
ANDREY PLATONOV’DA
ÜTOPYA
Yaşamı ve Sanatı

(1899-1951)

Gülhanım Bihter YETKİN



 

 

 

 

 

ANDREY PLATONOV’DA 

ÜTOPYA 

Yaşamı ve Sanatı 

(1899-1951) 
 

 

Gülhanım Bihter YETKİN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2020 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2020© 

 

ISBN: 978-625-7279-14-7 

Cover Design: İbrahim KAYA 

October / 2020 

Ankara / Turkey 

Size = 16 x 24 cm 

 

 

 

 

 



 
 1 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖN SÖZ……………………………………………………………....3 

Andrey Platonoviç Platonov’un Yaşamı………………………….12 

Ütopya, Antiütopya, Bilimkurgu Ütopyası Kavramlarının Ortaya 

Çıkışı, Gelişimi ve Edebiyatta Yansıması………………………...64 

             Ütopya ……………………………………………………..64 

             Antiütopya …………………………………………………82 

             Bilimkurgu Edebiyatı ve Ütopya-Antiütopyayla İlişkisi..90  

Rus Edebiyatında Ütopya, Antiütopya, Bilimkurgu Ütopyası…..97 

             Ütopya ……………………………………………………..97 

             Antiütopya ………………………..………………………112 

             Bilimkurgu Ütopyası……………………………………..116 

Andrey P. Platonov’un Eserlerindeki Ütopya Anlayışı………...122 

            Çevengur’da Ütopya………………………………………125 

             Gerçek Yaşam…………………………………….136 

             Ütopyanın Başlangıcı – Devrim………………….143 

             Ütopik Şehir Çevengur……………………………151 

             Batan Çan Çevengur……………………………..165 

              Çukur’da Ütopya………………………………………...172 

              Bakir Deniz’de Ütopya…………………………………..198 

 Bilimkurgu Öykülerinde Ütopya………………………………..210 

              Markun……………………………………………………212 

              Şeytani Düşünceler – Güneşin Torunları………………..219 



 
2 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

              Birçok İlginç Şey Hakkında Hikaye……………………..229 

              Elektriğin Yurdu………………………………………….231 

KAYNAKÇA………………………………………………………238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 3 

ÖN SÖZ 

Bir demir yolu işçisinin oğlu olarak 1899 yılında Voronej yakınlarında 

fakir bir ailede dünyaya gelen, asıl adı Andrey Platonoviç Klimentov 

olan Andrey Platonoviç Platonov, eserlerinin büyük bir kısmının 

eksiksiz ve sansür uygulanmadan ancak ölümünden sonra 

yayımlanmasına izin verilmesine rağmen, kaleme aldığı şiir, öykü ve 

romanlarıyla Rus edebiyatını derinden etkilemeyi başaran seçkin 

yazarlardan biridir. Sefalet içinde geçen çocukluk döneminde eğitim 

masraflarını annesiyle pazarda çanta satarak sağlamaya çalışan yazarın 

edebiyatla ilk tanışması, küçük yaşlarda şiir yazmaya başlamasıyla 

gerçekleşir. Ancak şiirlerinde seçtiği konuların beğenilmemesi sonucu 

istediği başarıyı yakalamayan yazar, ilçe bürolarında memurluktan 

fabrikada ustalığa kadar neredeyse her meslekte çalışır. Bu süre içinde 

ülkesinin her kesiminden insanla tanışma ve bu insanların 

bulundukları toplumsal yaşamı yakından görme fırsatı bulur. Bu 

durum, Platonov’un eserlerinde irdelediği konuları gerçek yaşamdan 

seçmesine ve eserlerinde gerçekçi yönün ön plana çıkmasına önemli 

ölçüde katkı sağlar. Gençlik döneminde gelen Ekim Devrimi’ne karşı 

büyük umutlar besleyen yazar, kısa bir süre sonra devrime destek 

veren tutumunu açıkça belli ederek Rus Komünist Partisi’ne girer ve 

çeşitli eylemlerde bulunur. Ancak bu dönemde ülkenin iyiliği adına 

yapılan faaliyetleri yakından gören yazarda bir hoşnutsuzluk kendini 

gösterir. Bundan sonra Platonov, eserlerinde rejime karşı eleştirel bir 

tutum takınır. Bu durum, birçok eserine yönetimin sansür 

uygulamasına neden olur. Yaşamı boyunca çalışmaları yayımlanmasa 
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da yazmaya devam eden Platonov’un yapıtlarının gün yüzüne çıkması, 

1951 yılında tüberkülozdan yaşamını yitirmesinden sonra mümkün 

olur. Sansürün ortadan kalktığı dönemlerde önemli birçok 

araştırmacının dikkatini çekmesiyle Platonov, çağdaşları tarafından 

fark edilmeyi, kendisinden sonra gelen birçok yazara da esin kaynağı 

olmayı başarmıştır.  

 

Platonov’un ideolojik fikirleri nedeniyle sanatının Rus edebiyatında 

yer alma sürecini yavaşlatan ütopik düşünceleri çalışmamızın özünü 

oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle ütopya kavramının başta klasik 

edebiyatta sonrasında da Rus edebiyatındaki tarihçesini çalışmamızda 

inceleyeceğiz. Ardından yazarın eserlerinin sonunu büyük bir 

umutsuzluk ve yıkımla bitirmesinden dolayı özelliklerini büyük 

ölçüde sağladığı antiütopya kavramının her iki edebiyatta yer alış 

şeklini örnekleriyle ele alacağız. Son olarak ise, Platonov’un 

ütopyasını daha geniş kitlelere yaymak amacıyla başvurduğu bir diğer 

tür olan bilimkurgu ütopyasının ortaya çıkış şeklini örnekleriyle 

inceleyerek yazarın eserlerinde bu türü ne şekilde kullandığını 

göstermeye çalışacağız.  

Klasik edebiyatta ütopyanın başlangıcı Homeros’a dayandırılır. 

Ardından gelen Platon’un Devlet eseriyle bir kavram halini alan 

ütopya, Thomas More’un Ütopya eseriyle de edebiyata girer. Ütopya, 

var olanın yerine geliştirilen ideal toplum, sistem, düşünce, ülke, 

cennet tasarılarına verilen isimdir. Köken olarak Yunancadan gelen bu 

kavram, hem olmayan hem de mükemmel olan bir yer tanımlamasıdır. 
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Ütopyalar, aynı zamanda insanların nasıl daha iyi bir biçimde 

yaşayabileceklerinin ya da nasıl bir dünyada yaşamak isteyeceklerinin 

konu edildiği düşsel anlatımlardır. İnsanlar burada hayalini kurduğu 

her şeye ulaşmıştır. Hastalık, sefalet, açlık gibi insan yaşamını 

olumsuz yönde etkileyen tüm etkenler ortadan kalkmıştır. Sahip olma 

duygusu yok olmuş, yerine ortak mülkiyet anlayışı benimsenmiştir. 

Böylelikle açgözlülük, hırs, kin gibi toplumun huzurunu tehdit eden 

unsurlar da kaybolmuş, uyum ve düzen içinde yaşayan bir toplum 

modeli ortaya çıkmıştır.  

XX. yüzyılda toplumun refah ve huzuru uğruna bireyselliğin kenara 

itilmesi sonucu ütopyalar, antiütopyalara dönüşmeye başlar. Her biri 

yaşanılan dönemin eleştirisi olan antiütopik eserlerdeki ortak nokta, 

toplumları gelecekte bekleyen tehlikeler konusunda uyarma özelliğine 

sahip olmalarıdır. Baskıcı, otoriter ve karamsar bir toplum yaşantısını 

betimleyen antiütopyalarda bireylerin özel yaşamı hiçe sayılarak 

toplumsal ve kültürel ögeler devletin denetimi altına girmiştir. Baskıcı 

yönetim şekline bir tepki olarak doğan ve daha iyi bir yaşam biçiminin 

tasvir edildiği ütopik devletlerin aksine antiütopyalarda çizilen tablo, 

otoriter bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinin ayrıntılarıyla ele 

alındığı eserler arasında ısmarlama insan yaratma konusunda bilim ve 

teknolojiden ileri düzeyde yararlanılan Aldous Leonard Huxley’in 

Cesur Yeni Dünya (Brave New World) ve hayali bir ülkede baskıcı ve 

zulme dayalı bir devletin bireyi çeşitli uygulamalarla nasıl izleyip 

aşağıladığını anlatan George Orwell’in 1984 isimli romanlarını 

saymak mümkündür. Son olarak klasik edebiyatta ideal devlet 
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biçimini oluşturmak amacıyla bilimkurgu türünden de yoğunlukla 

yararlanıldığı görülmektedir. Bu nedenle kavramın öncelikle ortaya 

çıkışı ve ardından edebiyata girişine kısaca değineceğimiz 

çalışmamızda ele alacağımız eser, yaptığı bir makineyle geleceğe 

giderek ülkesinin haline iyi ve kötü yönleriyle şahit olan ve bilim ve 

teknolojinin çok farklı yüzünü insanlığa göstermeye çalışan Herbert 

George Wells’in Zaman Makinesi (The Time Machine) isimli 

romanıdır. 

Rus edebiyatında ütopyanın ortaya çıkışı konusundaki araştırmalar, 

kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. İnsanların kölece yaşamlarından 

duydukları hoşnutsuzluk sonucu hayallerinde cennet arayışı içine 

girmelerinin bir ürünü olan ütopyanın ilk olarak din ile kendini 

gösterdiği kabul edilir. Bu kavramı ilk kullananlar arasında din 

adamlarının yer aldığı araştırmaların odak noktası olduğundan, 

çalışmamızda bu bilgiye Yermolay Yerazm ve Feodosiy Kosoy’u 

örnek olarak ele alacağız. Bazı araştırmacılar, ütopyanın tam olarak 

biçimlenmesinde I. Petro döneminin etkisinin büyük olduğunu 

savunurken, bazıları da kavramın kökenini XVIII. yüzyıldaki 

Avrupalılaşma sürecine bağlar. Klasik edebiyattaki ütopik eserlerde 

görüldüğü gibi yazarların kahramanlarını daha iyi bir yaşamı 

aramaları için uzak bölgelere göndermesi, Rus edebiyatında da aynı 

şekilde yankı bulur. Buna örnek olarak Mihail Mihayloviç 

Şçerbatov’un kendi ülkesi için yaşamı boyunca düzenlediği reform 

planlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldığı Ofir Dünyasına Yolculuk 

(Puteşestvie v ofirskuyu zemlyu) isimli eserini vermek mümkündür. 
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Şekil açısından bakıldığında Rus edebiyatında ütopya, başkahramana 

geleceğin gösterildiği “rüya” şeklinde görülür. Bunu en belirgin 

şekilde Aleksandr Petroviç Sumarokov’un bir anda uykuya dalan 

başkahramanın halk sevgisiyle yaşayan örnek bir hükümdarın başında 

olduğu “kusursuz ülkeyi” rüyasında görmesiyle başladığı eseri Mutlu 

Topluluğun Rüyası’nı (Son sçastlivogo obşestva) vermek mümkündür. 

XIX. yüzyılda kahramana yalnızca ideal yeri değil aynı zamanda ideal 

zamanı da gösterme imkânı sağlayan ütopyanın rüyayla veriliş 

yöntemini en çarpıcı şekilde Vilhelm Karloviç Kyuhelbeker’in 

gelecek bir zamanda oluşturduğu ideal toplumu ayrıntılarıyla ele 

aldığı Avrupa Mektupları (Yevropeyskie pisma) eserinde görmek 

mümkündür. XX. yüzyılın ikinci yarısında içinde yoğunlukla ütopik 

motifler barındıran sosyo-felsefi ve sanatsal eserler görülmeye 

başlanır. Bunlardan Nikolay Gavriloviç Çernışevski’nin devrimin ve 

sosyal ideallerin zaferine yürekten inandığı Nasıl Yapmalı? (Şto 

delat?) ve Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin insanoğlunun içinde 

her zaman kötü bir yanının olduğunu ve bunu gizlemekte nerede 

olursa olsun başarısız olduğunu kanıtladığı eseri Gülünç Bir Adamın 

Rüyası (Son smeşnogo çeloveka), çalışmamızda ele alacağımız 

eserlerdir. Çalışmamızda ele aldığımız önemli ütopik eserlerin her 

birinin çıkış noktasını, yazarların yaşadıkları dönemden duydukları 

memnuniyetsizlik oluşturmaktadır. Ancak yazarlar, eserlerini kaleme 

alırken bu durumu hiçbir şekilde dile getirmemişlerdir. Bir anda ideal 

devlet biçiminin şekline giriş yapılan eserlerde yazarlar, yalnızca 

kusursuz bir toplum düzeni oluşturmuşlardır. Antiütopik eserlere 

baktığımızda sorunsuz yaşam biçimi burada da sağlanmıştır. Ancak bu 
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düzen, insanların birlik içinde çalışmaları sonucu değil, yönetimin 

insanlara uyguladığı baskı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu düzeni bozan 

kişiler ise sert bir şekilde cezalandırılır. Ancak Platonov, ülkesinde 

yaşanan gerçeklere sessiz kalmamıştır. Eserlerinin başlangıcında 

öncelikle ütopyasının nedenini açıklar. Onu hayal kurmaya iten 

nedenleri tüm gerçekliğiyle gözler önüne serer. Savaşlar ve devrimler 

sonucu yok olan insan yaşamının her noktasına değinir. Ve buna 

yaşamı boyunca savunduğu komünizm adımlarının sebep olduğunu 

vurgulamaya çalışır. Burada yönetimle içten içe farklı olan komünizm 

anlayışını, şeklini çizdiği ideal devletle vermeye çalışır. Bundan sonra 

uygulanan politikaları beğenmeyerek açıkça eleştirel bir tavır içine 

girer ve eserlerinde daha mutlu bir gelecek adına çeşitli önerilerde 

bulunur. Bu nedenle eserleri ütopik, kendisi de ütopist bir yazar olarak 

kabul edilir. Bir çeşit öneri niteliğinde olan ütopyasını verdikten sonra 

aslında insanların böylesine kusursuz bir düzen için hazır olmadığını 

okuyucuya farkettirmeye çalışır. Çünkü çarlık rejiminin baskısı altında 

kişilikleri yok olan insanlar, yönetimin birlik ve huzur adına çıktığı 

yolda tamamen farklı yönlerde ilerlediğini görünce umutlarını 

tamamen yitirmiştir. Bu durum, yazarın eserlerinin sonunu tersine 

çevirerek klasik edebiyattan farklı bir üslupla antiütopyaya 

çevirmesine neden olur. Platonov’da olumsuz ütopya olarak ele alınan 

antiütopyada bireyler, mutlu yaşamlarından kendi rızalarıyla vazgeçer. 

Çünkü böyle bir yaşamın yalnızca hayallerde kalabileceğine 

kendilerini inandırmışlardır. Bu nedenle yazar, eserlerinin sonunu 

yıkımla bitirir. Platonov, farklı ütopya anlayışını bilimkurgu türünü 

kullanırken de gösterir. Klasik edebiyata baktığımızda yazarlar, 
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hayalinde kurdukları yaşam şeklini yeryüzünün tamamen dışında ve 

bilim ve tekniği araç olarak kullanarak verir. Ancak Platonov’un böyle 

bir kaygısı yoktur. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

oluşturduğu makineler ve icatlar, yazarın bilimkurgudan yararlanış 

şeklini gösterir. Yeryüzünde bir bölgede açlık, kuraklık gibi sorunlara 

değinen yazarın başkahramanlarının tüm amacı, bu sorunları ortadan 

kaldıran buluşlar yapmaktadır.   

Çalışmamızda Platonov’un kendine özgü ütopya, antiütopya ve 

bilimkurgu ütopyası anlayışını çeşitli eserlerinden verilen örneklerle 

sunmaya çalışacağız. Yazarın ülkesinin zor durumda olduğu 

dönemlerde kaleme aldığı eserleri olan Çevengur isimli romanı, Çukur 

ve Bakir Deniz isimli uzun öyküleri ve Markun, Şeytani Düşünceler- 

Güneşin Torunları, Birçok İlginç Şey Hakkında Hikâye ve Elektriğin 

Yurdu isimli kısa öykülerindeki ortak nokta, huzursuz toplumsal 

düzen sonucu ortaya çıkmaları ve daha iyi bir yaşam biçimini bulmaya 

yönelik yeni arayışlar içine girme çabasının çeşitli şekillerde ele 

alınmasıdır. Platonov, gençlik dönemlerinden itibaren komünizmin 

insanlığın kurtuluşu olacağına inanmıştır. Bu nedenle makale ve 

denemelerinin çoğunda komünizmi yüceltici ifadeler kullanmıştır. 

