güncel ortam eklenir. Böylece lirik, coﬂkulu, mistik ve güncel ortamlar kimi kez birbirlerini tamamlamakta, kimi kez ise karﬂ›
karﬂ›ya gelmektedirler. Gogol bunu yaparken hayal dünyas›ndan nesnelli¤e,
masaldan gerçe¤e, lirizmden iç karart›c›
ö¤elere, destandan ﬂiirsel anlat›ma sürekli geçiﬂ halindedir.
Katerina-Danilo iliﬂkisinin betimlenmesi; aralar›ndaki diyaloglar, Katerina’n›n o¤luna söyledi¤i ninniler Ukrayna lirik halk sanat›n›n özelliklerini taﬂ›rken, Kazaklar›n savaﬂlar›n›n anlat›l›ﬂ›ndaki üslup da epik halk yap›tlar›n›
ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Yas tutan Katerina’n›n yak›n›ﬂlar› bu etkilere iyi bir örnektir:“Kocam benim! Gözleri kapal› yatan sen misin öyle? Kalk, benim eﬂi bulunmaz ﬂahinim! Do¤rul!... Ama susuyorsun, susuyorsun benim biricik efendim! Karadeniz gibi karard›, mosmor oldu yüzün. Kalbin durmuﬂ! Neden böyle
so¤udu ellerin, erke¤im? S›cak de¤il mi
göz yaﬂlar›m, ›s›tm›yorlar m› seni? Seni
uyand›racak kadar güçlü de¤il mi h›çk›r›klar›m?...” (Gogol 1984:151). Gogol’ün
yap›tlar›n›n dil özelliklerini inceleyen
uzmanlar, Katerina’n›n bu sözlerinin; bihttp://www.millifolklor.com
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çim ve içerik olarak halk›n a¤›t yakma
gelenekleriyle benzerlik gösterdi¤ini
saptam›ﬂt›rlar (Hrapçenko 1984:115).
Kazaklar›n
kahramanl›klar›n›n
vurgulanmas›nda epik halk destanlar›na özgü dil özelliklerinden yararlan›lm›ﬂt›r. Öyküde kullan›lan sözcükler ve
sözdizimi yap›s› halk efsanelerine-sazlar›n›n eﬂli¤inde kör halk ozanlar›n›n eskiden söyledikleri ve ‘dum›’ ile ‘b›lina’ ad›
verilen türkülere - yak›nd›r: “... K›l›çlar
savruluyor, mermiler v›nl›yor, atlar kiﬂniyor, tok nal sesleri duyuluyordu. Naralar kulaklar› sa¤›r ediyor, dumandan göz
gözü görmüyordu. Her ﬂey birbirine kar›ﬂm›ﬂt›. Ama Kazak yüre¤i düﬂman nerede, dost nerede hissediyordu. Bir mermi v›nl›yor... Bir k›l›ç ›sl›k çal›yor... Anlaﬂ›lmaz bir ﬂeyler m›r›ldanarak yere yuvarlan›yor bir baﬂ... Kuﬂ gibi bir o yana
bir bu yana uçuyordu Danilo. Naralar
at›yor, k›l›c›n› savuruyor, sa¤›ndakilerin
solundakilerin kafalar›n› uçuruyordu.
Salla k›l›c›n›, ey Kazak! Vuruﬂ Kazak!
Yi¤it yüre¤ini hoﬂ et!...” (Gogol
1984:151).
Bu al›nt›, düzyaz› biçiminde sunulmuﬂ bir halk türküsü izlenimini b›rakmaktad›r; art arda gelen fiiller ve devrik
cümleler anlat›da bir bayram havas› yaratmaktad›r.
Büyücünün betimlenmesinde Katerina ve Danilo’nun lirik betimlerinin tamamen z›tt› belirir. Büyücünün yaﬂam›nda pek çok karanl›k nokta vard›r;
Kazak yüre¤i taﬂ›mayan ve halk›n sorunlar›na duyars›z bir kiﬂi olarak çizilir.
Yapmayaca¤› kötülük yoktur; büyücü,
yar› insan, yar› canavard›r; canl› ve gerçektir ama fantastik unsurlarla donanm›ﬂt›r; bunlara bir de do¤aüstü biçim de¤iﬂtiriﬂleri eklenince neredeyse bir masal kahraman›na dönüﬂmektedir.
Kazaklar›n Lehlere karﬂ› sürdürdükleri savaﬂla ilgili unsurlar öykü bohttp://www.millifolklor.com

yunca var olmakla beraber, tarihi tiplemeler ve savaﬂ sahnelerine ait anlat›mlar, içinde do¤aüstü dönüﬂümlerin bile
bar›nd›¤› fantastik dünyan›n betimlemelerine göre ikinci plandad›rlar.
Do¤a üstü varl›klarla tarihsel ö¤enin yan yana bulundu¤u bir di¤er öykü
de Hetmanl›k4 ad›yla an›lan tarihsel dönemin fonda oldu¤u Kaybolan Yaz›’d›r.