Nitekim çok geçmeden Rusya’da çarlık rejimi yıkılmış yerine 

komünist düzen kurulmuştur. Ancak bu süre zarfında yazar, yönetimin 

toplumun huzuru adına giriştiği eylemlerin yıkıcı sonuçlarını görerek 

büyük hayal kırıklığına uğrar. Yazara göre komünizm, birlik ve 

dayanışma içinde çalışarak sınıf farkının ortadan kalktığı bir yaşam 

biçiminin sağlanması, bireylerin özgürlüklerini kısıtlayıcı eylemlerin 
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yok olduğu bir toplum düzenidir. Fakat başlangıçta aynı ilkelerden 

hareket etse de sonradan rejimin çıkarları doğrultusunda hareket 

etmesi, insanların bağımlı yaşamlarını daha da trajik bir hale 

sokmuştur. Bu durum, Platonov’un eserlerinde adım adım 

işlenmektedir. Yazarın özgün ütopya anlayışı, kaynağını buradan 

almaktadır.  

Günümüzde Andrey P. Platonov, üzerinde çalışmaların gittikçe arttığı 

bir yazar olmaya başlamıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 

bugüne dek yazar ve sanatı hakkında ülkemizde yapılan bilimsel 

çalışmaların şu şekilde olduğunu saptadık: Leyla HACIZADE’nin, 

“A. P. Platonov'un Eserlerinde İnsan” (2006) yüksek lisans tezi; Doç. 

Dr. Reyhan ÇELİK’in, “A. Platonov’un Çukur Eserinde Umudun 

Kayıpları”, (2013) makalesi; Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU’nun, “A. 

Platonov’un "Can" Adlı Eserinde Yeni Düzenin İnsan ve Toplum 

Üzerindeki Etkisi” (2015) makalesi; Hacı Bayram KARAKURT’un, 

“A. P. Platonov'un "Çevengur" Romanında Sistem Eleştirisi” (2018) 

yüksek lisans tezi; Duygu ÖZAKIN’ın, “Thanatopolitika ve Danse 

Macabre: Andrey Platonov’un Can Adlı Eserinde Ölümün 

Siyasallaşması” (2020) makalesi. 

Sayın Prof. Dr. Özlem PARER danışmanlığında 2015 yılında “A. P. 

Platonov'un Eserlerindeki Ütopya Anlayışına Başlıca Örnekler” 

başlıklı yüksek lisans tezi olarak hazırladığım bu çalışmamda beni 

tecrübeleri ve bilgi birikimiyle yönlendiren hocama, tüm projelerimde 

arkamda olduğunu her daim hissettiren değerli hocam Doç. Dr. 
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Gamze ÖKSÜZ’e, Rus Dili ve Edebiyatı alanında deneyimlerinden 

faydalandığım kıymetli hocalarıma, zorlu zamanlarımda desteğini 

hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşime ve aileme teşekkürü bir borç 

bilirim.  
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ANDREY PLATONOVİÇ PLATONOV’UN YAŞAMI 

Asıl adı Andrey Platonoviç Klimentov olan Andrey Platonoviç 

Platonov’un doğum tarihi konusunda net bir bilgi mevcut değildir. 

Ancak var olan bilgilere göre, yazarın 20 Ağustos 1899 tarihinde 

Voronej’de doğduğu kabul edilir. Bu tarih, Platonov konusundaki 

birçok kitap, ansiklopedi vb. kaynakta bu şekilde geçerken; Voronej 

bölgesi etnografya uzmanı ve aynı zamanda yazarın arkadaşı O. G. 

Lasunski, yurttaşının doğum tarihini 16 Ağustos 1899 şeklinde 

açıklar.
1
 Andrey Platonoviç Platonov’un babası Platon Firsoviç 

Klimentov’dur. Maden ocağı kazasında hayatını kaybeden toprak 

işçisinin oğlu olan Firsoviç, 18 Kasım 1870 tarihinde liseyi okuduğu 

ve on iki yaşından itibaren çalışmaya başlayıp boyacılıktan lokomotif 

makinistliğine kadar her türlü mesleği denediği bölge olan Don 

Nehri’nin kıyısında doğmuş, 1952 yılında da vefat etmiştir. 

Platonov’un babasıyla ilişkisine dair net bilgiler yoktur. Ancak yazar, 

sonraki dönemde babasının savaş esnasında Almanlar tarafından 

batıya sürüldüğüne, çok geçmeden de öldüğüne dair asılsız bir haber 

alır. Başlangıçta bu haberin yanlış olduğunu bilmeyen yazar, 1942 

yılına ait mektubunda şunları dile getirir: “Babamı çok ama çok 

seviyordum, ona hiç yardım etmediğim için duyduğum pişmanlık beni 

kahrediyor, şimdi ise ona benim ne sevgim ne de yardımım gerekli, 

çünkü artık o yok.”
2
 Bu nedenle baba imajı ilk dönem eserlerinden 

 
1 Varlamov, A. (2013). Jizn zameçatelnıh lyudey. Moskova: Molodaya Gvardiya, 6. 
2 Varlamov, a.g.e., 9. 
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itibaren Platonov’un düzyazı sanatında sık sık kendini gösterir.
3
 Hatta 

babasını Çevengur isimli romanındaki Zahar Pavloviç karakteri ile 

canlandırarak onu okuyucuya kendi penceresinden tanıtır.
4
 

Platonov’un annesi Mariya Vasilyevna Klimentova, eski toprak beyi İ. 

V. Borodin ailesinde dünyaya gelir. M. Vasilyevna’nın ailesinin 

maddi durumu yerindedir. Ancak genç kadın, evliliğinde baba evinde 

olduğu kadar şanslı olamaz. Evlilik tarihi hakkında kesin bir bilgi 

yoktur, ancak M. Vasilyevna’nın ilk çocuğunu yirmi dört yaşında 

dünyaya getirmesinden çok erken bir yaşta evlenmediği tahmin 

edilmektedir. Sonrasında birbiri ardına çocukları olan genç kadının 

yaşamı, bu nedenle gittikçe daha da zorlaşır. Aile, uzun yıllar boyunca 

taşınabilir karavanlarda yaşar. Bu süre boyunca Firsoviç, aileyi 

geçindiren tek kişi olur.
5
 Araştırmacı V. Vasilyev, aile yaşamından bir 

kesiti şu şekilde tasvir eder: “Baba, akşam erkenden uyur, sabah da 

herkesten önce kalkıp işe gider, akşamları karanlıkta eve döner, 

çocuklarını bile göremezdi. Yatmadan önce ise uyuyan çocuklarının 

arasında yere diz çöküp onları sevdiğini söyleyemediği ve onlara 

böylesine fakir bir yaşam verebildiği için çocuklarından özür 

dileyerek başlarını okşardı.”
6
 Görüldüğü üzere aile her zaman büyük, 

ancak varlıkları hep küçük olmuştur. Bu tabloyu, O. Lasunki şu 

sözleriyle desteklemektedir: “Çocuklar pamuktan tek bir yorganın 

 
3 Varlamov, a.g.e., 8. 
4 Vasilyev,V. (1982). Andrey Platonov oçerk i jizni tvorçestva. Moskova: 

Sovremennik,13. 
5 Varlamov, a.g.e.,10. 
6 Vasilyev, a.g.e.,12. 



 
14 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

altında yerde uyuyorlardı. Tuz yığını siyah bir ekmek parçasını leziz 

yemek sayıyor, bu nedenle kötü besleniyorlardı. Kendilerini ise fakir 

tutukluların onlardan çok daha kötü durumda olduklarını söyleyerek 

teselli ediyorlardı.”
7
 

Her ne kadar aile, sefalet ve yokluk içinde yaşasa da Klimentovlardan 

hayatta kalmayı başarabilen beş kardeş Andrey, Pyotr, Sergey, 

Semyon ve Vera iyi eğitim alabilir. Pyotr Platonoviç Klimentov, 

çocukluğunda okumak ve düşünmekten yoksun biri olsa da fen 

bilimlerinde uzman olur; Sergey Platonoviç, askerliği seçer ve 

albaylığa kadar yükselir; Semyon Platonoviç, babasının izinden gitse 

de yalnızca lokomotif makinisti olmakla kalmaz ve gemilerde de 

çalışır; Vera Platonovna ise diş doktoru olur. Ancak kardeşler yaşama 

tutunmayı başarabilseler de hayat onları birbirlerinden uzaklaştırır. Bu 

durumu, Platonov’un eşi M. Aleksandrovna: “Andrey’in bir kardeşi 

ünlü bir bilim adamı, diğerinin durumu da kötü değil, kız kardeşi 

doktor, varlıklı insanlar ancak hiçbir zaman birbirlerine bir kapik 

dahi yollamamışlardır... Andrey’in kız kardeşi tamamen yabancı biri 

gibi. Andrey ölmeden önce bana, Vera’nın mezarıma gelmesine izin 

verme dedi”
8
 sözleriyle özetlemektedir. 

Platonov’un çocukluğuna dair çok az bilgi bulunmaktadır. Bu döneme 

ait mektuplarının, anılarının veya günlüklerinin olmamasından yola 

çıkılarak yazarın çocukluğundan bahsetmek istemediğine dair bir 

 
7 Varlamov, a.g.e.,10. 
8 Varlamov, a.g.e., 12. 
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çıkarımda bulunmak mümkün olabilir. Nitekim 1926 yılında büyük 

yazar, kendisi hakkında şunları dile getirir: “Kendimi kimseye tam 

olarak göstermedim ve hiçbir zaman da göstermeyeceğim.”
9
 

Araştırmacı L. Gumilyovskiy yazarın bu dönemi hakkında şunları 

söyler: “Kendisi hakkında konuşmayı genelde sevmezdi, 

çocukluğunda ve gençliğinde geçen herhangi bir olayı hatırlamak 

dahi istemezdi.”
10

 Ancak başkahramanın yazarın yaşamından kesitler 

sunduğu bu nedenle de otobiyografik sayılan öyküsü Semyon’da 

anlatılanlara bakılacak olursa, Platonov’un çocukluğunun çok kolay 

geçmediği anlaşılmaktadır.
11

 Öyküde 17 yaşındaki delikanlı, annesinin 

görevini üstlenerek tüm gününü kardeşlerine bakıcılık yaparak 

geçirmektedir ve bu nedenle çok zor bir yaşamı vardır.
12

 Araştırmacı 

V. Vasilyev’e göre, “üzüntü ve keder” yazarın yaşamına çocukluk 

yıllarında girmiş, ömrünün son dönemlerine kadar da yakasını 

bırakmamıştır.13 Platonov’un mektuplarından birinde sarf ettiği şu 

sözler, yazarın yaşamına ilişkin en gerçekçi itirafı olur ve aynı 

zamanda Vasilyev’in yargısını destekler niteliktedir: “Yaşadım ve çok 

acı çektim. Çünkü hayat beni çocuktan yetişkin bir insana çevirdi.”14 

 
9 Meşkov, A. (Editör). (1994). Andrey Platonov:Vospominaniya sovremennikov: 

Materialı k biografi. Moskova: Sbornik. Sovremennıy Pisatel, 6. 
10 Varlamov, a.g.e.,7. 
11 Jizn Andreya Platonova, http://www.litra.ru/biography/get/wrid, Erişim Tarihi: 20 

Şubat 2014. 
12Andrey Platonov i tvorçestvo, http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=6920, 

Erişim Tarihi: 31 Mart 2014. 
13 Vasilyev, a.g.e., 9. 
14 Krasovski, V. E. & Ledenyev, A. V. (2003). Andrey Platonoviç Platonov, 

Filologiçeskoe obşestvo. Moskova: Slovo, 565. 
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Fakir ve çok çocuklu bir ailede doğması, yazarın erken yaşlarda 

fiziksel emeğin ne olduğunun bilincine varmasına neden olur.15  

Klimentov ailesinin ilk çocuğu olan Andrey’in yaşamı, görüldüğü 

üzere başlangıcından itibaren zor koşullarda geçer. Yedi yaşındayken 

ücretsiz kilise okuluna başlayan yazar, eğitimini burada 

tamamladıktan sonra yıllığına on ruble ödenen ve dört sınıftan oluşan 

erkek lisesine girer. Burada okuma ve yazmanın dışında Tanrı 

yasaları, kilise Slav dili, matematik, geometrinin başlangıç ilkeleri, 

coğrafya, Rusya tarihi, doğa bilimleri tarihi, resim, çizim ve müzik 

dersleri alır, bunların dışında jimnastikle ilgilenir.
16

 Eğitim parasını ise 

çanta satarak kazanır. O. Lasunski’nin ifadesine göre, “ Annesi 

ketenden çanta diker, Andryuşa ise gururla annesiyle birlikte onları 

satmak için tüm kasabayı dolaşırdı.” 1914 Haziran ayında Platonov, 

liseyi bitirir ve sonbaharda “Rus Topluluğu”nun (Russkoye Obşestvo) 

ilçe bürosunda bölüm görevlisi olarak işe girer. Burada iki ay gibi kısa 

bir süre çalışır ve 1915 Ocak ayında uzun yıllar boyunca dedesi M. V. 

Loboçihin’in çalıştığı, Güneydoğu Demir Yolları kurumuna geçer. 

Klimentov, yirmi ruble aylıkla girdiği bu büro görevini 6 ay yapar ve 

daha sonra bir tütün fabrikasında dökümcü ustası olarak işe başlar. 

Yazarın düşük derecedeki memurluktan işçiliğe geçme sebeplerine ise 

biyografilerinde rastlanmaz.
17

 İlerleyen süreçte yaşamının bu süreci 

hakkında Sıradaki (Oçerednoy) ve Seryoga ve Ben (Seryoga i ya) 

 
15Miheyev, M. (2003). V mir Platonova çerez yego yazık predpolojeniya, faktı, 

istolkovaniya, dagadki.  Moskova: Augsburg, 9. 
16 Vasilyev, a.g.e., 14. 
17 Varlamov, a.g.e., 15. 
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isimli iki kısa öykü yazar. Sıradaki öyküsünü 1918 yılında “Jeleznıy 

Put” dergisinde; Seryoga ve Ben öyküsünü ise 1921 yılında “Krasnıy 

Luç” dergisinde yayımlar. Sıradaki, öyküsünün A. Serafimoviç’in 

erken dönem eserleri ve A. Kuprin’in Moloh (Moloh) adlı uzun 

öyküsüyle konu açısından benzerlik gösterdiği araştırmacılar 

tarafından belirtilen ifadeler arasındadır.
18

 Derginin yazı işleri müdürü 

N. Zadonski’nin ifadesine göre, Seryoga ve Ben öyküsü 

yayımlandığında başarısından dolayı tebrik edilse de Platonov, göz 

ucuyla öyküye bakar ve yüzünü buruşturup iç geçirir.
19

  

Yazar, 10-12 yaşları arasında şiir yazmaya başlar.
20

 Edebiyatçı L. 

Şubin’den edinilen bilgiye göre, 1914-1916 yılları arasında Andrey, 

Petersburg edebiyat dergilerinden birine şiirlerini gönderir. Şiirleri 

yayımlanmaz, ancak yazı işleri müdürünün gönderdiği mektupta Tanrı 

vergisi bir yeteneği olduğu ve yazmaya kesinlikle devam etmesi 

gerektiği belirtilir. Fakat 1 Haziran 1918 tarihine gelindiğinde, 

Voronej dergisi “Ten”de yazarın Proleter Gence (Yunoşe-Proletariyu) 

isimli şiiri yayınlanır. Bu şiir, yazarın ilk dönem şiirlerinden yalnızca 

en iyisi değil, aynı zamanda tüm şiirlerinin genel bir temsili 

niteliğindedir. 1918 yılında yazdığı diğer şiiri Alacakaranlık’ta 

 
18 Vasilyev, a.g.e., 15. 
19 Varlamov, a.g.e., 16. 
20 Varlamov, a.g.e., 16. 
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(Sumrak) ise düşünce bütünlüğünden çok bir sembolizm öykünmesi 

egemen olduğundan okuyucular arasında beğeni toplamaz.
21

 

Şair yönüyle Platonov, yazar kimliğinden daha az tanınır. Yazarın ilk 

dönem düzyazısında da ortaya çıkan sert, olağandışı, farklı tarzının 

aksine şair Platonov, klasik Rus şiir dizelerini derinden inceleyerek 

edebiyat eğitiminde üstün başarılar sergiler. Hatta bazen bu eğitim 

aşaması, 19-20 yaşındaki bir genç için olağandışı bir ustalığa dönüşür. 

Buna örnek olarak boşluğun tam ve detaylı tasvirini yaptığı hatta daha 

sonrasında yazdığı romanı Çevengur’da mekân olarak kullanıp şiirine 

de aynı ismi verdiği Bozkır’ın (Step) tasvir edilişini vermek 

mümkündür: 

Gökyüzünün yeryüzüyle birleşiminde 

Dalgalı, mavi zincirler vardı. 

Önünde perde gibi kımıldıyor 

Sakin ve düz bozkır. 

 

Sessiz rüzgârlar çıtırtıyla 

Dalga dalga ses veriyor. 

Üzerlerinde sıra halinde kumlar, 

Otların üzerinde koşuyor ve ıslık çalıyor. 

 

Solmuş yapraklarıyla üşümüyor 

Tepenin yamacındaki çalılıklar 

Yukarıya üfleyerek içtenlikle 

Karanlığın geceye tutulmadığı yerde. 

 

Kötülük dolu sağırlıkla saklanıyor 

Dikenler arasında sinirli yaratık 

 
21 Varlamov, a.g.e., 18. 
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Sırtında taşıyor kurağı 

Ve sonra korkudan donuyor. 

Artık akşam… Sanki karabasan gibi 

Gürlüyor at arabasındaki köylü 

Doğu sisle çekiliyor, 

Batıysa ateşli bir çığlık gibi. 

 

Tazeleniyor. Bozkırın sessizliği üzerinde 

Rüzgârsız parlıyor sönük yıldız 

Ve aydınlanıyor onunla bir başına 

Soğuk gökyüzü suyu.22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ne yazık ki Platonov, bu şiiriyle de başarıyı yakalayamaz. 1918 yılı 

Ekim ayında güneydoğu demiryolları tarafından çıkarılan “Jeleznıy 

Put” isimli dergide yazara, şiirlerinin hoş ve içten bir akıcılığa sahip 

olduğu söylenir, fakat başka konuları seçmesi önerilir. 1919 yılının 

mayıs ayında kuzeybatı demiryolları “Jizn Jeleznodorjnika” 

dergisinde ise yazarın bu şiiri, yanına eleştirmenin ironik notunun 

iliştirildiği şu cümlelerle yayımlanır: “Andrey Platonoviç Platonov’a; 

Yeteneğiniz var, üslubunuz akıcı, ancak konularınız o kadar kötü ki 

basmaya bile değmez…’’
23

 Verilen bilgilerden anlaşıldığı üzere, 

Platonov’un şiir yazma girişimlerindeki başarısızlığı, üslubu yüzünden 

değil; daha çok seçtiği konuların yanlışlığından kaynaklanır. Sonuç 

olarak Platonov’un şairlik denemeleri her yönden başarısız bulunur ve 

olumsuz ifadelerle eleştirilir. Ancak bu sert eleştiriler, Platonov’un 

şairlik tutkusunu etkilemek şöyle dursun, uzun bir süre daha şiir 

yazmaya devam etmesini sağlar. Fakat yıllar geçtikçe Platonov’un şiir 

 
22 Varlamov, a.g.e., 19 
23 Varlamov, a.g.e., 20. 
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anlayışı birbirinden farklı konuları ele almasıyla daha da 

karmaşıklaşır.
24

 

1917 Şubat ayında ülkede baş gösteren kıtlık, yönetim, ordudaki 

karmaşa ve ardından çıkan ekonomik kriz, tarımsal ve endüstriyel 

üretimin düşüşe geçmesi, ulaştırma hatlarının çalışamaz duruma 

gelmesi ve hükümetin gelirlerinin gittikçe azalması sonucunda, 

Bolşeviklerin önderliğindeki Petrograd garnizonundan birkaç alay ve 

bir grup asker, hükümeti devirmek için silahlı isyan başlatır. 

Bolşeviklerin istekleri şu şekildedir: Bir an önce uzlaşma sağlanması 

ve savaşların bitmesi, toprakların köylülere dağıtılması ve fabrikaların 

işçilerin kontrolüne bırakılması, son olarak da tüm gücün Sovyetlere 

devredilmesi.25 Ekim ayına gelindiğinde ise yeni bir düzenle ilgili 

fikirler yüksek sesle ifade edilmeye başlanır. Nitekim sonunda daha 

fazla baskı ve zorluğa dayanamayan Rus halkı, 1917 yılında çarlık 

rejimini devirecek olayları başlatır. Bolşevik hareket, kan dökülmeden 

devrim yapılmasına yönelik kesin kararlar alır. Bir gece içinde geçici 

hükümete ait olan stratejik devlet binaları alınır ve çarlık rejimi 

böylelikle yıkılır. Bu nedenle Bolşevik Devrimi, Rusya tarihinin 

gidişatını etkileyen ve sonuçları uzun yıllar boyunca dünya genelinde 

hissedilen bir süreç olur.
26

 

 

 
24 Varlamov, a.g.e., 20. 
25 Vernadsky, G. (2011). Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge, 357. 
26 Arıkan, H. (2014). Siyaset Tarihi, “Bolşevik Devrimi Nedir?”. İstanbul. 
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Platonov, 1917 Ekim Devrimini büyük bir inanç ve iyimserlikle 

karşılar ve çok geçmeden Rus Komünist Partisi’ne girip burada çeşitli 

yayınlar yaparak faaliyetlerde bulunmaya başlar. Böylelikle devrime 

destek veren siyasi görüşünü bu yıllardan itibaren açıkça belli eder.
27

 

1918 yılında yazar, Voronej Politeknik Enstitüsü’ne girer. Aynı 

zamanda Voronej’de A. Firsov, A. Vogulov, Elpidifor Baklajanov, 

Yohan Pupkov, Foma Çelovekov gibi takma isimler altında şairlik 

yapmaya devam edip, yazarlık ve gazeteciliğe de yönelir.
28

 1919’un 

Nisan ayında kısa bir süre önce genç şaire, şiirlerinde farklı konular 

seçmesi gerektiğini tavsiye eden “Jeleznıy Put” dergisinde Platonov, 

bir yandan yazı işleri müdürünün yardımcısı olarak işe girerken, diğer 

yandan da üniversitede eğitimine devam eder. Temmuz ayında eline 

verilen bir görev kartıyla propaganda çalışmalarını kontrol etmesi için 

Novohopersk’e gönderilir. Buradaki izlenimlerini daha sonra yazdığı 

Çevengur isimli romanında ayrıntılı olarak dile getirir. Aynı zamanda 

Novohopersk’ten döndüğü sırada yazdığı makalelerde daha çok 

devrimin propagandasını yapar. Fakat bahsi geçen makaleler, bu 

küçük şehirde bulunan yazarların devrim konusunda yaşadıkları hayal 

kırıklıklarını anlama konusunda hiçbir etki göstermez. Aksine “her 

şeyi bitirmek” üzere yapılan faaliyetler, Platonov’un 1920 yılının 

Nisan ayında bir makalesinde yazdığı üzere, “uzak gökyüzü 

cennetindeki gibi harika ve özgürce yaşayabilmek için yeryüzünü 

yeniden şekillendirme” isteğini güçlendirir. İlerlyen süreçte yazar, 

gazeteciliğe merak sarar. Çeşitli gazete ve dergilerde devrimle alakalı 

 
27 Krasovski  & Ledenyev, a.g.e., 565. 
28 Miheyev, a.g.e., 10. 



 
22 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

ateşli konuşmalar yapıp tartışmalara girer. Yazarın gözünde devrimin, 

Rusya ve dünya üzerinde sarsıcı bir etkisi vardır. İfadesine göre, 

“Devrim güçlü olacak, Rusya ve onunla birlikte de tüm yeryüzü 

canlanacak.” Aynı yılın Nisan ayının sonlarına doğru “Komsojur” 

isimli komünist gazeteciler dergisine katılan Platonov, temmuz ayında 

ünlü parti ve eylem adamı Georgi Zaharoviç Litvin-Molotov (Asıl 

Soyadı Litvinov) ile tanışır.
29

 Litvin-Molotov’un ifadelerine göre, 

Platonov’la yakınlaşmaları genel yayın işlerinden ziyade, ikisinin de 

felsefeye olan ilgisi sebebiyle olur: “Voronej Pedagoji Enstitüsünde 

zaten felsefe okuyordum. Andrey Platonoviç Platonov bana İmmanuel 

Kant konusunda çok şey düşündüğünü söyledi…”
30

 İş ilişkisiyle 

başlayan tanışma, felsefe konusunda yaptıkları tartışmalarla dostluğa 

dönüşür. Bir gün toplulukta Litvin-Molotov, işçi şair olarak tasvir 

ettiği Platonov’un sanatına yönelik bir tartışma başlatır. Toplantıda 

bulunanlardan bazıları Platonov’a övgülerde bulunurken, bazıları da 

hoş olmayan sözler içeren eleştirilerde bulunur. Bu sözler üzerine 

özellikle olumsuz eleştirilerde bulunanlara karşı Litvin-Molotov, 

Platonov’u savunmaya başlar: “İşçi yazar ve şair olan Platonov, 

eserlerinde etkin devrim tarzını, işçi sınıfının yaşam, emek, duygu 

 
 Litvin-Molotov, ilk olarak “Krasnaya Derevnya”, ardından da “Voronejskaya 

Kommuna” isimli gazetelerin yazı işleri müdürlüğünü yapmış önemli bir eylem 

adamıdır (Vasilyev, a.g.e., 28). Aynı zamanda Platonov’un büyük bir yazar haline 

gelmesinde en büyük etkiyi gösteren ve sonrasında yazarın en yakın dostu olacak 

olan kişidir (Miheyev, a.g.e., 10). 
29 Varlamov, a.g.e., 41. 
30Kornienko, N. V. & Şubinoy, E. D. (Editörler) (1994). Andrey Platonov: 

Vospominaniya sovremennikov: Materialı k biografi. Moskova: Sovremennıy 

Pisatel, 8. 
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biçimini yansıtır. Çünkü bunlar gerçek ve çağdaştır.”
31

 Litvin-

Molotov, aynı zamanda Platonov’un yazdıklarını ilk elden okuyan, 

yazarın tavsiyelerine uyduğu ve önemli romanı Çevengur’un ilk 

versiyonunu önerilerine göre düzenlediği tek kişidir.
32

 

1920 Ocak ayında Platonov, eserlerini yayınlama teklifinde bulunmak 

için Moskova Devlet Yayınevi’yle (Moskovskoye Gosudarstvennoye 

İzdatelstvo) yazışmalara başlar. Moskova’da iki yıl içinde Voronej 

Politeknik Enstitüsü’nü bitiren genç yazarın, biriken hayal 

kırıklıklarını yansıttığı on mektubu vardır. İlk mektubunu daha çok 

deneme amaçlı gönderir. Bu mektubunda 1922 yılında yazdığı ilk şiir 

derlemesi olan Mavi Derinlik’i (Golubaya glubina) yayınlama isteğini 

ürkekçe dile getirir.
33

 Yazar, yayınevinden olumlu bir cevap alacağını 

umar, ancak Moskova yayınevi, yazarın isteğine kayıtsız kalır. Bunun 

üzerine bir ay sonra Platonov, cevap beklemeden 68 şiirini yayınevine 

yollar. Bununla birlikte şiirlerinin kendisinin gönderdiği tarz ve 

düzende yayınlanması konusunda ricada bulunarak, sansür 

uygulanmamasını ve eserlerinin redaktörden geçmemesini özellikle 

ister. Fakat başkent, yazarın bu isteğine karşılık sessizliğini korumaya 

devam eder. Bu sessizlik, Platonov üzerinde sitemkâr bir tavır 

oluşturur, bu tavrını da şu sözlerle ortaya koyar: “Sizden cevap 

bekledim ancak siz susuyorsunuz. Ne yapacağımı bilmiyorum. 

 
31 Varlamov, a.g.e., 42. 
32 Korrnienko, a.g.e., 9. 
33 Nikolayeva, a.g.e., 555.  
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Biliyorum, kötü yazıyorum çünkü ben bir elektrikçiyim, yazar değil.”34 

Kendisini anlattığı bu mektubunun yanında Moskova’ya birkaç 

öyküsünü de yollayarak denemekten vazgeçmez. Nihayet çabaları 

karşılığını bulur ve mayıs ayında çalışmalarının ele alındığına dair 

kısa bir not eline ulaşır. Bu notun kendisine verdiği cesaret ve güvenle 

yazar, sonrasında makalelerini de yayınlanması için yollar. 

Gönderdiği makale ve öyküler eleştirmenlerce olumlu yönde 

değerlendirilerek, yazarın yazım anlayışı ve edebi eğitimi övgülerle 

dile getirilir: “Yazarın şüphesiz yeteneği, kendine özgü bir dünya 

görüşü, ilginç bir yaklaşımı, harika dili, yöntemi var. İyi bir eğitim 

aldığı da çok açık. Derin bir ruh haline sahip. Yazar, büyük bir değeri 

hak ediyor.”35 Bu gelişmeler üzerine Platonov, 1921 yılında 

Moskova’ya gider. Ancak eserlerini ele alma işi yayınevi tarafından 

altı ay sonrasına bırakılınca edebi çalışmalarından uzaklaşır.
36

 Bunun 

üzerine sonraları yazdığı önemli öyküsü Yepifan Savakları’nı 

(Yepifanskie şlyuzı) adına ithaf ederek kaleme aldığı ve diğer bir eseri 

Kum Öğretmen’de (Pesçanaya uçitelnitsa) kendisini bir köy 

öğretmeni modeli olarak çizdiği, bu nedenle sanatında önemli bir yere 

sahip olan M. A. Kşintseva’yla 1927 yılında evlenir.
37

  

 

 
34 Varlamov, a.g.e., 46.  
35 Varlamov, a.g.e., 47. 
36 Varlamov, a.g.e, 47. 
37 Kalyujnaya, L. (2014). Sto velikih pisateley, http://book-online.com.ua/, Erişim 

Tarihi: 7 Ekim 2014.  
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Kont Şeremetyov soyundan gelen M. A. Kaşintseva, 14 Nisan 1903 

tarihinde Petersburg’da doğar. Liseyi burada bitiren Kaşintseva, köken 

olarak Yamskaya kasabasına bağlıdır. Kaşintseva, 1918 yılında 

ailesiyle birlikte devrim sonucunda baş gösteren açlık ve yıkımdan 

büyük ölçüde etkilenen Petersburg’dan göçüp önce kuzeye, 

Petrozavodsk’a gider.
38

 Petrozavodsk’ta on beş yaşındaki genç kıza, 

Kızıl Ordu kumandanı Leonid Aleksandrov âşık olur. Ancak 

Kaşintseva kumandanın bu aşkını karşılıksız bırakır. Sonraları 

Platonov bu konuyu öğrenir. Hatta evliliklerinin kötü gittiği bir 

dönemde eşine yazdığı mektuplarından birinde şöyle der: “Beni 

unutman kolay, çünkü sen Aleksandrov’u tanıyorsun.” Nitekim bu 

devrimci kumandanı yazar, sonraki dönemde yazdığı Çevengur’da 

Kopyonkin tiplemesinde yansıtır.
39

 

Kaşintseva, çok geçmeden ailesiyle Voronej’e tekrar dönüp, burada 

üniversiteye girer.
40

 Aradan birkaç yıl geçtikten sonra üniversite 

kütüphanesinde Platonov’la tanışır. Bu tanışmayı şu şekilde anlatır: 

“Bir gün okuma salonuna geldiğimde arkadaş grubuyla oturup yüksek 

sesle “Filoloji de nedir?” diye bağıran yeni bir öğrenci gördüm. 

Sonraları öğrendim ki bu öğrencinin gazete, dergi ve almanaklarda 

iki yüzden fazla yayını var…”41 Okuma salonunda ilk karşılaştıkları 

günden kısa bir süre sonra tanışan çift, çok geçmeden de evlenir. 

 
38Kornienko, N. & Şubinoy, E. (Editörler). (2013). Andrey Platonov, Pisma(1920-

1950). Rossiyskaya Akademiya Nauk İnstitut Mirovoy Literaturı İm. A. M. 

Gorkogo. Moskova: Astrel, 9. 
39 Varlamov, a.g.e., 49. 
40 Kornienko (2013). a.g.e., 10. 
41 Varlamov, a.g.e., 49. 



 
26 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

Fakat evlilikleri de hayatlarının acımasız şartlarından etkilenir. Görev 

nedeniyle yaşamlarının çeşitli zamanlarında ayrı kaldıkları 

dönemlerde birbirlerine gönderdikleri mektuplarından da anlaşıldığı 

üzere, çiftin arasında her zaman bir iletişim kopukluğu, anlaşmazlık 

hüküm sürer. Çok geçmeden eklenen zorlu aile yaşamı, tartışmalar, 

görüş ayrılıkları ve kıskançlıklar da evliliği boyunca Platonov’un 

yaşamının ayrılmaz parçaları haline gelir.
42

 25 Eylül 1922 tarihinde 

genç çifti birbirine yakınlaştırma ihtimali büyük olan ilk bebekleri 

Platon dünyaya gelir. Fakat hayatlarının manevi gücüne yönelik 

birçok değer ve anlam biçilen bu bebek de çiftin evliliğini kurtarmaya 

yetmez. Bu büyük sıkıntının altında ise Platonov’un hayatında var 

olan iki güçlü kadın maneviyatının çatışması yatar. Platonov’un 

yaşamında iki değerli kadın, iki sevdiği “Mariya” vardır: Annesi ve 

eşi. Bu iki kadının birbirlerini anlamamaları ve aralarında bir türlü 

sevgi oluşmaması, Platonov’u da küçük oğlunu da derinden yaralar. 