Kaybolan Yaz›
Öyküde, yaﬂl› bir Kazak, Hetman›n
yazd›¤› bir yaz›y› Rus çariçesine götürmek üzere yola ç›kar. Yolda kendisi gibi
Kazak olan biriyle tan›ﬂ›p arkadaﬂ olur
ve bir süre sonra da aralar›na bir baﬂka
kiﬂi daha kat›l›r. Hava karar›nca Kaza¤›n arkadaﬂ›n› bir korku sarar ve ruhunu ﬂeytana satt›¤›n› söyleyerek arkadaﬂlar›ndan onu korumak için gece nöbet
tutmalar›n› ister. Ne var ki ﬂeytan konaklad›klar› hana gelir; bu arada nöbetteki Kazak da uyuyakalm›ﬂt›r. Sabah
uyand›¤›nda yan›nda arkadaﬂ›n› göremeyen Kazak, hem at›n›n, hem de yaz›n›n ﬂeytan taraf›ndan çal›nd›¤›n› fark
eder. Kazak beﬂ alt›n karﬂ›l›¤›nda hanc›dan cehenneme giden yolu ö¤renerek
oraya gider, burada ﬂeytanlar ve cad›lar
görür. Büyük çaba sarf ederek onlarla
konuﬂabilmeyi baﬂar›r, tabi art›k onlar›n
kurallar›na uymak zorundad›r. Çal›nan
yaz›y› geri almak için onlarla kumar oynar ve sonuçta yaz›y› geri al›r; bir ﬂeytan
at›yla uçarak evine döner...
Öyküde do¤a üstü güçlere önemli
bir yer ayr›lmas›na karﬂ›n betimlenen
ortam ‹van Kupalo Arifesi’ndeki gibi ürkütücü de¤ildir. Kaybolan Yaz›’da e¤lence ve dansa da yer olan renkli bir atmosfer vard›r; ancak e¤lenenler insan de¤il,
çirkin yarat›klard›r. Bununla beraber
öyküde bir de nesnel ortam vard›r. Ancak buradaki nesnel ortam tüm derlemede betimlenen nesnel ortam gibi oldukça
de¤iﬂiktir; günlük yaﬂam›n içinde ak›p
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giden s›radan günleri de¤il bayram (Noel gecesi), kutlama (May›s gecesi) veya
panay›r (Soroçinets panay›r›) günleri gibi halk›n heyecan ve coﬂku dolu oldu¤u
e¤lence zamanlar›n› kullan›r Gogol.
Kaybolan Yaz›’da e¤lence ve coﬂku
bak›m›ndan birbirine benzeyen, ancak
kahramanlar bak›m›ndan farkl› iki ortam oluﬂur. Bu ortamlar› birbirlerine
yaklaﬂt›rman›n Gogol’un bilinçli tercihi
oldu¤u kan›s›nday›z. Yarat›klar›n ortam› insano¤lu ortam›na ‘komﬂu’ konumdad›r, aralar›nda bir orman ve bir de nehir vard›r; birinden di¤erine geçmek
mümkündür, nitekim yaz›y› götürmekle
görevli olan Kazak da bunu yapmaktad›r.
“Korku nedir bilmez tak›m›ndan”
olan yaﬂl› Kazak fazla düﬂünmeden cehenneme gider ve cad›lara ﬂeytanlara
korkusuzca kafa tutar: “Ne o, pis yarat›klar!” Benimle alay m› ediyorsunuz?
Hemen ﬂimdi Kazak kalpa¤›m› vermezseniz, Katolik olay›m, sizin o domuz suratlar›n›z› enselerinize çevirmezsem”
(Gogol 1984:89)! Yaln›zca ﬂeytanlardan
üstün oldu¤una inanm›ﬂ bir ölümlü böyle konuﬂabilir.
‹nsano¤lu ortam›yla yarat›klar ortam› aras›ndaki geçiﬂ gerçek yaﬂamdan
masala, masaldan gerçek yaﬂama geçiﬂleri beraberinde getirmektedir. Öykü yaﬂamdan al›nt›larla baﬂlar ve sonra nöbet
tutmakta olan Kazak, ﬂeytan› görür. Hemen sonra handaki toplant› anlat›l›r ve
bunun ard›ndan da masal alemine geçilerek cehennem betimlenir. Finalde Kazak ﬂeytan at› üstünde uçarak evine dönerken de son geçiﬂ tamamlanm›ﬂ olur.
Günlük yaﬂam›n betimlenmesinden masala ve oradan da tekrar realiteye güncel
ve s›radan olaylar üzerinden geçilmektedir. Öyküdeki anlat›c›n›n halk dilini
(prostoreçiye) kullanmas› da bu geçiﬂlerin do¤al olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
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Kaybolan Yaz›’da mizah baﬂar›l› bir
ﬂekilde kullan›lm›ﬂ; bir yandan ürkütücü havay› yumuﬂat›rken, di¤er yandan
da k›vrak halk zekâs›n› vurgulam›ﬂt›r.
Cehenneme yap›lan yolculuk dahi, anlat›c›n›n halk diline ait sözcüklerine dökülünce hoﬂ bir güldürü etkisi yaratm›ﬂt›r.
Kaybolan Yaz› öyküsü, do¤aüstü
varl›klar›n betimleniﬂ ﬂekliyle bu inceleme için farkl› bir önem arz etmektedir.
Derlemedeki tüm öykülerde do¤a üstü
güçlerin betimlemelerine rastlansa da
bu hiçbirinde bu öyküdeki kadar belirgin
ﬂekilde ortaya ç›kmam›ﬂt›r. ﬁeytanlar ve
cad›lar›n betimleri s›radan köylülerin
betimlerini an›msatmaktad›r; bu varl›klar insanlara bir çok yönden yak›n olup,
sadece ek fiziksel özelliklere ve becerilere (boynuz, kuyruk, uçma, bir ﬂekilden
baﬂka bir ﬂekle dönüﬂme v.b.) sahip normal s›radan yarat›klar olarak çizilmiﬂlerdir. Yazar onlar› ruhlar ya da korkunç
hayaletler gibi mistik varl›klar olarak
göstermez; bunlar› insanlardan ay›rmaz,
hatta onlar›n da insani duygular besleyebilece¤ini gösterir ve bazen de insanlarla karﬂ›laﬂt›r›r: ”Cad›lar, bey k›zlar›
gibi takm›ﬂ tak›ﬂt›rm›ﬂ, boyanm›ﬂt›...
Hepsi birden, sarhoﬂlar gibi, trepak’a
benzeyen bir oyunu oynuyorlard›... Erkek
ﬂeytanlar› kuyruklar›n› sallayarak cad›
kar›lar›n›n çevresinde yak›ﬂ›kl› delikanl›lar›n döndü¤ü gibi” dönerler; “çalg›c›lar da, baz›lar› yanaklar›n› yumruklayarak sözde tef çal›yor, baz›lar› burunlar›ndan saksofon gibi sesler ç›kar›yorlard›...”
(Gogol 1984:88).
Kaybolan Yaz›’daki bu varl›klar,
Ukrayna halk› gibi “domuz eti, bol sucuk, so¤anl› lâhana yeme¤i, çeﬂit çeﬂit yemekler” yer, “maça k›z›” ad›nda bir ka¤›t
oyunu oynarlar. En ﬂaﬂ›rt›c› olay ise bunlar›n Kaza¤a verdikleri sözü tutmalar›d›r: üç el “maça k›z›” oyununda bir el kazanan kahraman, anlaﬂmaya göre kalhttp://www.millifolklor.com
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pa¤›n› geri al›r; hatta evine dönmesi için
kendisine bir at bile verilir.
Do¤aüstü güçlerin insanlara benzetilerek betimlenmesi Noel Arifesi adl› öyküde de vard›r.
Noel Arifesi
Noel Arifesi derleme içinde en güçlü
kurguya sahip olan öyküdür. Öyküde
bizlere ayn› anda gerçekleﬂen birkaç
sahne aktar›l›r: Öykünün baﬂ›nda Ukrayna halk sanat›na ait bir mit olan “ay
dedeyi çalma” sahnesi vard›r. Burada
Soloha ad›ndaki bir cad› ile ﬂeytan›n
gökyüzündeki y›ld›zlar› ve ay› nas›l ve
neden çald›klar› anlat›l›r. ‹kinci sahnede
Çub ad›ndaki kahraman ile sa¤d›ç, Dikanka d›ﬂ›nda verilen bir yeme¤e kat›lmak üzere yola ç›karlar. Üçüncü sahnede ﬂeytan› a¤›rlayan Soloha’n›n evindeki
olaylar anlat›l›r. Oksana ad›nda güzel
bir k›z›n evindeki olaylar›n anlat›ld›¤›
dördüncü sahnede; k›z, aﬂ›¤› Vakula’ya
ancak çariçenin potinlerini getirirse
onunla evlenece¤ini aç›klar. Bir sonraki
sahnede evine dönen Vakula çuvallar›
görür ve bunlar› al›p demir atölyesine
götürürken yolda k›zlar› görür. Burada
Oksana, Vakula ile alay eder ve çariçenin potinlerini hat›rlat›r. Küçük düﬂürülen Vakula intihar etmeyi düﬂünür ve
akl›na birdenbire ﬂeytan gelir. O anda
çuvaldaki ﬂeytan ortaya ç›kar ve Vakula’ya dost olmalar› karﬂ›l›¤›nda Oksana’ya kavuﬂaca¤›na söyler. Ancak günah
iﬂledi¤inin fark›na varan Vakula bir haç
ç›kararak, ﬂeytan› kendi emri alt›na al›r
ve onun s›rt›na binerek çariçenin potinlerini almak üzere baﬂkent Peterburg’a
uçar. Öykünün bundan sonraki k›sm›nda Vakula’n›n yolda b›rakt›¤› çuvallar›n
baﬂ›na gelen komik olaylar aktar›l›r ve
ard›ndan Vakula’n›n yolculu¤una dönülür. Delikanl›, potinleri çariçeden almay›
baﬂar›r ve Dikanka’ya dönerek Oksana
ile evlenir.
http://www.millifolklor.com

Bu k›sa özetten de anlaﬂ›laca¤› gibi
Gogol, Noel Arifesi’nde de halk efsaneleri ve masallardan yararlanm›ﬂt›r. Ancak
burada masals› ö¤elere di¤er öykülerde
oldu¤undan daha geniﬂ yer verilmiﬂtir.
Örne¤in, süpürge sap›na ata biner gibi
binmiﬂ olan cad›n›n yükseliﬂi ve bir torba y›ld›z toplamas›, hemen sonra ﬂeytan›n da ona kat›l›p ay› çalmas›, bu ikilinin bacadan cad›n›n evine gelmeleri, Soloha’n›n hayranlar›n›n kömür çuvallar›na saklanmalar› ya da Oksana’n›n Çariçe’nin potinlerini istemesi ve Vakula’n›n
ﬂeytan›n s›rt›nda Peterburg’a do¤ru uçmas› gibi...
Öyküde halk türkülerinin ﬂiirselli¤ini ça¤r›ﬂt›ran betimlemeler vard›r, coﬂkuyla kutlanan geleneksel bir Noel bayram› betimlenir. Ukrayna’da Noel pencere önlerinde, ‹sa’n›n do¤umunun anlat›ld›¤› halk türküleri olan ‘kalyadka’lar
söylenerek kutlan›r. Ev sahibi ‘kalyadka’
söyleyen kiﬂinin torbas›na, maddi durumuna göre para ya da yiyecek atar, o da
tüm haneye hay›rl› dualar ederek ayr›l›r.