Bu nedenle evlilikleri gittikçe daha da kötü bir hal alır.
43

  

Çok geçmeden Klimentov ailesinde üzücü bir olay gerçekleşir. 

Platonov, kardeşleri Nadya ve Mitya’nın, gittikleri proleter gençlik 

kampında yaşamlarını yitirdikleri haberini alır. Aniden gerçekleşen iki 

kardeşin ölümü, genç yazarın ruhsal durumu üzerinde çok kötü bir 

etki bırakır. Otobiyografilerinden birinde yazar, içinde yaşadığı derin 

acıyı: “Belki de kalp krampı nedir bilmezsiniz. Hastanede ölen kız 

kardeşimi gördüğümde ben de ilk defa öğrendim. Yerde yatıyordu. Ilık 

 
42 Varlamov, a.g.e., 50. 
43 Varlamov, a.g.e., 56. 
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ve sessizdi. Ben de onun yanına yattım ve ona bir şey söyledim. 

Suskun ve sessiz, ancak canlı yatıyordu.” 44 cümleleriyle dile getirir. 

Yaşamının en acı kesitini oluşturan bu sahne, yazarın sonraki 

dönemde yazdığı Çevengur romanında iki kahramandan biri olan 

Dvanov’un, doğadan erkek kardeşinin ölümünün intikamını almak 

için ant içmesiyle kendini gösterir.
45

 Bu trajik olay, Platonov’un 

yalnızca yazdıklarında değil, aynı zamanda davranışlarında da uzun 

bir süre kendisini hissettirir. Platonov, 1922 yılının Temmuz ayında 

Rus Komünist Partisi’ne üyeliği konusunda yazdığı sivri makalelerini 

Voronej Yayınevi’nde (Voronejskoye İzdatelstvo) basar. Bu 

makalelerinde komünistleri yüceltici şu sözleri söyler: “Komünistler 

kimlerdir? Bunlar, insanlığın iyiliği için savaşan savaşçılardır. 

Bunlar yakındakilerden çok uzağındakileri sevebilen insanlardır. 

Bunlar bugüne olan fiziki bağlılıklarına rağmen kendilerini bugünden 

çok insanlığın geleceğinde severler.”46 Ancak bu ateşli ve içten 

satırları yazan Platonov, çok geçmeden tamamen kendi isteğiyle parti 

üyeliğinden ayrılır. Yazar, partiden ayrılma sebebi olarak da 

ülkesindeki geniş çaplı kıtlık ve açlığı gösterir. İfadesine göre, ülkenin 

içinde bulunduğu bu hazin gerçekle parti bürokrasisinin farklılığı 

arasında kalması, yazarın 1921 yılında partiden ayrılmasına neden 

olur. Yazarın parti konusundaki hoşnutsuzluklarını dile getirdiği 

ağustos ayındaki makalesi olan Rusya Arabası (Vserossiyskaya 

kolımaga) bu dönemki düşüncelerine örnek niteliğindedir. Ancak bu 

 
44 Varlamov, a.g.e., 57. 
45 Varlamov, a.g.e., 57. 
46 Varlamov, a.g.e., 57. 
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makalesi, yönetim tarafından sakıncalı bulunduğu için 1999 yılına 

kadar yayımlanmaz.
47

 Bazı araştırmacılar, yazarın partiden kendi 

isteğiyle ayrıldığı bilgisini kabul etmez. Bu araştırmacılara göre, 

yazarın ayrılma nedenleri altında birkaç gerekçe birden saklıdır. 

Bunlar arasında toplantılara katılmama, annesinin koyu din inancı, 

ülkede halk oylamasına sunulan yeni ekonomi politikasına onay 

vermeme gibi nedenler gösterilir. Bu gerekçeler ışığında Platonov’un 

partiden kendi isteğiyle değil, partinin ihraç istemiyle çıkarıldığı öne 

sürülür.
48

 

Platonov, 1921 yazında Sovyet Askeri Okulu’na öğrenci olarak 

kaydolur. Ancak aynı zamanda İşçi Komünist Üniversitesi olarak da 

adlandırılan bu öğrenim kurumuna herhangi bir emir sonucu değil, 

tamamen kendi isteğiyle kaydolmasındaki amacının ne olduğu 

bilinmemektedir. Çünkü burada onun öğrenebileceği hiçbir şey 

yoktur. Yazar, bu nedenle gazetede çalışmaya başlar. Burada 

köylülerle görüşüp, onları okumayı öğrenmeleri için okula çağırır. 

Ancak 30 Ekim 1921 tarihinde komisyon toplantısında partinin 

durumu gözden geçirilirken, disiplinsizliği yüzünden Platonov’un da 

içinde bulunduğu 99 askeri öğrenci okuldan atılır. Bu ihraç olayından 

sonra Platonov’un tamamen farklı bir yaşamı olur. 1922 yılının 

Noel’inde “Svobodnıy Pahar” isimli gazetede Andrey Platonoviç 

Platonov imzasıyla Komünizm ve İnsanın Yüreği (Kommunizm i 

serdtse çeloveka) isimli makalesi yayımlanır. Bu makaleyi okuyan 

 
47 Varlamov, a.g.e., 60. 
48 Miheyev, a.g.e., 11. 
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yakın bir arkadaşı şöyle der: “Bu çalışma bende kalpsiz bir insan 

tiplemesini uyandırdı…”
49

 Aynı yılın ocak ayında yazar, komisyon 

başkanı olarak yerel ilçe yönetiminde yer alır. 1922-1926 yılları 

arasında birçok ilçeyi gezer, farklı insanlarla tanışır, toprak sulama 

işlemleri gibi çeşitli faaliyetlerde bulunur. Bu süre içinde yaşadıkları 

ve şahit olduklarının ise yazarın edebiyat kariyerine etkisi büyük olur. 

Edindiği izlenimler sonraki dönemlerde romanlarının, öykülerinin ve 

şiirlerinin temalarını oluşturur. 

1922 yılı yazar için şanslı sayılan yıllardan biri olur. Yazın, görev için 

geldiği güney şehri Krasnodar’da arkadaşı Litvin-Molotov, yazarın 

Mavi Derinlik isimli şiir kitabını, tek bir kelimesini dahi 

değiştirmeden olduğu gibi basar. Kitap iki bölümden oluşur. İlk 

bölüm, devrim konulu; ikinci bölüm ise sakin doğa şiirlerinden oluşur. 

Kitap, özellikle Rus eleştirmen, tarihçi, edebiyatçı ve Rus 

sembolizminin kurucularından biri olan V. Y. Bryusov tarafından 

olumlu açıdan değerlendirilir.
50

 Ancak bu dönemde yazar, şiirden çok; 

düzyazıda daha fazla sayıda eser verir. 1922 yılında Şeytani 

Düşünceler (Satana mısli), Baklajanov’un Maceraları (Priklyuçeniya 

Baklajanova), Danilok ile fikir ve tipleme bakımından Fakirin Açlığı 

(Jajda nişçego) isimli öyküsüyle benzerlik gösteren öyküsü Güneşin 

Torunları’nı (Potomki solntsa) yazar.
51

 Aynı yılın nisan ayında 

yazarın Yohan Pupkov takma adıyla “Repeynik” gazetesinde Deniz 

 
49 Varlamov, a.g.e., 64. 
50 Andrey Platonov i stihi. http://www.library.ru/, Erişim Tarihi: 14 Nisan 2014. 
51 Varlamov, a.g.e., 69. 
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Derinliklerinin Dilsiz Sırları (Nemıe taynı morskih glubin) isimli uzun 

öyküsü yayımlanır.
52

 Platonov, 1924 yılının ortalarına doğru 

“Krasnaya Niva” dergisinde düzenlenen yarışmaya Buçilo isimli 

öyküsünü gönderir. Katı yarışma koşullarına rağmen yazarın bu 

öyküsü, binlerce öykü arasından en iyi 10 öykü arasına girer. Buçilo, 

aynı zamanda önemli edebiyatçılar tarafından Platonov’un beğenilen 

ilk öyküsü olur. Öykünün ana temasını devrimden sonraki insanın 

kaderi, yalnızlığı oluşturur. Buçilo, genç yazarın ilk edebi başarısı 

olarak kabul edilmektedir. Ancak yazar, öykünün dergide çıkmasının 

hemen ardından edebiyatla ilişkisini tamamen kesmeye karar verir.
53

 

Aynı yılın nisan ayında yazarın, “Karadeniz-Küba Parti-Kooperatif 

Yayınevi”ne (Kubano-Çernomorskoye Partiyno-Kooperativnoye 

İzdatelstvo) kendine özgü sivri diliyle bir mektup gönderdiği öğrenilir. 

Mektuptan anlaşıldığı üzere Platonov, öncesinde buraya eserlerini 

yayımlanması için göndermiş, ancak hiçbir cevap alamamıştır. 

Mektubunda işsiz olduğunu, eserlerini yayımlayacaklarsa bir an önce 

bunu gerçekleştirmelerini ve emeğinin karşılığını ödemelerini, aksi 

taktirde ise çalışmasını geri göndermelerini dile getirir. Edebi 

çalışmalarına ara verse de maddi sıkıntıların artması nedeniyle tekrar 

yazmaya başlayan yazar, bu dönemden sonra edebiyatı geçim kaynağı 

olarak görür. Aynı yıl içinde Platonov, bir zamanlar terk ettiği 

Voronej’e geri dönmeye çalışır ve Rus Komünist Partisinin tekrar 

üyesi olmak ister. Bunun üzerine yazar, parti tarafından tekrar 

 
52 Varlamov, a.g.e., 70. 
53 Varlamov, a.g.e., 74. 
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incelemeye alınır. Ancak entelektüel sınıfa ait olduğu ve parti için 

hazır olmadığı bahane edilerek bu isteği reddedilir.
54

 

1925 yazında Platonov, Voronej’e merkez gazetenin muhabiri olarak 

gelen V. Şklovski ile tanışır. Şklovski, daha sonra eşine bir 

mektubunda şehir ve yazarla ilk tanışmasını şöyle anlatacaktır: 

“Burada şehir çok yoksul. Ben çok değiştim. Gülmek bile 

istemiyorum. Çok ilginç bir komünistle tanıştım. Çok çalışıyor. O da 

işçilerden biri. Çok akıllı. Karısı ve üç yaşında bir oğlu var. Kuraklık 

vardı. Platonov, sürekli olarak toprağı sulamak için uğraşıyordu. 

Edebiyat hakkında sohbet ederdik. Beni severdi çünkü biz aynı işle 

uğraşan insanlardık. Sonrasında onun yazar olduğunu öğrendim. O, 

hayatı bilen bir yazardı. Erkeklere ihtiyacı olan kadınları, kadınlara 

ihtiyacı olmayan erkekleri görmüş biriydi.”
55

 1926 yılının Şubat 

ayında Rusya genelinde Toprak Uzmanları Kongresi yapılır. Yazar, bu 

kongrenin Moskova Tarım Merkez Komitesi’ne seçilir.
56

 Ancak çok 

geçmeden bilinmeyen bir sebeple, komiteden atılır ve ailesinin 

Moskova’da iyi olacağına dair garanti alarak Voronej’deki ilçe arazi 

ıslah uzmanlığı işini sürdüreceği Tambov ilçesine gönderilir. Yazar, 

öncesinde ailesini alıp Leningrad’a kaçmak istese de şehir sakini bir 

arkadaşının ona burada yaşamın çok pahalı olduğunu bildirmesi 

üzerine kararından vazgeçmek zorunda kalır ve mecburen 

Tambov’daki görevi için yola çıkar. Mektuplarından birinde dile 

 
54 Varlamov, a.g.e., 76. 
55 Varlamov, a.g.e., 77. 
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getirdiği üzere, bu fikrinden vazgeçmesinin nedenini ailesinin 

yaşamını mahvetmek istememesi oluşturur.
57

  

Platonov, Tambov’a ailesi olmadan gelir. 19 Aralık 1926’da eşine 

yazdığı mektubunda onlar olmadan Tambov’da yaşamın son derece 

zor olduğunu ve kalbinde çok kırgınlığın biriktiğini açıkça dile 

getirir.
58

 Bu dönemde yazdığı en önemli üç eseri Geçici Antlaşma 

(Efirnıy traktat), Yepifan Savakları (Yepifanskie şlyuzı) ve Gradov 

Şehri’dir (Gorod Gradov). Zor koşullarda yazdığı bu eserler, yazarın 

sanatının doruk noktası olarak kabul edilir.
59

 Bu eserlerde yazar, 

geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı ana teması olarak kullanır. 

Kısacası eserlerinde tarihe bir yönelim, zamanın çeşitli yönlerine 

başlıca bir eğilim kendisini gösterir. Öykülerden ikisinin yazımını 

Platonov, Tambov’da bitirir, üçüncüsüne ise henüz başlar. Ancak 

Tambov yaşamının izi üç eserine de yansır. 1927 yılında “Molodaya 

Gvardiya” dergisinin haziran sayısında Yepifan Savakları Temmuz 

sayısında ise Gradov Şehri, İvan Usta (Master İvan), Kum Öğretmen 

öyküleri yayımlanır; Geçici Antlaşma ise hem kısaltılmış hem de 

içeriği daha derin ve karmaşık bir şekilde fantastik eser olarak 

1960’larda basılır. Bu nedenle 1927 yılı, Platonov için bir yazar olarak 

resmen kabul edilişinin tarihi olur.
60
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Platonov’un 7 Kasım 1926 tarihinde başlayıp 1927 yılında bitirdiği 

Geçici Antlaşma öyküsü, ölümünden sonra yayımlanır. İçeriğine 

bakıldığında tam anlamıyla ideolojik sayılabilecek öyküde üç zaman 

da bir arada kullanılır. Geçmişe bakıldığında bir zamanlar yaşamış, bir 

dizi doğal ve yapay felaketler sonucu yok olmuş bir halkın hikâyesi 

kendini gösterirken, gündelik yaşam daha kısa ele alınır, gelecek ise 

yakın zamanla sınırlandırılır. Eserde yalnızlık, ahlak, gerçeği arama 

çabaları ve yoksulluk içinde doğan birinin yaşama karşı koyuşu ve bu 

yaşamının değişmesi için tutku dolu hayallere dalması, gelecek 

zamana ait bölümüne örnektir. Burada yazarın ilk dönem sanatının 

izlerini görmek mümkündür. Bu tablo, yazarın sonraki öyküleri olan 

Şeytani Düşünceler ve Güneşin Torunları’yla da benzerlik gösterir. 

Edebiyattan uzak kalmaya karar veren Platonov’un böylelikle Geçici 

Antlaşma öyküsüyle tam anlamıyla direnci kırılır ve içindeki yazma 

tutkusu galip gelir.   

Yazarın iş yaşamında karşılaştığı zorluklar, bunalımlar, zihin 

bulanıklıkları her ne kadar eser zafer değil, yenilgi üzerine olsa da 

eleştirmenler tarafından olumlu eleştiriler alan Yepifan Savakları’nı 

yazmasına neden olur. Eserin konusunu, katı Rus çarının Oka’dan 

Don Nehri’ne kadar kanal yapmasını emrettiği bir İngiliz 

mühendisinin başarısızlığı sonucunda korkunç ölümünün trajik 

hikâyesi oluşturur. Öykü, bu nedenle tür olarak tarihi esere de örnek 

teşkil eder. Platonov, bu öyküsü hakkında 25 Ocak 1927 tarihinde 

eşine yazdığı mektupta şöyle der: “İşte “Yepifan Savakları”. Bunu 

çok değişik bir tarz ve üslupta yazdım. Belki bundan kimse 
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hoşlanmayacak. Benim de hoşuma gitmiyor ama nasılsa çıktı işte.” 61 

Yazarın 1927 yılında “Molodaya Gvardiya” dergisinin haziran 

sayısında yayımlanan ve ilk düzyazı derlemesi olarak geçen bu 

öyküsü, eleştirmenler arasında büyük yankı uyandırmaz, ancak M. 