Yazar, masals› ö¤eleri büyük bir ustal›kla gündelik olaylarla kaynaﬂt›r›r,
derlemedeki di¤er öykülerde de var olan
bu özellik Noel Arifesi’nde daha da belirgindir. Gogol, bu öyküde yine ironik bir
üslup kullanarak ürkütücü gerçeküstü
havan›n etkisini yumuﬂatm›ﬂ ve ortaya
keyifle okunan mizah yüklü bir öykü ç›karm›ﬂt›r. Örne¤in, tedbirli ve kurnaz
cad› Soloha, çevresindeki pek çok hayran›n› ustal›kla idare eder: “O, a¤›rbaﬂl›
pek çok Kaza¤› (do¤rusunu söylemek gerekirse, güzelli¤i pek önemsemeyen kimselerdi bunlar) baﬂtan ç›karmay› baﬂarm›ﬂt›. Evine girip ç›kanlar aras›nda
kimler yoktu... Hakk›n› yemeyelim kad›n›n: Hepsini de pek güzel idare ediyordu
do¤rusu. Hiçbiri bir rakibinin olabilece¤ini akl›n›n ucundan geçirmiyordu” (Gogol 1984:104). Soloha’n›n hayranlar› ara-
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s›ndaki “hat›rl› itibarl› kiﬂilerden” yaﬂl›
Çub’un çapk›nl›¤›, papaz›n dini iﬂleri
unutup nas›l dünya zevklerine dalm›ﬂ
oldu¤u baﬂar›l› bir güldürünün unsurlar› olarak belirir öykü boyunca.
Öyküde ﬂeytan ﬂu sözlerle betimlenir; “Önden t›pk› bir Almana5 benziyordu... Bacaklar› öylesine inceydi ki, bu bacaklar Yareski6 baﬂkan›nda olsayd›, daha ilk kazaskada k›rard› onlar›. Ama arkadan tam bir üniformal› savc› yard›mc›s›yd›. Çünkü arkas›nda, ﬂimdiki üniformalar›n arka etekleri gibi uzun, sipsivri bir kuyruk sark›yordu. Yaln›zca surat›n›n alt›ndaki sakal›ndan, kafas›nda
dimdik duran boynuzlar›ndan ve bir baca temizleyicisininkinden farks›z üst baﬂ›ndan anlaﬂ›labiliyordu onun bir... ﬂeytan oldu¤u...” (Gogol 1984:97).
Görüldü¤ü gibi sadece boynuz ve
kuyruk gibi fiziki özellikler ﬂeytan› insanlardan farkl› k›lmaktad›r. Burada da
ﬂeytan gibi ürkütücü bir kavram üsluptaki mizah sayesinde korkutucu olman›n
tersine e¤lenceli bir figüre dönüﬂmektedir. Bunun yan› s›ra öyküde fantastik
tiplemeler insanlara benzetilerek ilk kez
küçük tutkular› ve ihtiraslar›yla resmedilirler: ”... Günümüzde herkes giyim kuﬂam sevdas›nda! Ne zaman boﬂ ﬂeyleri
b›rakacak ﬂu insano¤lu!... Kendini ayn›
sevdaya kapt›rm›ﬂ ﬂeytan... Surat› i¤renç
mi i¤renç oldu¤u halde, kendisini yak›ﬂ›kl› san›r...” (Gogol 1984:99) ya da “Ortal›k ans›z›n karar›nca bir ç›¤l›k atm›ﬂt›
cad› kar›s›. Bu arada onun yan›na sessizce sokulan ﬂeytan koluna girdi, kula¤›na kad›n k›sm›n›n kula¤›na genellikle
f›s›ldanan ﬂeyleri f›s›ldamaya baﬂlad›”
(Gogol 1984:97).
Noel Arifesi’ne, özellikle lirik ritmi
aç›s›ndan May›s Gecesi ve Soroçinets Panay›r› öyküleri çok yak›nd›r.
May›s Gecesi
Öyküde köy halk› k›r iﬂlerini bitir-
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miﬂ, farkl› farkl› ortamlarda yorgunluk
atmaktad›r. “Neﬂeli bir ﬂark› nehir gibi
ak›yordu köyün sokaklar›nda...” (Gogol
1984:59).
Onlar›n yorgunluk att›¤› bu e¤lence
sahneleri aras›nda bir efsaneye yer verilir. Bu efsaneye göre, çok eskiden eski
ahﬂap bir evde güzel k›z›yla birlikte dul
bir Kazak yüzbaﬂ› yaﬂarm›ﬂ. Günün birinde yüzbaﬂ› genç bir kad›nla evlenmiﬂ.
Ancak kad›n bir cad›ym›ﬂ ve k›z› evden
kovdurmuﬂ. Bunu kabullenemeyen k›z
kendisini göle atm›ﬂ. Gölde bo¤ulan genç
k›zlar geceleri k›y›ya ç›karlarm›ﬂ. Bir gece k›z, üvey annesinin gölün k›y›s›nda
dolaﬂt›¤›n› görünce onu suya çekmiﬂ; ancak cad›, k›zlardan birinin görüntüsünü
alarak gizlenmeyi baﬂarm›ﬂ. K›z ise intikam almak için cad›y› aramay› sürdürmüﬂ, k›y›da dolaﬂan kimi görse ondan
cad›y› bulmas›n› ister, iste¤ini yerine getiremeyenleri de gölde bo¤arm›ﬂ. Efsane
burada kesilir ve e¤lence ortam›na geri
dönülür; ard›ndan da, Levko ad›nda bir
genç, peﬂindeki bekçilerden kaçarken
kendisini gölde bulur ve burada efsanedeki k›z› görür. Levko k›za cad›y› bulmas›nda yard›mc› olur, k›z da onun çok sevdi¤i Ganna’s›na kavuﬂmas›n› sa¤lar.