Gorki’nin büyük ölçüde dikkatini çeker. Bunun üzerine Gorki, 

Platonov’u T. Serebrov, S. Tsenki, Gruzdev, Friçe, Lutohin gibi 

edebiyat dünyasındaki önemli yazın ustalarına önerir.
62

 

Platonov, Yepifan Savakları isimli uzun öyküsünün ardından Gradov 

Şehri’ni kaleme alır. Öykü, ilk olarak Platonov’un Yepifan Savakları 

çalışmasının derlemesiyle kendini gösterse de öykünün ikinci basımı, 

yazar tarafından yeniden düzenlenmiş haliyle 1928 yılında, bir yıl 

sonra da Çevengur derlemesiyle okuyucuya sunulur.
63

 Öykü, 

Platonov’un felsefi görüşlerinin derinliğini gözler önüne serdiği gibi 

aynı zamanda insanlığın var olduğu günden itibaren düşlediği 

mükemmel bir dünya binasını oluşturma ve bireyin bu bina içindeki 

yerine yönelik hayalini kurduğu düşünceleri üzerine kuruludur.
64

 

Başkahraman bürokrat İvan Fedotoviç Şmakov’un görev için Gradov 

şehrine gönderilmesinin ardından kahramanın şehir bürokrasisini 

anlatışı üzerinden olayların şekillendiği eserde Platonov, Tambov’da 

 
61 Varlamov, a.g.e., 102. 
62 Varlamov, a.g.e., 99. 
63 Kormilov, C. İ. &  Zaytsev,V. A. (Editörler). (2008). İstoriya Russkoy literaturı 

XX veka 20-90-godı. Andrey Platonov. Moskova: Moskovskogo Universiteta, 

Filologiçeskiy Fakultet MGU, 332. 
64 Penkina, N. V. (2012). “Filosofskie idei prozı Andreya Platonova-Problema 

çeloveka”. Nijneavtorskogo Gosudarstvennogo Gumanitarnogo Universiteta. 87, 
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yaşadıklarını kahramanının ağzından Gradov’da canlandırır. Ancak 

yazarın bu öyküsü de tıpkı Yepifan Savakları ve Geçici Antlaşma gibi 

başkahramanın ölümüyle sonuçlanır.
65

 

Platonov her ne kadar Tambov’da olsa da eşine ve dört yaşındaki 

oğluna olan sorumluluklarını yerine getirmeyi unutmaz. Tıpkı 

çocukluğundaki gibi, kendisini yoksulluğa mahkûm ederek kazandığı 

tüm parayı Moskova’ya ailesine gönderir; fakat ailesini yeteri kadar 

geçindiremediği düşüncesinden de kendini alıkoyamaz. Eşinin yanına 

gelmemesi, nerdeyse hiç mektup yazmaması, yazdığında da 

mektuplarının çok soğuk olmasından dolayı ise çok acı çeker. 

Birbirlerinden uzak kaldıkları bu zorunlu ayrılıkta kıskançlık, 

ilişkilerini yoğun bir şekilde yıpratır.
66

 Bunun üzerine 1927 yılında 

Moskova’ya döner. Böylelikle yazarın Tambov’daki devlet görevi bir 

süreliğine sona erer. Ancak edebiyat faaliyetlerini sürdürmeyi 

bırakmayan yazar, bir diğer eseri Aziz İnsan (Sokrovennıy çelovek) 

üzerinde çalışmaya başlar. Bu öykü, yazarın korkunç Tambov 

yaşantısından sonra kendine güveninin geldiği önemli eseri olarak 

kabul edilir. Çünkü ruhunun özgür kalışı ve bağımsızlık duygusu 

yalnızca öykünün anlatımında değil, aynı zamanda başkahramanın 

karakterinde de kendini gösterir. Platonov, kahramanın ruhunda “aziz” 

diye nitelendirilen insani bir yönü açığa çıkarır.
67

 Bunun dışında 

başkahraman Foma Puhov, Platonov’un diğer karakterlerinden 

 
65 Varlamov, a.g.e., 115. 
66 Varlamov, a.g.e., 110. 
67 Seiranyan, N. P. (1999). Kontseptsiya çeloveka v tvorçestva Andreya Platonova. 

Moskova, 59. 
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farklıdır. Yaşamında ulaşmak istediği amaçları, hayalleri olan 

kahramanın, yazarın son eserlerinin kahramanlarından farklı olarak 

öykünün sonunda ölmediği görülmektedir. Ancak öyküde yaşam ve 

ölüm motifleri sürekli olarak birbiriyle mücadele halindedir.
68

  Aynı 

zamanda Aziz İnsan, Platonov’un gençlik dönemlerine ait ütopik 

düşüncelerinden arınmış ve gerçekçi yanıyla zafer kazanan ilk 

eseridir.
69

 Yazar, bu öyküsünün hemen ardından Yamski Kasabası 

(Yamskaya sloboda) öyküsünü kaleme alır ve çok geçmeden de eseri 

yayımlanır. Bu öyküsü, sanatsal bütünlük bakımından Aziz İnsan’dan 

bir adım öne çıkar. Öyküde yazar, “küçük insanlar” üzerine 

yoğunlaşır.
70

 Eserin konusu, 1917 yılında devrime neden olan 

bireylerin, bulundukları durumdan kurtulmak için giriştikleri arayış 

üzerine kuruludur. Ağır şartlarda, can sıkıcı bir şekilde ve yokluk 

içinde yaşayan halkın tasvir edildiği öyküde devrim öncesi küçük bir 

kasaba anlatılır. Aynı zamanda öykü, Platonov için terk edilmiş, zayıf, 

bitkin, güçsüz ve ezilmişlerin bulunduğu geçmişe göz atmaya yönelik 

bir tür atılımdır. Eserde hâkim olan bu motifler, yazarın hemen 

ardından yazdığı Çevengur’da daha da zenginleşir.
71

 

Çevengur, Andrey Platonoviç Platonov’un yalnızca 1920’li yıllarının 

değil, aynı zamanda tüm sanatının da en büyük eseri kabul edilir. XX. 

yüzyıl Rus düzyazısının doruğu sayılan eserlerden biri olarak da öne 

çıkan eser, Andrey Belıy’ın Petersburg, Mihail Şolohov’un Durgun 
 

68 Varlamov, a.g.e., 121. 
69 Varlamov, a.g.e., 126. 
70 Nikolayeva, a.g.e., 555. 
71 Varlamov, a.g.e., 131. 
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Akardı Don (Tihiy Don), M. A. Bulgakov’un Beyaz Muhafız (Belaya 

gvardiya), İvan Bunin’in Arsenyev’in Yaşamı (Jizn Arsenyeva), Boris 

Pasternak’ın Doktor Jivago’su gibi büyük eserler arasında sayılır. 

Roman, başlangıçta Usta’nın Kökeni (Proishojdenie mastera) ismiyle 

basılsa da sonradan Çevengur adını alır.
72

 Platonov’un bu ilk romanı, 

Rusya’da olduğu kadar yurt dışında da dev bilimsel biyografik eserleri 

toplayan kültüroloji araştırmacıları ve edebiyatçıları arasında en 

popüler eserlerden biri kabul edilir. Yazarın Çevengur’u tam olarak ne 

zaman kaleme aldığı tartışılan konulardan biri olurken, 1926-1929 

yılları tahminler arasındadır.
73

 Yazar, Gorki’den bu romanını 

yayımlamak için yardım isteğinde bulunur. Eseri kısmen beğenen 

Gorki, romanı okuduktan sonra yazara onu kırmayan bir üslupta iki yıl 

önce dostu Litvin-Molotov’un da söylediği bazı eksiklikleri dile 

getirdiği bir mektup yazar: “Siz yeteneklisiniz, bu şüphesiz; çok özgün 

bir diliniz olduğu da şüphesiz. Romanınız çok ilginç ancak teknik 

yönden eksik, çok uzatılmış, diyaloglar çok bol ve olaylar çok silik.”74 

Sonrasında karşılaştıkları bir günde ise mektubunda dile getirdiği gibi 

yazara, eserinin tonunu değiştirmesini ve çalışmasını daha olumlu ve 

yaşam dolu, ayrıca çağa da uygun yazması gerektiği tavsiyesinde 

bulunur.
75

 Roman, bilinçsiz alınan emirler ve sorgulanmayan yaşam 

sonucu kahramanların tıpkı yaşadıkları gibi sorgulanmadan adım adım 

ölüme gidişlerinin anlatımı üzerinedir. Aynı zamanda yazarın gençlik 

 
72 Agenosov, a.g.e., 153. 
73 Varlamov, a.g.e., 136. 
74 Suhih, İ. (2001). Russkie stranniki v poiskah kiteja (1926-29 Çevengur A. 

Platonova). Moskova: Nezavisimaya Gazeta, 233. 
75 Miheyev, a.g.e., 13. 
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dönemlerinde tutkuyla savunduğu komünizmin kurulma sürecinin 

tasvirini oluşturan eser, sonunun bir anda yön değiştirerek 

kahramanlarının ölümüyle sonuçlanmasıyla araştırmacılar tarafından 

“ütopyanın antiütopyaya dönüşmesi” olarak ele alınır. Çevengur’dan 

sonra 1928 yılının Nisan ayında bir eleştiri yazısında V. İvanov, 

Platonov hakkında şöyle der: “Yazar çok yetenekli, onu ileriye 

taşımak gerekir. Böylelikle o bize daha çok, sık ve daha iyi 

yazabilecek.” İvanov’un bu düşüncelerine o zamanın edebiyat 

dünyasında büyük etkiye sahip olan F. F. Raskolnikov da destek 

verir.
76

 

Platonov’un Çevengur üzerindeki çalışması, annesi M. V. 

Klimentova’nın hastalık ve ölüm sürecine denk gelir. Annesinin tam 

ölüm tarihi belli olmasa da tahminler arasında 1929 yılı yer 

almaktadır. Platonov cenaze merasimine gelir ve kardeşi Semyon 

Platonoviç’in söylediğine göre tabutun üstünde hiç çekinmeden 

ağlar.
77

 Cenazeden kısa bir süre sonra Platonov, Yaşam Yeteneği (Dar 

jizni) isimli uzun öyküsünü yazmaya koyulur. Hikâyenin yazım 

koşulları hakkında fazla bilgi yoktur; ancak aile arşivinde korunan 

parçalardan anlaşıldığı üzere, öksüz kalan yazarın yaşadığı sıkıntı 

anları, eserin ana konusunu oluşturur. Yazar, bu öyküsünü tam olarak 

bitiremese de annesinin ölümünden sonra kaderini değiştiren diğer 

önemli eserlerini de kaleme alarak hepsini birlikte toplu olarak 

yayımlar. Bunun dışında annesinin ölümüyle artık kendisini daha önce 

 
76 Varlamov, a.g.e., 141. 
77 Varlamov, a.g.e., 165. 
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onu fark etmeyen düşmanlarının arasında yalnız kalmış hisseden 

yazarın bu süreç içinde yazdığı eserlerinde bu hissi açıkça kendisini 

gösterir.
78

 Çok geçmeden Platonov’a en ciddi darbe, Rus Proleter 

Yazarlar Birliği (Rossiyskaya Assotsiatiya Proletarskih Pisateley) ve 

Kremlin başmüdürü V. D. Bonç-Bruyeviç’in damadı, Sovyet edebiyat 

eleştirmeni ve “Literaturnıy Post” dergisinin yazı işleri müdürü L. L. 

Averbah’dan gelir. Onu bu saldırıya maruz bırakan, 1929 yılı Eylül 

ayında “Oktyabr” dergisinde yayımlanan öyküsü Şüpheci Makar 

(Usomnivşiysya Makar) olur.
79

 Averbah, aynı yıl içinde yazarın bu 

eseriyle alakalı makalesinde öyküyü, Platonov’un küçük burjuvaya 

karşı çıkan ideolojik ruh halinin simgesi olarak nitelendirir. Bu 

makaleden sonra Platonov, ideolojik açıdan karşıt görüşlü bir yazar 

olarak kabul edilir.
80

 Öykü ise zararlı bulunur ve Stalin’in sert 

eleştirilerine maruz kalır. Sovyet lider, öyküyü “iki anlamlı” olmakla 

suçlar. Stalin’e ek olarak Fadeyev de eseri “anarşik öykü” olarak 

adlandırınca yazara yöneltilen tepkiler gittikçe daha da büyür.
81

 

1920’li yılların son dönemlerinde Voronej’de Platonov tarafından 

başlatılan toprağı sulama işlemleri sona erer ve toprak kurumaya terk 

edilir. Bu durum, yalnızca Voronej’de değil Rusya’nın genelinde 

gerçekleştirilir. Ancak neden bu şekilde davranıldığına yönelik 
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Universitet, 6. 
81Azerbayjanskiy Pedagogiçeskiy İnstitut Russkogo Yazıka i Literaturı İm. M. F. 
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sunulan gerekçelerin anlamsız oluşu, Platonov’a yöneltilen tepkinin en 

gerçekçi yüzünü oluşturur.
82

  

Çok geçmeden Platonov’un tüm çalışma arkadaşları soruşturma altına 

alınır. Bu kişiler, devlete kasıtlı zarar vermek istekleri olduğu 

gerekçesiyle yargılanır. Platonov ise bu dönemde edebiyatla 

uğraşması nedeniyle suçlamalardan son anda kurtulur.
83

 Bu sırada 

Sovyetler Birliği’nde planlı kalkınma ve sanayileşme hamlesi 

başlatılmış ve dünyadaki ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya 

konulmuştur. 1921 ve 1928 yıllarını kapsayan dönemde ilan edilen 

“Yeni Ekonomi Politikası” (NEP) Stalin’in uyguladığı yanlış 

yöntemler nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Bu nedenle Stalin, acilen 

beş yıllık kalkınma planı yaparak planlı bir ekonomiye geçmeye karar 

verir. Fakat sanayileşme süreci kaçınılmazdır ve çalışmaların bir an 

evvel işlerlik kazanması gereklidir. Bu nedenle çok geçmeden I. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı faaliyete geçirilir. 1930 sonbaharında ise 

kollektivizasyon işlemlerinin hayata geçirilmesi karara bağlanır. Bu 

hareketin asıl hedefi ise Rusya’da bu dönemde zengin toprak beyleri 

olan “kulak”lardır. 

Platonov, Çukur (Kotlovan) isimli uzun öyküsünü Rusya’nın zor 

durumda olduğu bu dönemde kaleme alır. 1929-1931 yılları arasında 

yazdığı eseri Çukur, hem edebiyatçılar hem de politikacı ve 
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gazeteciler arasında en çok tartışılan eserlerden biri olur.
84

 1931 

Haziran ayında Çukur üzerinde çalışırken süreç içindeki ruh halini 

Stalin’e yazdığı mektubunda şöyle dile getirir: “Geçen yıl, yazın 

kolektif çiftliğindeydim. Orada gerçekte sosyal düzenleme nedir, 

fakirler, rençberler ve tüm çalışan köylüler için kolhoz ne anlama 

geliyor gördüm ve tam anlamıyla hissettim. Orada benim bilincime 

hayran kalan kolhoz insanlarını gördüm ve onlara yardım eden 

kulakları izleme fırsatım oldu. Birbirinden farklı gerçekler öylesine 

derin ve bazen de içeriğine göre trajikti ki, kanım dondu ve sosyalizm 

dünyasına hangi korkunç ve karanlık güçler karşı geliyor, her 

insandan ne kadar büyük bir güç isteniyor, kimler sosyalizmden 

umutlu her şeyi anladım… Ve işte o zaman yeni kitabım üzerinde 

çalışmaya başladım…”
85

 Bu sözlerle yazarın eseri Çukur’a gönderme 

yaptığını öykünün içeriğinde bir kolhozu konu edinip izlenimlerini 

aktarmasından tahmin etmek mümkündür. Platonov’un Çukur’u 

yayınlamak için bir girişimde bulunup bulunmadığına dair çok az bilgi 

vardır.
86

 Ancak var olan bilgilerden anlaşıldığı üzere eser, yazar 

hayatta değilken basılmıştır. Arkadaşı Litvin-Molotov’a göre Çukur, 

kollektifleştirme konusundaki tüm gerçekleri anlatan büyük bir 

romandır. Eserde şanssız kulakların topraklarından nasıl 

sürüldüklerini ve yeri öperek topraklarıyla nasıl vedalaştıklarını çok 

sanatsal ve doğru bir şekilde anlatmıştır. Yazar, Çukur’u kaleme aldığı 
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sıralarda sıklıkla seyahat eder. Bu gezileri sırasında yaşadıkları ise 

hem bu eserinde hem de sonraki eserlerinde yer yer kendini gösterir.
87

 

Platonov, Geçici Antlaşma, Çevengur ve Çukur gibi yazdığı halde 

yayımlanmayan eserlerinden sonra, 1921 yılının yaz ayına doğru bir 

dizi eser daha kaleme alır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı 

Laterna adlı piyesi ve Fayda (Vprok) adlı uzun öyküsü olur.
88

 Piyesin 

ana temasını iki farklı uygarlık olan Sovyetler Birliği ve Batı 

Avrupa’nın çatışan düşünceleri oluşturur. Platonov, A.Varlamov’a 

göre Laterna’da yalnızca gerçeklik karşısında uysallaşan, kırılmış bir 

ressamın trajedisini anlatmaz. Oyunda Bulgakov’un Üstat ile 

Margarita isimli eserinde yer alan motifler de dikkat çeker. Aynı 

zamanda piyeste ülke yaşamının en önemli sıkıntıları olan ve tekrar 

kendini gösteren açlık, idaresizlik ve halkın yok olmasına neden olan 

endüstrileşme üzerine konuşmalar geçer.
89

 Platonov’un 1930 yılında 

yazdığı eseri Fayda’nın ortaya çıkışı ise, Çevengur’un ikinci kısmını 

hatırlatır. Ancak eserde tasvir edilen olay, 1930 yılında 

gerçekleştirilen topluca kollektifleştirme faaliyetleri üzerinde döner. 