Genel olarak May›s Gecesi’nde masals› ö¤eler daha azd›r; öykünün beﬂ
sahnesinden ancak ikisinde söz konusu
ö¤eler yer al›r. Bunlar›n ilki öykünün baﬂ›nda Levko taraf›ndan Ganna’ya eski
bir evin efsanesinin anlat›ld›¤› sahnedir.
Di¤eri ise, öykünün sonlar›na do¤ru Levko’nun gece yar›s› gölün dibindeki bu eski evi görme sahnesidir. Her iki sahnede
de korkutucu olmaktan uzak lirik ve do¤al bir atmosfer yer al›r.
May›s Gecesi, Ukrayna halk türküleri gelene¤ine çok yak›nd›r; karakteristik dil özellikleri, sat›rlar›n ritmik yap›s›, üslubun ﬂiirselli¤i gibi biçimsel ö¤elerle halk sanat›n› and›r›r. Levko ve
http://www.millifolklor.com
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Ganna’n›n betimleri halk türkülerine özgü betimleri an›msatmaktad›r. Konuﬂmalar›nda ise halk türkülerinin ezgileri
ve ritmi aç›kça sezilmektedir. Levko her
ﬂeyden çok sevdi¤i Ganna’ya ﬂöyle sesleniyor: ‘Güzel gözlüm... ‘Galyu, Galyu!
Uyuyor musun, yoksa yan›ma m› ç›kmak
istemiyorsun? Belki de birisinin bizi görmesinden korkuyorsun ya da beyaz yüzünü so¤u¤a göstermek istemiyorsun!...
Korkma, kimsecikler yok. Gece de s›cak.
Biri gelecek olsa bile seni kaftan›mla örter, kuﬂa¤›mla sarar, ellerimle gizlerim...
So¤uk esecek olsa kalbime bast›r›r›m seni, öpücüklerimle ›s›t›r›m, küçük kar beyaz› ayaklar›na giydiririm kalpa¤›m›...”
(Gogol 1984:60). Ganna’n›n sözleri de
sevgi dolu ve ayn› ezgilerle yüklüdür: “...
Seni seviyorum! Kara kaﬂl› Kaza¤›m benim! Gözlerin kahverengi oldu¤u için seviyorum seni. Yüzüme bakt›¤›nda ruhum
aç›l›yor; neﬂeleniyorum ve mutlu oluyorum siyah b›y›¤›n› hoﬂ bir biçimde burdu¤un için; sokakta yürürken bandura
çal›p ﬂark› söyledi¤in için, seni dinlemekten hoﬂland›¤›m için seviyorum...”
(Gogol 1984:60).
Efsanedeki k›z ve arkadaﬂlar› da
gerçek yaﬂamdaki gençler kadar do¤al
ve güzeldir. Tümünün betimleri öyküye
özgü lirik üslupla bir uyum içindedir.
Söz konusu do¤aüstü güçlerin korku verici bir yan› yoktur; türkü söyler, oyunlar oynarlar ve insani duygular taﬂ›rlar;
hatta Levko’ya sevdi¤i k›zla evlenmesi
konusunda yard›mc› bile olurlar.
Soroçinets Panay›r› öyküsünün
genç kahramanlar› Paraska ile Gritsko
da do¤aüstü güçlerin sayesinde evlenirler.
Soroçinets Panay›r›
Öyküdeki olaylar 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda geçer. Mallar›n› satmak için komﬂu ve uzak köylerden çiftçiler konvoylar
halinde Soroçinets kasabas›ndaki panahttp://www.millifolklor.com

y›ra gelirler. Gogol, bu konvoy içindeki
bir aileyi anlat›r. Bunlar, yaﬂl› Solopiy
Çerevik, 18 yaﬂ›ndaki güzel k›z› Paraska
ve anal›¤› Hivra’d›r. Paraska’y› gören
Gritsko ad›ndaki bir delikanl›, ona aﬂ›k
olur ve babas›ndan ister. Çerevik ilk baﬂta buna raz› olur, ancak Hivra karﬂ› ç›k›nca ona kat›lmak zorunda kal›r. Gritsko, Paraska’yla evlenebilmenin bir yolunu aramaktad›r; bu arada sat›ﬂa ç›karm›ﬂ oldu¤u öküzleri bir çingene be¤enir.
Çingene, bu öküzleri daha ucuza alabilmek için Gritsko’ya yard›m sözü verir.
Bu arada panay›r bir ﬂeytan hikâyesiyle
çalkalanmaktad›r, bu hikâyeden faydalanan çingene, Solopiy’e karﬂ› bir plan
kurarak Gritsko ve Paraska’n›n evlenmelerini sa¤lar. Öykü dü¤ün sahnesiyle
sona erer.
Soroçinets Panay›r› eski bir efsaneden yap›lan bir al›nt›yla baﬂlamaktad›r:
“Daral›yorum bu ahﬂap evde./ Götür beni,/ Gürültülü,/ K›zlar›n dans etti¤i,/
Delikanl›lar›n e¤lendi¤i,/ Yerlere al götür beni” (Gogol 1984:24). Bu öyküye de
derlemenin büyük bir bölümünde var
olan coﬂkulu ve e¤lenceli ortam egemendir. Kimi kez bölüm baﬂlar›nda yer alan,
kimi kez ise öykü içerisinde serpiﬂtirilen
ve ana dilde sunulan Ukrayna halk türkülerinden dizeler, atasözleri; masal veya komedilerden al›nt›lar ortam› daha
hoﬂ, daha da lirik k›lar: “Ay, ay›m benim,
ay›m! Sen de parlak y›ld›z›m! Dilberlerin bahçelerini,/ Ayd›nlat›n ne olur” (Gogol 1984:78)!, “Yeﬂil menekﬂecik e¤il yerlere/ Sense can›m kara kaﬂl›m/ Yaklaﬂ
bana” (Gogol 1984:45) ya da “Korkma
anac›¤›m, korkma,/ K›rm›z› potinlerini
geçir aya¤›na/ Çi¤ne onlarla düﬂmanlar›n›/ Ki nalçalar›n ﬂak›rdas›n,/ Düﬂmanlar›n sussun” (Gogol 1984:44), “E¤ilme ç›nar/ Daha yemyeﬂilsin./ Üzülme
Kazak/ Daha genceciksin” (Gogol
1984:32).