Yazar, bu eserde kollektifleştirme çalışmaları içinde hayalperest, sinsi, 

işçi, serseri, akıllı ve aptal tiplemeleri tasvir eder. Öyküde yazarın 

kendine özgü hümanizm anlayışı da kendini gösterir. Moskova Devlet 

Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan S. İ. Kormilov’a göre 

eser, insanlara karşı kötülük ve aşağılık duygular barındırmadığı gibi 
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burada “manevi sıcaklık ve kurnaz bir mecaz” kendini gizliden gizliye 

hissettirir.
90

 

1932 yılının ilkbaharında “Krasnaya Nov” dergisinin yazı işleri 

müdürlüğünü yapan, çalışmalarında Platonov’a yardım eden Sibiryalı 

yazar N. İ. Anov, dönemde ülkesinde bir tehdit unsuru olan “Sibirya 

Timi” örgütüne katılma eylemlerinden dolayı tutuklanır. Anov’un 

evinde yapılan aramalar sonucunda Platonov’un el yazmaları bulunur. 

Bu el yazmaları arasında Bakir Deniz (Yuvenilnoe more), 

Çevengur’dan parçalar ve Teknik Roman (Tehniçeskiy roman) yer 

alır.
91

 1990’lı yılların başında bu eserler, KGB’de araştırmacı V. 

Şentalinski tarafından ortaya çıkarılır. Bu olaydan sonra Teknik 

Roman tanınmaya başlanır. Eserin konusu, başkahramanın yardıma 

muhtaç, acı çeken yaşlı ve çocukların yararlanması için elektrik 

tesisatı oluşturma faaliyetleri üzerinedir.
92

 Aynı zamanda Elektriğin 

Yurdu isimli öykünün genişletilmiş versiyonu olarak kabul edilse de 

N. V. Kornienko, bu bilginin doğru olmadığını, ilk önce Teknik 

Roman’ın ilk bölümü olarak Ekmek ve Okuma’nın (Hleb i çtenie) 

ardından 1939 yılında da Elektriğin Yurdu’nun yayımlandığını söyler. 

Çukur ve Fayda’dan farklı olarak Teknik Roman, yazarın gençlik 

dönemlerini anımsatan nostaljik ve tarihi bir eserdir. Tarihi olması 

yönünü, devrimi anlatması ve yazarı 1920’li yılların başlangıcına 
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Tarihi: 20 Ağustos 2014. 
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götürmesinden alır.
93

 1931 yılının Ağustos ayında Platonov, Volga 

bölgesine göreve gönderilir. Burada yaşamı detaylarıyla anlatan 

eserler yazsa da istediği gibi anlaşılamaz. Ancak buradaki 

gözlemlerini ve insanlık sıkıntılarını 1931 yılının ikinci yarısında 

yazdığı uzun öyküsü Bakir Deniz’de ayrıntılı olarak dile getirir.
94

 

1934 yılının Mart ayının sonlarında yirmi kişilik bir yazar grubu, 

Moskova’dan Aşkabat’a yola çıkar. Bu grubun içinde Platonov da 

bulunur. Sovyet Türkmenistan’ının oluşumunun onuncu yılına ithafen 

toplu bir derleme yazmak, yolculuğun amacını oluşturur.
95

 Ancak 

Platonov, topluluğa Türkmenistan’ın harika insanlarını anlatacağı 

hikâyeler yazmak için katıldığını dile getirir. Yazarın anavatanından 

kalkıp bilinmeyen topraklara yolculuğu, Bakir Deniz eserinin 

girişindeki cümlelerle de benzerlik gösterir96: “Sovyetler Birliği’nin 

güneydoğu derinliklerine doğru gün geçtikçe bir adam yürüyordu…” 

Türkmenistan toprakları, kuruluğuyla, sıcaklığıyla, küçük mantarları, 

develeri, toprak barakaları, eskiliği ve fakirliği ile ancak hepsinden 

çok da içinde yaşayan sakinleriyle, bu insanların yaşam şekilleri ve 

birbirleriyle olan ilişkileriyle yazarda büyük etki bırakır. 

Türkmenistan yolculuğundan sonra 1934 yılında Takır, 1935 yılında 

da Can (Djan) uzun öyküsünü yazan Platonov, Rus edebiyatına geri 

dönmüş olur. 

 
93 Varlamov, a.g.e., 240. 
94 Malıgina, a.g.e., 6. 
95 Varlamov, a.g.e., 280. 
96  Varlamov, a.g.e., 281. 
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Platonov’un Can eseri, ilk olarak 5 Ağustos 1938 tarihinde 

“Literaturnaya Gazeta”da Vatana Dönüş (Vozvraşenie v rodinu) 

başlığı altında kısımlar halinde çıkar. 1947 yılında “Ogonyok” 

dergisinde İnsanın Yanı Başındaki Mutluluk (Sçastye vblizi çeloveka) 

adı altında, 1964 yılında ise “Prostor” dergisinde kısaltılmış şekliyle 

yayımlanan öykü, ancak 1978 yılında tam haliyle basılır.
97

 Eser, 

Platonov’un sembolik eserlerinden biri olarak kabul edilir. Öykü fakir, 

öksüz ve kaçakçılardan oluşan Can halkını anlatır. Çalışmada dipnot 

olarak ‘Can’ sözcüğünün Türkmen halk inanışına göre, ‘mutluluğu 

arayan ruh’ anlamına geldiği yazılıdır. Bu adı halk kendi kendine 

takmıştır. ‘Can’, ‘ruh ya da tatlı hayat’ anlamındadır.
98

 Aynı zamanda 

öyküde Platonov’un Türkmenistan’a yaptığı yolculuk sırasında 

edindiği izlenimler de kendini gösterir.
99

 Can öyküsü de yazarın tıpkı 

Çevengur ve Çukur eserleri gibi yeni bir dünya kurma hikâyesidir. 

Ancak bu romanda diğerlerinden farklı olarak çölün ortasında bir vaha 

kurma hayali gerçeğe dönüşür. Bu yönüyle Can, Platonov’un en 

coşkulu ve en ümit dolu eserlerinden biri olarak kabul edilir.
100

 

Öykünün başkahramanı Nazar Çagatayev, yoksulluk içinde yaşayan 

Can halkından bir ailenin üyesidir. Annesinin evladının yok oluşunu 

izlememesi için zorunlu bir şekilde kendisinden uzaklaştırmasıyla çok 

küçük yaşlarda yurdunda koparılan Çagatayev, Moskova’ya giderek 

İktisat Enstitüsü’nde öğrenim görmeye başlar. Böylelikle Sovyet 

 
97 Kaşoğlu, A. (2012). “A. Platonov’un “Can” Adlı Eserinde Yeni Düzenin İnsan ve 

Toplum Üzerindeki Etkisi”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 1(1), 9-3. 
98 Kaşoğlu, a.g.e., 4. 
99 Kormilov, a.g.e., 352. 
100 Kızılırmak, G. N. (2013). Andrey Platonov ve Eseri “Can”. İstanbul: Duvar, 6. 
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iktidarına teslim edilen kahraman, mezuniyetinden hemen sonra 

Partinin Merkez Komitesi’nin kendisine verdiği direktifle fakirlikten 

yok olmak üzere olan Can kabilesini kurtarma faaliyetlerine katılır ve 

burada sosyalizmi kurması için görevlendirilir.101 Çagatayev’in 

kendisinin de bir parçası olduğu ve açlıktan ölen halkını kurtarmak 

amacıyla gerçekleştirdiği anavatanına dönüş bu sahnesi, ilerleyen 

süreçte Palatonov’un başkahramanı çöllerde bahçe kurmak isteyen bir 

köle kızı olan Takır öyküsünü yazmasını sağlar.
102

 Takır’da ağır 

hakarete uğramış iki kadın karakterin başına gelen olaylar anlatılır. 

Anavatanından köle olarak on dört yaşında ayrılan Zarri Taj, 

istemeyerek de olsa bir kız çocuğu dünyaya getirir. Ancak kızı 

Jumal’ın da kaderi aynı olur: erken yaşta acı çekmeye başlamak ve 

ölmek. Annesinden farklı olarak Jumal devrime kadar yaşar, 

özgürlüğünü elde eder ve hatta tarım enstitüsünü bitirir. Bu nedenle 

eser kaybetmenin değil, kazanmanın bir örneği olur.
103

 Her iki eserde 

de ortak olan konu, kadına uygulanan şiddettir. Bu durum Takır’da 

daha zayıfken, Can’da daha yoğun hissedilir
104

.  

1936 yılına gelindiğinde Platonov, Makedonyalı Subay (Makedonskiy 

ofitser) isimli romanı üzerinde çalışmaya başlar. Romanda olaylar, 

etrafında çevrili dağlarla dünyayla ilişkisini koparmış, bu nedenle 

içine girebilmenin mümkün olmadığı Asya’nın derinliklerinde 

 
101 Özakın, D. (2020). “Thanatopolitika ve Danse Macabre: Andrey Platonov’un Can 

Adlı Eserinde Ölümün Siyasallaşması”, Kültür Araştırmaları Dergisi. (5), 43-69 

(51). 
102 Nikolayeva, a.g.e., 556. 
103 Varlamov, a.g.e., 292. 
104 Varlamov, a.g.e., 293. 
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bulunan kurmaca bir ülke olan Kutemaliya’da ve M.Ö. 336 – M.Ö. 

323 yılları arasında yaşamış Makedonya Kralı Büyük İskender (III. 

Aleksandros) zamanında geçer. Başkahraman Firs, Yunanistan’da 

doğmuş özgür bir mühendistir ve Kutemaliya’ya Büyük İskender’in 

casusu olarak gönderilir. Görevi ise, Büyük İskender’in fethetmesine 

yardımcı olmak için Kutemaliya’nın savunma sistemini öğrenmektir. 

Her ne kadar Firs casus, ispiyoncu, sabotajcı ve halk düşmanı olsa da, 

Kutemaliyalılar bunu bilmez ve onu kendi aralarına alırlar. Roman’ın 

ilk bölümünde (romanın yalnızca ilk bölümü gün yüzüne çıkmıştır) 

Firs’in bir zamanlar görüp güzelliğine hayran kaldığı Farslı köle kızı 

Orfiya’ya olan aşkı anlatılır. Orfiya, özgür ruhlu mühendisten farklı 

olarak gerçek bir köledir. Çok mutsuz, aşağılanmış bir genç kızdır. 

Orfiya’nın mutsuzluğunun tasviri yazarın bu romanının en karanlık 

sayfalarını oluştururken, aynı zamanda Platonov’un düzyazı sanatının 

da tamamını ifade ettiği savunulur.
105

 

1936 yılında Platonov, tekrar bir dizi eser yayımlamaya başlar. Bu 

eserlerinden en önemlileri arasında Üçüncü Oğul (Tretiy sın) öyküsü 

sayılır. Yazarın bu kısa öyküsü, “Krasnaya Nov” dergisinin Ocak 

sayısında Gerekli Vatan (Nujnaya rodina) isimli bir diğer öyküsüyle 

birlikte ilk olarak Komşu Bahçedeki Toprak Ev (Glinyanıy dom v 

uyezdnom sadu) adı altında yayımlanır. Öykünün başkahramanı 

“serseri” ve aynı zamanda “usta” diye çağırılan Yakov Savviç Yerkin, 

sürekli olarak boş bir yaşam sürmektedir. İşini ve kalacak yerini 

sürekli değiştiren kahraman, gerekli olanın da eksik olanın da ne 

 
105 Varlamov, a.g.e., 297. 
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olduğunu bilir; hapishaneyi de özgürlüğü de yalnızlığı da aile 

yaşamını da çok iyi tanır. En sonunda ev ve bir demirci dükkânı satın 

alarak özgürlüğünü ilan eder. Ancak yaşamındaki en büyük değişiklik, 

bir gece meleklerin dünyaya geldiği ve bir babayla annenin öksüz 

çocuklarını aramak için kapısını vurduğu zaman gerçekleşir. Burada 

Çevengur’daki bir motif tekrarlanır. Çevengur’da Saşa Dvanov, 

babasının ölümünün ardından yaşamının her döneminde onu ararken, 

bu öyküde de Yakov Yerkin aynı kaderi paylaşır. Ancak Dvanov’dan 

farklı olarak Yakov, annesini ve babasını bulamayınca onları aramayı 

zamana bırakır.
106

 Platonov’un bu öyküsü, ilerleyen süreçte 

Fransızca’ya ve İngilizce’ye çevrilerek “İnternatsionalnaya Literatura” 

isimli dergide yayımlanır. Çok geçmeden de Amerikan antolojisine 

girer.
107

 

Yazarın kısa öyküsü Üçüncü Oğul’dan sonra dikkat çeken en önemli 

eseri, Mutlu Moskova (Sçastlivaya Moskva) romanı olur. Bu roman, 

Platonov’un en esrarengiz eseridir. İlk defa Batıda yayımlanan eserleri 

Çukur ve Çevengur’dan farklı olarak uzun yıllar aile arşivinde 

saklanan bu romanı ilk okuyanın kim olduğu konusunda bilgi 

bulunmamaktadır. Var olan tek bilgi, romanın 1991 yılında “Novıy 

Mir” dergisinin dokuzuncu sayısında gün yüzüne çıktığıdır. Yazar, 

gazeteci ve senarist Y. Nagibin, “Andrey Platonoviç Platonov’un 

Mutlu Moskova Romanı” isimli denemesinde Mutlu Moskova’nın 

dâhice bir eser olduğunu yazar. Mutlu Moskova romanını Platonov’un 

 
106 Varlamov, a.g.e., 326. 
107 Varlamov, a.g.e., 328. 
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diğer romanlarından farklı kılan, toplumsal, politik, felsefi meselelerin 

yanı sıra, bireysel mutluluk konusuna da eğiliyor oluşudur. Hayatın 

anlamının çözülmesi ve insanlığın kurtarılması, yeni insan tipinin 

özellikleri ve 1930’lu yılların Sovyetler Birliği’nde sosyalizm, 

romanın ana konularıdır.
108

 Platonov, Mutlu Moskova üzerinde 

çalışmaya 1932-1933 yıllarında başlar ve yaklaşık olarak altı bölüm 

yazar. Günümüze ulaşan eserin orijinal metin olduğunu söylemek 

güçtür.
109

 Kitaba ismini ölen bir Kızıl Ordu mensubunun yalnız kalmış 

kızı olan, Sovyet çocuk yetiştirme yurdunda büyüyen ve burada da 

Moskova Çestnova ismini alan bir devrim çocuğu verir. Moskova’nın 

karakterinde ve yaşamındaki birçok şey, Platonov’un yaşama dair 

derin izlenimlerini yansıtır. Genç kızın sağlıkla dolu oluşu, güneşe, 

gökyüzüne, doğaya ve özgürlüğe olan sevgisi, yaşamı bir yolculuk 

olarak ele alışı yazarın özlemlerini oluşturur. Mutlu bir gençlik uğruna 

Anavatan Savaşı’nda çarpışan Aziz İnsan (Sokrovennıy Çelovek) ve 

Çevengur’un kahramanlarından, insan yığınından oluşan ülkeyi 

yeniden düzenleyen Teknik Roman’dan (Tehniçeskiy roman), ortak bir 

işçi evi kurmayı planlayan Çukur’dan, hedefi uğruna sahip olduğu her 

şeyden vazgeçmeye hazır olan Nadejda Bostalyeva’nın başkarakteri 

olduğu Bakir Deniz’den, Büyük İskender’in emriyle halkına ihanet 

eden Firs’in anlatıldığı Makedonyalı Subay’dan farklı olarak Mutlu 

 
108 Kızılırmak, a.g.e., 6. 
109 Varlamov, a.g.e., 309. 
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Moskova romanında ana tema trajediden değil, mutlu yaşam pınarı 

sayılan bir devrim kızından beslenir.
110

 

1936 yılında “Krasnaya Nov” dergisi Platonov’un eserlerini 

yayımlamaya devam eder. Derginin haziran sayısında Eski 

Zamanlardan Bir Öykü (Rasskaz iz starinnogo vremeni) alt başlığıyla 

Semyon öyküsü okuyucuyla buluşur. Çalışmanın başkahramanı, 

annesinin ölümüyle çok çocuklu ailenin sorumluluğunu üzerine alan 

17 yaşındaki bir çocuktur. Annesini kaybettikten sonra onun 

kıyafetlerini giymeye başlayan küçük çocuğun anlatıldığı öykü, 

Platonov’un otobiyografik çalışması olarak da kabul edilir.
111

 

Semyon’un ardından aynı yıl içinde Platonov Ölümsüzlük (Bessmertie) 

öyküsünü yayınlar. Bu öykünün yazılma aşaması ve amacı 

Platonov’un diğer eserleriyle farklılık gösterir. Ölümsüzlük, sipariş 

üzerine kaleme alınır. Yazardan bu talepte bulunan kişi de Sovyet 

yazarlarına, demiryolları işçileri konusunda kitap yazmalarını öneren 

yazar M. Kaganoviç’tir. Platonov, bu yazar grubuna dahil edilir ve 

öyküsünde Kızıl Liman Donetskoy demiryollarının müdürü Y. G. 

Tseytlin’i üst rütbedeki kahramanlarından biri yapar. Süre olarak 

yazarlara bir ay verilir. Hızlı yazmak ise Platonov’un alışık olduğu bir 

durum değilse de, işin üstesinden kolaylıkla gelir. Yazdığı bu öykü, 

büyük beğeni toplar.
112

 Bu dönemde yazarın yayımlanan bir diğer 

eseri de 1936 yılında kaleme aldığı öyküsü Fro olur. Yazar kendisini 

 
110 Varlamov, a.g.e., 310. 
111 Varlamov, a.g.e., 328. 
112 Varlamov, a.g.e., 329. 



 
 51 

bu öyküsünde, derinliklerinde kadın ruhunun dünyasını gizleyen bir 

psikolog olarak okuyucuya tanıtır. Fro Yefrosinya genç, yaşam dolu 

bir kadındır. Fro, sürekli olarak Uzak Doğu’da gizli elektrik aletleri 

yapan eşinden ayrı kalmasından dolayı acı çeken, aşk özlemi duyan 

zavallı bir kadındır. Eşine her an ihtiyaç duyan bu kadını hiçbir şey 

teselli edemez. Bir aşk kadını tiplemesiyle Fro, Afrodit, Penelope gibi 

birçok karakterle ve Anton Çehov’un Duşeçka’sıyla benzer özellikler 

taşır.
113

 

1936 yılının 18 Haziranında sinsice işlenen bir cinayet sonucu 

öldürüldüğüne inanılan M. Gorki vefat eder. Haber üzerine Platonov, 

anılarında Gorki olmadan edebiyat dünyasının çok zorlanacağını, 

onun eğitimci yerini kimsenin alamayacağını dile getirir.
114

 1936 

yılının ikinci yarısında yazarın yaşamında büyük değişiklikler olur. Bu 

döneme Gorki’nin ölümünün denk gelmesinin tesadüf olup olmadığı 

bilinmemektedir. “Krasnaya Nov” dergisinden gürültülü bir skandalla 

ayrılan Platonov, çalışmalarını uzun süredir izleyen dergi 

“Literaturnıy Kritik”in yazarı olur.
115

 Aynı yıl içinde “İndustriya 

Sotsializma” dergisinin nisan sayısında, öncesinde yazdığı öyküsü 

Hayvanlar ve Bitkiler Arasında (Sredi jivotnıh i rasteniy) hikâyesinin 

yeni versiyonu olan Ailede Yaşam (Jizn v semye) yayımlanır. Ancak 

 
113 Kormilov, a.g.e., 353. 
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öykü, kahramanının gerçek dışı oluşu ve Sovyet edebiyatına yönelik 

imalarda bulunduğu gerekçesiyle aykırı bulunur.
116

 

1937 yılında “Literaturnıy Kritik” dergisinde yazarın ilk makalesi 

yayımlanır. Puşkin Bizim Yoldaşımız (Puşkin-Naş Tovarişç) isimli 

makalesinde Puşkin’in yaşamını, çarlık rejimiyle yaşadığı sorunları 

irdeleyen Platonov, yazarın önemli eseri Bakır Atlı’nın (Medniy 

vsadnik) analizine geçer. Makalenin en dikkat çekici tarafını 

çalışmanın sonu oluşturur. Yazarın, Puşkin konusundaki şu söylemi 

tüm makaleyi özetler niteliktedir: “Puşkin şimdi yaşasaydı sanatı, tüm 

dünyada sosyalizmin kurulması için en büyük kaynak olurdu.” Bu 

cümleden de anlaşılacağı üzere Puşkin, Platonov için Sovyet 

çıkmazından ve geçiş döneminden kurtulmanın yoludur.
117

 1937 

yılının başlangıcında Platonov, “Znamya” dergisi ve “Sovetskiy 

Pisatel” yayıneviyle Leningrad’dan Moskova’ya Yolculuk (Puteşestvie 

iz Leningrada v Moskvu) isimli romanını yazmak için anlaşma 

imzalar. Romanın ne için ya da kimin için yazıldığı konusunda bilgi 

bulunmamaktadır.
118

 14 Ekim 1937 tarihinde Yazarlar Birliği 

sekreterliğinden yapılan açıklamada, romanın bitmesi için yazara belli 

bir ücret ödendiği, teslim tarihinin de 1938 yılı Haziran ayı olduğu 

mevcut tek bilgidir. Ancak ilkbahardan sonra Platonov’un yaşamı tam 

anlamıyla değişime uğrar. Oğlunun hapse atıldığı haberi, onu hapisten 

 
116 Vasilyevna, K. N. (2003). (Editör). Strana filosofov Andreya Platonova: 

Problemı tvorçestva. Moskova: Rossiyskaya Akademiya Nauk İnstitut Mirovoy 

Literaturı im. A. M. Gorkogo, İmli Ran, 776. 
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kurtarma çabaları ve hepsinden önemlisi de oğlunun hayatını riske 

atmak istememesi, yazarın kitap üzerinde çalışma sürecini kesintiye 

uğratır.
119

 Üstüne üstlük savaş esnasında romanın el yazmaları 

kaybolur ve bir daha da bulunamaz. Bu nedenle böyle bir kitabın 

gerçekten var olup olmadığı net değildir.
120

  

Genel olarak bakıldığında Platonov’un 1936-1938 yılları arasında 

süren edebi yaşamı, her ne kadar onun tek geçim kaynağı olsa da son 

derece yavaş seyrinde ilerler. Yazarın edebiyat yaşamındaki bu 

tıkanıklık sürecinin sebeplerinden en önemlileri, yönetimin eserlerinin 

yayınlanmasına müdahale etmesi ve kişisel yaşamındaki çalkantılar-

dır. Savaştan sonra da edebiyat yaşamı hastalıklar nedeniyle sekteye 

uğrar ve Platonov’un sanatındaki bu süreç, batılı ve özellikle de 

göçmen araştırmacıların dikkatini daha az çekmeye başlar. Bu yıllarda 

yazarın düzyazı derlemesinde yayımlanan tek eseri Potudan Nehri 

(Reka Potudan) olur.
121

 Öykü, yazarın hayattayken basılmayan 

eserlerinin her birinden birer motif barındırıp genel olarak hepsinin 

temsili niteliğini taşır. Ana teması, her ne kadar bir aşk öyküsü 

üzerineyse de burada aşk kendini açıkça belli etmeden başkahramanın 

anılarında gizlenir.
122

 Nazar Çagatayev, Dimitri Şçeglov, Saşa 

Dvanov, Foma Puhov, Voşçev, Semyon gibi Platonov’un diğer 

kahramanlarından farklı olarak bu eserinin başkahramanı olan Nikita, 

filozof, arayış içinde bir hayalperest ya da bir ülke mimarı değildir. 
 

119 Vasilyevna, a.g.e., 767. 
120 Varlamov, a.g.e., 361. 
121 Varlamov, a.g.e., 369. 
122 Varlamov, a.g.e., 373. 
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Daha çok Yamskaya Kasabası’ndaki (Yamskaya Sloboda) ruh 

boşluğuyla Filat adlı kahramanı hatırlatır.
123

 

1938 yılı Platonov’un sonraki yaşamını büyük ölçüde etkileyen bir 

dönüm noktası olur. Ancak bu etkileme daha çok olumsuz yöndedir. 

Yazar, on altı yaşındaki oğlu Platon’un ortadan kaybolduğunu fark 

edip acı içinde ihtimalleri birer birer aklından geçirirken, sokakta 

yakalanıp tutuklanarak gözaltına alındığı, ardından da hapse atıldığı 

haberini alır.
124

 Platon’un hapse atılma gerekçeleri olarak da SSCB’ye 

karşı faşist örgüt kurma, casusluk faaliyetlerine katılma suçları 

gösterilir.
125

 Bahsi geçen gerekçeler doğrultusunda yürütülen dava 

sonucunda Platon’un suçu onaylanır. Bu süreç içinde Platonov da 

gereken yerlere oğlunun serbest bırakılması için başvuruda bulunur, 

ancak istediği sonucu elde edemez. Kısa bir süre sonra hapishanede 

akciğerinden rahatsızlanmaya başlayan Platon, 4 Eylül 1938’de ek 

soruşturma kapsamında Moskova’ya getirilir. Burada gerçek ortaya 

çıkar. Platon, verdiği ifadenin gerçeklerle uyuşmadığını, ağır gözetim 

altında bulunurken suçlamaları kabul etmediği takdirde tüm ailesinin 

tutuklanacağının söylenmesi üzerine ifadesinin altına imzasını attığını 

açıklar. İki buçuk yıllık mahkûmiyetin ardından serbest bırakılan 

Platon’un akciğerindeki rahatsızlık, kampta geçirdiği vakit boyunca 

 
123 Varlamov, a.g.e., 374. 
124 Varlamov, a.g.e., 392. 
125 Varlamov, a.g.e., 397. 
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daha da ilerler. Fakat bu durum, yaşamını devam ettirmesine engel 

olmaz ve kısa zamanda işe giren delikanlı çok geçmeden de evlenir.
126

 

Platonov, her ne kadar çok zor günler geçirse de ailesi için para 

kazanmak adına yazmaya devam eder. Savaş öncesine denk gelen bu 

dönemde bilinen ya da bilinmeyen, klasik, çağdaş, Rus, yabancı 

yazarlara ithaf ettiği birkaç eleştiri yazısı yazar. Bunlardan bazılarını 

kendi isteğiyle, bazılarını ise yayınevlerinin isteği üzerine kaleme alır. 

Bir kısmı sonraları “Literaturnıy Kritik”, “Literaturnoye Obozreniye” 

ve “Detskaya Literatura” dergilerinde yayımlanırken geri kalanı ya 

kabul edilmez ya da yazarın arşivinde kaybolur.
127

 Platonov, bu 

eleştiri yazıları ve makalelerinden sonraki dönemlerde Okuyucunun 

Hayal Gücü (Razmışleniya Çitatelya) isimli kitabını oluşturur.
128

 Aynı 

yılın şubat ayında “Sovetskiy Pisatel” yayıneviyle Ostrovski hakkında 

bir kitap yazmak için anlaşır. Yayınevinde anlaşma yaptığı kişi ise 

Potudan Nehri’nin yazım sürecinde karşısına çıkan yazı işleri müdürü 

Y. F. Usiyeviç olur. Yazar, ilkbaharda oğlunun tutuklanmasıyla zor 

günler geçirse de haziranda kitabı yazmayı bitirir ve yayınevine teslim 

eder.
129

 

1938’den 1941’e kadar geçen üç yıllık süreçte Platonov, uzun süre 

boyunca Rus edebiyatında klasik kabul edilecek bir dizi hikâye yazar: 

 
126 Varlamov, a.g.e., 409. 
127 Varlamov, a.g.e., 417. 
128 Şubin, L. (2005). Kritiçeskaya proza Andreya Platonova. Vstupitelnaya statya. 

Moskova: Elek. İzd.,4. 
129 Varlamov, a.g.e., 429. 
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Temmuz Fırtınası (İyulskaya Groza), Karanlık Gençliğin Şafağında 

(Na zare tumannoy yunosti), Elektriğin Yurdu (Rodina elektriçestva), 

Gece Yarısı Gökyüzünde (Po nebu polunoçi), Mükemmel ve Öfkeli 

Dünyada (V prekrasnom i yarostnom mire), Makinistin Karısı (Jena 

maşinista), Hayat Işığı (Svet jizni), Büyük İnsan (Velikiy çelovek), 

Alterke, Yuşka, Daha Anne (Yişço mama), İnek (Korova). Platonov 

yazarlık yaşamındaki bu dönemi, “yeryüzünü uyumlu hale getirme 

çabası” ve “güneşli dünya” oluşturma girişimi olarak adlandırır.
130

 

Bunun dışında 1940 yılında çocuk edebiyatıyla ilgilenen yazar, 

“Drujnıye Rebyata” dergisinin yazarlarından biri olur. 

1939 yılında II. Dünya Savaşı patlak verir. 1941 yılının Ağustos 

ayında da hala devam eden bu sıcak savaş esnasında Halk Komiser 

Kurulu’nun emriyle Platonov, Leningrad cephesine gönderilir. Cephe 

dönüşünde Kızıl Ordulunun Kız Kardeşi (Sestra krasnoarmeytsa) 

eserini yazmaya niyetlense de bu düşüncesini gerçekleştirmekte 

başarılı olamaz. Bunun dışında savaşın başlangıcında “Piyoner” 

dergisiyle yaptığı anlaşma sonucunda Tanrısal Ağaç (Bojye derevo) 

isimli öyküsünü yazar.
131

 Bu eser, daha çok efsane özelliği taşır. 

Öykünün başkahramanı yalnız, yaşlı, gençliğinin verdiği güçle mavi, 

nemli ve parlak yapraklarla kaplı bir ağaçtır. Eskiden beri insanlar bu 

ağacı “Tanrısal Ağaç” olarak adlandırırlar. Çünkü bu ağaç, Rus 

topraklarında büyüyen diğer ağaçlara benzemez. Hiçbir zaman bu 

ağaca şimşek değmemiştir, bazen hastalanıp bitkin düşer, ancak 

 
130 Varlamov, a.g.e., 438. 
131 Varlamov, a.g.e., 453. 
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sonrasında öncekinden daha güçlü yapraklarla kendiliğinden yeniden 

canlanır. Öyle ki bu ağacı kuşlar da çok sever. Üstüne konup şarkı 

söyleyip kovuklarında kendilerine yuva kurarlar. Ağaç da hiçbir 

zaman yavrusu saydığı bu canlıları üzerinden atmaz. Ancak yazarın bu 

öyküsü, siyasi olduğu gerekçesiyle beklenen ilgiyi göremez. Bu 

nedenle “Piyoner” dergisi öyküyü yayımlamayı kabul etmez. Bu süreç 

içinde Platonov savaş anılarını çeşitli yönlerden ele aldığı bir dizi 

öykü yazar ve bunu kitap haline getirerek ilk savaş kitabını oluşturur. 

Bu öykülerinden bazıları şunlardır: Yurt Ağacı (Derevo rodinı), Yurt 

Göğü Altında (Pod nebesamı rodinı) , Köylü Yagafar (Krestyanin 

Yagafar), Asker Dede (Ded soldat), Demir İhtiyar (Jeleznaya 

staruha), Ölü İhtiyarın Öyküsü (Rasskaz o mertvom starike) ve Hayat 

Işığı (Svet jizni).
132

 

1942 yılında Platonov, Almanların Moskova’ya saldırmaları üzerine 

ailesiyle Ufa’ya gönderilir.
133

 Yazım süreci yaklaşık sekiz yılı bulan 

Leningrad’dan Moskova’ya Yolculuk (Puteşestvie iz Leningrada ve 

Moskvu) isimli eserinin el yazmalarını küçük bir valizin içinde 

saklayarak yola çıkan Platonov’un yolculuk esnasında bu çok değer 

verdiği valizi çalınır. Platonov, bu eserini “en büyük çalışma” olarak 

nitelendirdiğinden çok üzülür. Ufa’da Platonov ailesi (Andrey 

Platonoviç Platonov, eşi, oğlu ve gelini) çok zor şartlarda yaşar. 

Toplama kampında akciğerinden hastalanan Platon’un durumu bu 

nedenle gittikçe daha ciddi bir hal alır. Platonov’a çok geçmeden 

 
132 Varlamov, a.g.e., 454. 
133 Orlov,V. (2001). “Andrey Platonov i tvorçestvo”. Moskova: Vestnik, 8 (267). 
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cepheye geçebilmesi için Moskova’ya dönme izni verilir. Yazar, 

ailesini Ufa’da bırakarak Moskova’ya oradan da cepheye gider.
134

 

Cephede edindiği izlenimlerini en iyi yansıttığı eseri Zırh (Bronya), 

kısaltılmış haliyle 5 Eylül 1942 tarihinde askeri gazete “Krasnaya 

Zvezda” dergisinde yayımlanır ve yazarın ilk savaş eseri olarak kabul 

edilir.
135

 Bu sırada Platonov, terfi alarak donanmada görevlendirilir. 