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Derlemenin di¤er öykülerinde çizilen karakterlere hayli benzeyen Gritsko
ve Paraska’n›n betimlerinde de Ukrayna
halk sanat› ö¤eleri aç›kça görülmektedir: Paraska’n›n “küçücük yüzü yuvarlakt›. Kahverengi, ayd›nl›k gözlerinin
üzerinde düzgün birer yay gibiydi siyah
kaﬂlar›. Pembe dudaklar› mutlu, gülümsüyorlard›. K›rm›z›, mavili kurdeleler
takm›ﬂt› baﬂ›na. Uzun saçlar›yla ve saçlar›n›n aras›na s›k›ﬂt›rd›¤› bir tutam k›r
çiçe¤iyle birlikte bu kurdeleler zengin bir
taç oluﬂturuyorlard› göz al›c› baﬂ›n›n
çevresinde...” (Gogol 1984:25).
Paraska ve Gritsko’nun sahip olduklar› olumlu nitelikler di¤er genç kahramanlar›n betiminde oldu¤u gibi s›k s›k
vurgulanmaktad›r. Birbirlerine olan
aﬂklar› dünyevi bir duygudur. Aralar›ndaki iliﬂki, duygular›n içtenli¤i ve safl›¤›
halk karakterlerine özgü mizaç bütünlü¤ü ile birleﬂmektedir.
Bu incelemede de¤inilecek son öykü
de Büyülü Yer’dir.
Büyülü Yer
Büyülü Yer k›sa ancak düﬂünsel altyap›s› oldukça güçlü bir öyküdür. Gogol
burada al›n teriyle geçinme ile kolayca
zengin olma tutkusunu karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂ ve böyle bir tutkunun insanlar›
yaln›zca bir aldatmaca içine sürükledi¤ini göstermiﬂtir.
Öykünün kahraman› olan yaﬂl› Dede bostan›n› kazarken kendini bilmedi¤i
bir yerde bulur. Buraya kötü ruhun yard›m›yla geldi¤ini düﬂünen Dede, etraf›
dolaﬂ›r; yanan ve sönen mumlar› bir iﬂaret olarak alg›layarak burada büyük definenin oldu¤unu düﬂünür. Dede oraya
bir iﬂaret koyar ve evine döner; ard›ndan
hummal› bir define aray›ﬂ› içine girer
ancak arad›¤›n› bulamaz. Aray›ﬂ›ndan
vazgeçmiﬂ gibi görünen Dede yeniden
bostan iﬂlerine döner ve bostan›n ortalar›nda bulunan büyülü yere gelir gelmez
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kendisini iﬂaretlemiﬂ oldu¤u yerde bulur. Daha sonra bir kazan gören Dede,
defineyi buldu¤unu zanneder ve bunu
zorlukla barakas›na taﬂ›r. Ancak kazan›n pislikle dolu oldu¤unu görünce f›rlat›p atar.
Bu öyküde de gerçek ö¤elerle masal
ö¤eleri iç içedir. Ancak do¤aüstü güçlerden söz edilirken ya da örne¤in Dedenin
ﬂeytan›n nefesini hissetmesi gibi durumlarda bile bu güçler betimlenmez. Dede’nin enfiyesinden ﬂeytan› hapﬂ›rtmas›;
defineyi görünce “ah can›m, buradayd›n
demek” deyiﬂinin hayvanlar taraf›ndan
tekrarlanmas›; a¤açtan ç›kan kulaklar,
k›rm›z› gözler, ﬂiﬂ burun delikleri son derece canl› ve mizahi bir biçimde aktar›l›r.
Büyülü Yer öyküsünde de; derlemedeki
di¤er öykülerde oldu¤u gibi; ola¤anüstülük, do¤aüstülük gibi kavramlara ironik
ve sarkastik bir çerçeveden bak›lmaktad›r.
Öyküler incelendikçe bilinen bütün
bu özellikler ortaya koymaktad›r ki, Gogol; Dikanka Akﬂamlar›’nda bir yandan
halk masallar›nda var olan anlat› üslubunu yani ‘skaz’7 biçemini, di¤er yandan
ise halk konuﬂma dilini kullanm›ﬂt›r.
Bunlara bir de ‘basit halk konuﬂma dilini’ (prostoreçiye) katarak, 19. yüzy›l›n
baﬂlar›nda etkin olan tüm edebi ve dilsel
kurallara karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
Öyküleri yay›nlayan ve anlatan kiﬂi
olarak s›radan bir ar›c›y› seçmesi, Gogol’un konuﬂma diline verdi¤i önemin
göstergesidir. ‹htiyar ar›c› Rudiy Panko8
geçmiﬂ ve bugün, masallar ve gerçek
aras›nda bir nevi köprü görevini üstlenmektedir. Panko karakteri halk bilgeli¤inden beslenmektedir; canl› halk güldürüsüyle örülü yapmac›ks›z anlat›m›n›n arkas›nda k›vrak bir zekâ ürünü
olan alayc›l›k, güçlü bir ifade yaratan
sözcük ve deyimler bulunmaktad›r:
“...Basit bir ar›c› sizinle bir arkadaﬂ›yla
http://www.millifolklor.com
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veya dostuyla konuﬂuyormuﬂ gibi senli
benli konuﬂuyor diye sinirlenmiyorsunuz
ya....” (Gogol 1984:18) ya da “... bizim
mujik ininden burnunu dünyaya bir ç›kard› ki sormay›n gitsin”; “bizim ar›c› da
onlara benzemek hevesine kapt›rd› kendisini iﬂte”; “...sizler baloya ayaklar›n›z›n üzerinde dönüp durmak veya elinizle
a¤z›n›z› kapay›p bol bol esnemek için gidersiniz...” (Gogol 1984:19).
Rudiy Panko d›ﬂ›ndaki anlat›c›lar
da halktan kiﬂilerdir ama onlar› ço¤u
kez birbirlerinden ay›rt edemiyoruz;
halktan gelen ve kiﬂilikleri arka planda
tutulan bir anlamda “anonim” karakterlerdir bunlar - araﬂt›rmac› S.‹.Maﬂinski’nin sözleriyle “...sanki halk kendini
ifade etmektedir” (Maﬂinski 1971:79).
Olaylar›n ve kahramanlar›n halk›n merce¤inden sunulmas›n› sa¤layan bu anlat›m biçimi, öyküleri zenginleﬂtirerek özgün k›lmaktad›r. Nitekim ‘skaz’ biçeminde anlat›lan ‹van Kupalo Arifesi, Kaybolan Yaz› ve Büyülü Yer gibi öykülerde;
halk dilinin sözcük da¤arc›¤›, sözcük yap›s› ve dizimiyle oluﬂturulan anlat›m belirgindir: “Ne anlatsam size can›m? Ha
deyince gelmiyor ki akl›ma... Evet...Cad›
kar›lar› rahmetli dedemle nas›l maça k›z› oynad›lar, onu anlatay›m”; “Bayramlarda Apostol’u9 bir al›rd› eline... ﬁimdiki din adamlar› hiç kal›r yan›nda”; “O
zaman alay yaz›c›s› olan... hay Allah lâkab›n› bile hat›rlayam›yorum adam›n...”
(Gogol 1984:83).
Dikanka Akﬂamlar›’nda kullan›lan
sözcük veya deyimler, yap›t› süslemek
amac›yla seçilmemiﬂtir. Söz konusu sözcük ve deyimler önemli bir ifade arac›
olarak anlat›ma organik bir ﬂekilde ba¤l›d›rlar: “... Bir a¤ustos günüydü. Y›l bin
sekiz yüz... sekiz yüz... Her neyse iﬂte can›m... Bundan otuz y›l önceydi... Soroçinets’e giden yol, kasabaya on versta kaladan sonra insan kayn›yordu... Samanlahttp://www.millifolklor.com

r›n aras›na yerleﬂtirilmiﬂ çanak çömlekle
tepeleme dolu arabalar, görünümlerinin
kabal›¤›ndan ve taﬂ›d›klar› yükten utan›yorlarm›ﬂ gibi a¤›r a¤›r ilerliyorlard›.
Ancak arada parlak renklerle süslü bir
tas veya makitra bir araban›n yüksek
parmakl›klar› aras›ndan (güzelli¤iyle
övünmek istiyor gibi) gösteriyordu kendini, lüksü seven insanlar›n hayranl›k dolu bak›ﬂlar›n› çekiyordu üzerine...” (Gogol 1984:24) ya da panay›rda simit satan
yaﬂl› kad›n›n “bütün gün gelene geçene
yerlere kadar e¤ilerek selâmlar vermiﬂ,
satt›¤› simitler gibi yuvarlaklar çizerek
oldu¤u yerde yalpalayarak” (Gogol
1984:35) dolan›p durmas›n›n anlat›ld›¤›
sat›rlar buna örnektir. Ne yaz›k ki,
Türkçe’ye çevrildi¤inde bu inan›lmaz derecede do¤al ve güncel halk konuﬂma dili, kaç›n›lmaz olarak belirli bir oranda
anlam de¤iﬂikli¤ine u¤ramaktad›r.
‘Skaz’ anlat›m biçeminin kullan›lmad›¤› öykülerin özgün niteli¤ini diyaloglar oluﬂturur. Gogol; May›s Gecesi,
Noel Arifesi ve Soroçinets Panay›r› öykülerinde ön plana ç›kard›¤› diyaloglarda
yine halk dilini kullanmakta ve böylece
somut, inand›r›c› bir hava yaratmaktad›r: “‘Kar›c›¤›m! K›z›m›za bir niﬂanl›
buldum!’ ‘Niﬂanl› araman›n zaman› m›
ﬂimdi be adam? Salak! Do¤uﬂtan aln›na
yaz›lm›ﬂ senin salakl›k anlaﬂ›lan!... Adama benzer bir ﬂey mi bari buldu¤un niﬂanl›? San›r›m, bald›r› ç›plaklar içinde
en ç›pla¤›d›r...’ ‘Onu görmüﬂ olsan böyle
konuﬂmazd›n!... Bir içki içiﬂi var... Yalan
söylüyorsam ﬂeytan seni de beni de çarps›n...’ ‘Bunda ﬂaﬂacak ne var: Ayyaﬂ›n, ipsizin tekiyse baﬂka ne beklersin ondan?
Bahse girerim, köprü üstünde bize bulaﬂan o serseridir... Gösterirdim ona ben...’
(Gogol 1984:31).
De¤erli bilimsel çal›ﬂmalara imza
atan V.Vinogradov’a göre Gogol, bu yap›t›nda iki hedef seçer kendisine: halk dilinin de¤erli kaynaklar›ndan yararlan-
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mak; ve edebi dil ile halk dilini birbirine
yak›nlaﬂt›rmak (Vinogradov 1951).
Özetle, Petersburg’da içine düﬂtü¤ü
bunal›m›n halka, halk türkülerine ve efsanelerine yöneltti¤i Gogol; Dikanka Akﬂamlar›’ndaki öykülerde halk›n manevi
güzelli¤ini halk sanat›na baﬂvurarak ortaya koymuﬂ; bunu yaparken de halk insan›n›n, pek de önemsenip de¤erlendirilmeyen yeteneklerinin, bozulmam›ﬂ ruhu
ve mert karakterinin, k›vrak zekâs›n›n
de¤erini hat›rlatm›ﬂt›r.
Bunu baﬂarmak için di¤er birçok
yazardan de¤iﬂik bir yol seçmiﬂtir Gogol.
S›radan insanlar›n yaﬂam› onun için asla “egzotik bir oyuncak” olmam›ﬂt›r; e¤itimli kentli adam›n çokbilmiﬂli¤i ile yukar›dan bakarak de¤il, uygarl›¤›n üzerinde yükseldi¤i en temel yap› taﬂ› oldu¤unu kabullenerek takdir etmiﬂtir halk
kültürünü ve sanat›n›.
Elbette ki, Gogol, bir etnografyac›
de¤il, zengin hayal gücüne sahip olan bir
ﬂairdir. Dolay›s›yla halk sanat›na yaklaﬂ›m› da bir ﬂair gibi olmuﬂ; buradan ald›¤› motifleri hayal gücüyle zenginleﬂtirip
sanatsallaﬂt›rm›ﬂt›r. Dikanka Akﬂamlar›
öykü derlemesinde sadece halk›n ideallerini de¤il, kendisinin dünyaya bak›ﬂ
aç›s›n› yans›tm›ﬂt›r kuﬂkusuz. Gogol, 19.
yüzy›l›n baﬂlar›nda egemen olan romantik ilkelerden etkilenen, bunlar› ulusal
renklerle baﬂar›yla birleﬂtiren bir sanatç›yd›; bu yönüyle birçok ça¤daﬂ›ndan
farkl› bir yeri vard›r edebiyat tarihinde.
Genç Gogol’un sanat dünyas›nda,
halk sanat›na ve günlük yaﬂam›na ait
ö¤elerin ne kadar do¤al bir bütün oluﬂturdu¤unu o dönemin en etkin eleﬂtirmenlerinden Belinski’nin sözleri çok iyi
ifade eder: “Her iki ö¤e de, hangisinin
gerçek ve hangisinin masal oldu¤unu bir
türlü anlayamayaca¤›m›z, ancak istemeyerek gerçek olarak kabul edece¤imiz ﬂiirsel bir gerçek oluﬂturmaktad›r” (Belinski 1948:509).
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NOTLAR
1
Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.
M.B.Hrapçenko, 1984, s. 87-88.
2
Söz konusu yap›t 1983 y›l›nda Ergin Altay
taraf›ndan dilimize kazand›r›lm›ﬂt›r. Bkz. Gogol
N.V., 1983, Masallar, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Yay›nlar›, Ankara, çev. Ergin Altay. ‹ncelememizde
yap›t›n ad›n› k›saca Dikanka Akﬂamlar› olarak kullanaca¤›z.
3
Öykünün ad›n› k›saca May›s Gecesi olarak
kullanaca¤›z.
4
Kazaklar, 16. yüzy›l›ndan baﬂlayarak Ukrayna tarihinde, özellikle Dniepr bölgesinde önemli bir
rol oynad›lar. Baﬂlar›ndaki kiﬂiye Hetman ad› verildi¤inden, bu tarihi dönemden Hetmanl›k olarak söz
edilmektedir. 1722 y›l›nda Büyük Petro, Küçük Rusya Kurulunu kurarak Hetman’›n etkinliklerini kontrol alt›na alm›ﬂt›r. 1764 y›l›nda ise Hetmanl›k tamamen kald›r›lm›ﬂt›r.
5
N.V.Gogol’ün aç›klamas›yla: “Bizde her yabanc›ya Alman derler. ‹ster Frans›z olsun, ister ‹talyan, ister ‹sveçli... tümü Alman’d›r.” (Gogol 1984:97)
6
‘Yareski’, Poltava ilinin Mirgorod adl› kentine ba¤l› bir köydür.
7
Rusçada ‘skaz’ denilen anlat›mda yazar ile
dinleyici aras›nda bir öykü anlat›c›s› vard›r. Bu tür
öykü sözlü anlat›m biçiminde anlat›l›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Zafer Z., “Rus Edebiyat Biliminde ‘SkazAnlat›’ Terimi”, LITTERA, C. 9, Aral›k 1999, s. 237242.
8
Ukrayna dilinde Rud›y sözcü¤ü k›z›l saçl›,
Panko ise Afanasi’nin torunu anlam›na gelmektedir.
(Gogol’ün saçlar›n›n k›z›l ve dedesinin ad›n›n da
Afanasi olu¤unu an›msad›¤›m›zda Rud›y Panko’nun
Gogol’ün kendisi oldu¤u düﬂüncesi tart›ﬂma götürmez.)
9
‘Apostol’, dini bir kitap ad›d›r.
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