Terfi emriyle kesin olarak “Krasnaya Zvezda”nın savaş muhabiri 

olur.
136

 Gazetede yayınlanan bazı öyküleri ise sırasıyla şunlardır: 

Ölülerin Cezası (Vzıskaniye Pogibşih), Roza Kız (Devuşka Roza) ve 

Afrodit.
137

 

Yazarın oğlu Platon’un bu sırada sağlığı gittikçe daha da bozulur ve 

artık onu kurtarabilecek bir yol kalmamıştır. Platon, babasına Ufa’da 

yaşayamadığını ve Moskova’yı özlediğini söyleyince çok geçmeden 

Moskova’ya götürülür. Her ne kadar Platonov oğlunu sanatoryuma 

yatırsa da hastalık artık son aşamasındadır. Platonov ailesinin artık tek 

yapabildiği ölmek üzere olan oğullarının başında beklemektir. Bu 

sırada Platon, oğlu olduğu haberini alsa da görebilmesi mümkün 

olmaz. Ölüm döşeğinde olan Platon’un anne ve babasından son isteği 

ise kendisini dudağından öpmeleri olur. Araştırmacılara göre 

Platonov’da ilerleyen süreçte başlayacak olan tüberkülozun başlama 

sebebi olarak oğlunu ölüm döşeğinde dudağından öpmesi gösterilir.
138

 

 
134 Varlamov, a.g.e., 457. 
135 Varlamov, a.g.e., 462. 
136 Varlamov, a.g.e., 464. 
137 Varlamov, a.g.e., 469. 
138 Varlamov, a.g.e., 472. 
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Oğlu defnedildikten sonra yazar, cepheye döner. 1944 yılının yazında 

üstün askerlik hizmetlerinden dolayı binbaşı unvanı alan yazar, özel 

muhabir olarak gönderildiği bu görevini hastalığı nedeniyle bırakmak 

zorunda kalır. Cepheden geriye kalan son iki eseri olarak da Labirent 

Saldırısı (Şturm labirinta) ve Bir Muharebe (Odin boy) olur. 

Platonov’un cepheden dönüşünü, eşinin sözleriyle İ. Kramov şöyle 

anlatır: “Savaş sonunda onu ciğerlerindeki oyukla, iflah olmaz 

tüberkülozla sedye üzerinde getirip üzerinden çok nadir kalktığı 

divana yatırdılar…”139 Yazar ne kadar zor bir durumda olduğunun 

farkında olsa da, kendisi ya da Rus edebiyatı için değil, çok daha 

farklı bir durum için yaşaması ve güçlü durması gerektiğini bilir. 11 

Ekim 1944 tarihinde Platonov’un uzun süredir hayalini kurduğu bir 

kız çocuğu olur. Kızının adı da annesi ve eşi gibi Mariya olur. 

Böylelikle kızı, yaşamındaki en önemli üçüncü Mariya olur.
140

 Yeni 

doğan kızının dışında Platonov’un torunu Aleksandr da artık onlarla 

birlikte yaşamaya başlar. Platonov torununu herkesten üstün tutar. 

Onu öylesine çok sever ki, evlatlık almak ister, ancak gelini Tamara 

çocuğunu vermek istemez.
141

 

Yazarın sağlık durumunun ciddiyeti gittikçe artsa da yazma 

faaliyetlerine ara vermez. 1946 yılında “Novıy Mir” dergisinde İvanov 

Ailesi (Semya İvanova) başlığı altında Dönüş (Vozvraşeniye) öyküsü 

yayımlanır. Platonov, her ne kadar eserine İvanov Ailesi ismini verse 

 
139 Varlamov, a.g.e., 495. 
140 Varlamov, a.g.e., 495. 
141 Varlamov, a.g.e., 496. 
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de öykü, yazarın ölümünden sonra Dönüş başlığı altında basılır.
142

 

Öyküyü yazma fikri yazarın aklına savaş yıllarında cephe 

görevindeyken gelir. Eser, yalnızca aşk ve aile değil, aynı zamanda 

çiftlerin birbirine sadakati ve ihaneti, ayrılık ve birleşme, kırılgan 

insan ilişkileri, yeni dönemin baba ve çocukları konuları üzerinedir.
143

 

Ancak eleştirmen, yazar ve Stalin ödülü sahibi V. Yermilov, öykü 

konusunda ağır eleştirilerde bulunur ve eseri “ağır iftiralarla dolu” 

olmakla suçlar.
144

 1947 yılının 30 Nisanında Platonov, Can isimli 

uzun öyküsünden parçalarla alıntı yaptığı İnsanın Yanındaki Mutluluk 

(Sçastye vblizi çeloveka) adlı öyküsünü yazar.
145

 

Yaşamının son dönemlerinde Platonov, bir dizi kısa masal yazmaya 

başlar. Bunlardan derlemelere girenlerden başlıcaları: Akıllı Torun 

(Umnaya vnuçka), Finist-Aydınlık Doğan (Finist-Yasnıy sokol), 

Yeteneksiz İvan ve Çetin Yelena (İvan bestalannıy i Yelena 

premudraya), Kolsuz (Bezruçka), Monoton (Moroka), Asker ve Çariçe 

(Soldat i Tsaritsa), Büyülü Yüzük (Volşebnoe koltso) iken yazarın 

derlemelerine girmeyen masallarının başlıcaları ise Bilinmeyen Çiçek 

(Neizvestnıy tvetok), Renkli Kelebek (Raznotsvetnaya baboçka) ve 

Ulya olur.
146

 

 
142 Agenosov, a.g.e., 172. 
143 Varlamov, a.g.e., 497. 
144 Agenosov, a.g.e., 82. 
145 Varlamov, a.g.e., 508. 
146 Varlamov, a.g.e., 518. 
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Platonov’un yaşamının bu son dönemleri konusunda çok az ve farklı 

bilgiler mevcuttur. Ancak hepsinin tek ortak yanı, son yıllarını 

oğlundan kaptığı ileri sürülen tüberküloz ile geçirmiş olduğudur. 

Fakat yazar, yoksulluk ve hastalığa rağmen eskisi gibi inatla 

çalışmaya devam eder.
147

 1949 yılının Mayıs ayında düzyazı kitabı 

İnsan Kalbinde’yi (U çeloveçeskogo serdtsa) yayımlamaya çalışır.
148

 

Kısa bir süre tiyatro yazarlığına merak saran Platonov, birkaç piyes 

yazar. Şarmanka, Yüksek Gerilim (Vısşee napryajenie), 14 Kırmızı 

Baraka (14 krasnıh izbuşek), savaştan sonra da Lise Öğrencisi (Uçenik 

litseya) ve içerik ve özellik bakımından Bakir Deniz isimli uzun 

öyküsüyle benzerlik gösteren Nuh’un Gemisi (Noyev Kovçeg) 

bunlardan bazılarıdır. Ancak yazar, hayattayken tiyatro yazarı olarak 

ün salmakta başarılı olamaz.
149

 

5 Ocak 1951 tarihli “Literaturnaya Gazeta” dergisinde içlerinde B. 

Pasternak, M. Şolohov, İ. Ehrenburg’un da bulunduğu bir grup yazar 

tarafından kaleme alınan bir ölüm ilanı yayımlanır. İlanda Andrey 

Platonoviç Platonov’un yaşamından kısa bir kesit sunulurken, yazının 

sonunda yazarın uzun süren ağır bir hastalık sonucu vefat ettiği 

bildirilir.
150

 Belirtilen tarihten iki gün sonra da yazar, Moskova 

mezarlığında toprağa verilir. Platonov’un yaşamını, sanatını, yazarlık 

kariyerini, karakterini, tarzını en iyi tanımlayan, cenaze günü törene 

katılan yazar ve gazeteci V. Grossman’ın şu sözleri olur: 
 

147 Andrey Platonov i tvorçestvo(2011). a.g.e. 
148 Varlamov, a.g.e., 521. 
149 Kormilov, a.g.e., 2. 
150 Kızılırmak, a.g.e., 6. 
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“Platonov’un karakterinde eşsiz yönler vardı. Mesela basmakalıp 

olan her şeye yabancıydı. Onunla konuşmak çok keyifliydi. 

Düşünceleri, sözleri, farklı ifadeleri, tartışmalardaki tespitleri, 

derinliği ve kendine özgü oluşuyla hep dikkat çekerdi. Bir Rus 

işçisinin olabildiği derecede akıllı ve entelektüeldi.”
151

 

Andrey Platonoviç Platonov, hayatı boyunca pek çok sıkıntıya karşı 

savaşım verdiği halde hiçbir zaman prensiplerinden vazgeçmeyen 

mücadeleci yazarlardan biridir. Aile hayatında tecrübelediği trajik 

olayların yanı sıra mühendis olmasına rağmen işe alınmayarak sürekli 

olarak girdabında sıkıştığı maddi sıkıntı, yazarın zaten zorluklarla 

geçen yaşamını daha da içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çoğu zaman 

Stalin’in doğrudan müdahaleleriyle edebiyat yaşamında da kendisine 

bir türlü yer edinemeyen Platonov’un bu nedenle anlaşılması ve 

tanınması çok geç dönemlere rastlar.152 1950’li yılların sonlarına 

doğru ‘bilinmeyen yazar’ olarak okuyucuya tanıtılan sanatçı, 1930-

1950’li yılları arasında Rus edebiyatından silinmeye çalışılır. Öyle ki 

1970’li yılların sonuna kadar adını anan tek bir kitap dahi yoktur.
153

 

Eserlerinin bir kısmı ancak 1980-1990’lı yıllarda Rusya’da 

yayımlanabilir. Bu sürede yazarın arşivi, kızı tarafından korunur; 

ancak bundan kısa bir süre önce araştırmacıların eline geçer. 

Platonov’un ilk ve eksiksiz yapıt derlemesi, ölümünden altmış yıl 

 
151 Kormilov, a.g.e., 333. 
152 Hacızade, L. (2006). A. P. Platonov’un Eserlerinde İnsan, Konya: Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, 11. 
153 Malıgina, a.g.e., 5. 
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sonra 2009-2011 yılları arasında sekiz cilt halinde basılır.
154

 

Böylelikle yazarın edebiyat kariyerini iki kısma ayırmak mümkündür: 

hayattayken ve ölümünden sonra yayımlanan eserleri.
155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 Savina, L. N. (2013). Poetika Andreya Platonova: Mejdunarodnıy vzglyad. 

Moskova: İzvestiya VGPU, 154. 
155 Kormilov, a.g.e., 2. 
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ÜTOPYA, ANTİÜTOPYA, BİLİMKURGU ÜTOPYASI 

KAVRAMLARININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE 

EDEBİYATTA YANSIMASI 

Ütopya  

 

İnsanoğlu, yaratıldığı günden itibaren kendini büyük bir yaşam 

mücadelesi içinde bulur ve içindeki yaşam tutkusuyla yeryüzünde var 

olmayı başarabilir. Her insan topluluğu zamanla kendi içinde bir 

düzen kurar, önceleri din kitaplarıyla belirlenen kuralları ve 

gelenekleri, sonraları ise devlet halini alarak yasaları oluştururlar. 

Ancak çok geçmeden insan toplulukları, kendi düzenine uymayanı 

dışlar, bu da savaşların ve kan davalarının ortaya çıkmasına neden 

olur. Birliği korumak adına ortaya çıkan savaşlar, daha çok 

parçalanmalara neden olur, toplumun huzurunu ve düzenini tehdit 

eden unsurlar haline gelir.  Bu durum, insanların var olan düzene karşı 

hoşnutsuzluklarının artmasına neden olur ve insanları ideal toplum 

modelleri arayışına sürükler. Başka bir deyişle kargaşaların artmasıyla 

birey, yalnızlığa sürüklenir, ruhsal boşluğa düşer ve bunun sonucu 

olarak da hayaller, yani ütopik düşünceler kendini gösterir. Bu 

düşüncelerle her ne kadar başlangıçta var olanın açmazlarından 

hareketle yeni ve bilinmedik bir toplum tasarısı ortaya koymak 

amaçlansa da, sonrasında bir yaşam şekli halini alan ütopyaların her 

biri “iyimserlik” ve “umut etme” temelleri üzerine kurulur.
156

 

 
156 Sevinç, A. (2004). Ütopya: Hayali Ahali Projesi. İstanbul: Okyan Us, 124. 
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Ütopya, İngiliz yazar Thomas More’un yapısal olarak eski 

Yunanca’da ou-(yok) ve eu-(iyi) öntakılarından türetip, “yer” 

anlamına gelen “tapos”la birleştirerek oluşturduğu ve sözlük 

anlamıyla “gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce” 

demektir.
157

 Ütopya, bir diğer tanımıyla var olanın yerine geliştirilen 

ideal toplum, sistem, düşünce, ülke, cennet tasarılarıdır.
158

 Ütopyalar, 

insanların nasıl daha iyi bir biçimde yaşayabileceklerinin ya da nasıl 

bir dünyada yaşamak isteyeceklerinin konu edildiği düşsel 

anlatımlardır.
159

 Geniş anlamda zihinde tasarlanmış, olması arzulanan 

ya da olacağı kabul edilen bir ideal toplum şeklinin hayali ifadesi olan 

ütopya, dar anlamda ise “belirli bir sınıf ya da grubun çıkarlarıyla 

dengeli olarak mevcut toplum düzenini değiştirmek amacını güden 

toplumsal doktrin” şeklinde de tanımlanmaktadır.
160

 Sosyoloji 

sözlüğüne göre ise “kusursuz ya da ideal olarak kabul edilen gerçek ya 

da hayal ürünü toplum, yer, devlet” olarak sınırlandırılan ütopya, 

bilimsel anlamda kusursuz bir toplumu ya da ideal bir devleti ifade 

eden hayali bir kurgudur.161 

 
157 Tandaçgüneş, N. (2013). Antik Çağdan Günümüze “Mutluluk Vaadi”. İstanbul: 

Ayrıntı, 18. 
158 Özgenç, M. Ö. (2012). İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel 

Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 186. 
159 Düzgün,V. (2011). Aldous Huxley’in Ütopya Dünyası: Cesur Yenidünya ve Ada. 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tez, Erzurum, 320. 
160Vural, E. (2011). Ütopya ve Distopyalarda Sosyal Kontrol. Ankara: Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 112. 
161 Hürmeriç, P. & Baban, E. (2012). Simmel, Veblen ve Sombart’in Penceresinden 
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Sosyolojinin kurucularından filozof K. Mannheim’e göre ütopya, salt 

var olan düzenin ilişkilerini kısmen ya da tamamen yıkıp atma 

eğilimindeki devrimci olasılıkları öneren düşünce sistemine verilen 

isimdir. Amerikalı tarihçi ve sosyolog L. Mumford’a göre ütopya, “ya 

mevcut zorluklardan ve boşuna uğraşlardan kurtulma arayışı ya da 

gelecekteki kurtuluş şartlarını sağlayan, yeniden kurma girişimidir.” 

İngiliz gramer ve sözlükbilimci A. S. Hornby’e göre ütopya, “düşlerde 

var olan toplumsal ya da siyasal sistem” demektir. Ütopya üzerine 

çalışmaları olan araştırmacı Nail Bezel’e göre, “düşte ve düşüncede 

kurulmuş, eşitlikçi, doğru, mutlu ve güzel toplum düzenine ütopya adı 

verilir.”
162

 G. Lundoer’in terminolojisine göre gerçekte var ve geçerli 

olan toplumsal düzen “topia”, “topos” denirse, geleceğe yönelik 

emelleri dile getiren ve devrimci bir görev yüklenmiş bulunan 

düşünceler bütününe de “ütopya” denir.
163

 Genel olarak ütopyacı 

düşünce, şimdiki zamandan hoşnutsuzluk duymak ve şimdiki zamanı, 

ondan daha iyi olduğu düşünülen geçmişin veya geleceğin hayali 

görüntüsüyle değiştirmek olarak tanımlanabilir.
164

 Bilinen tanımlar 

ölçüsünde kısacası ütopya, insanın uğruna mücadele edip yaşadığı en 

iyi gelecek demektir. 
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Ütopya kavramı, fütürolojiyle sürekli olarak karıştırıldığından ikisi 

arasındaki farka kısaca değinmekte fayda vardır. Ütopya, verilen 

tanımlara genel olarak bakıldığında ideal toplum düzeni, yaşamı ve 

gelecek oluşturma ya da biçimlendirme çabasıdır. Fütüroloji ise 

gelecekte olabilecek olayları ortaya çıkarma, kurma çalışmaları 

üzerine eğilir.
165

 Kısacası ütopya tamamen kurgusal düzende yapı 

oluştururken, fütüroloji çalışmalarını tamamen gerçek olgulara 

dayandırır. 

Ütopyanın başlangıcı, Antik Çağ’da yaşamış Homeros’a dayandırılır. 

Homeros’un yaşamı üzerine pek bilgi mevcut değildir. Ancak bazı 

araştırmalara göre İzmir’de doğduğu ve M.Ö. IX.- VIII ya da VII. 

yüzyılda yaşadığı kabul edilmektedir. Homeros’un ütopya ideasında 

hedeflenen, “dünyanın uç köşelerinde” mutlu insanlar adasına 

kavuşmaktır. Bu ada, savaşlardan uzak, bolluk ve bayramların 

kutlandığı bir adadır. Tümüyle arzulanan ve herhangi bir olumsuz 

durumun yer almadığı bu ada, sonradan ortaya çıkan birçok ütopyanın 

temelini oluşturur. Homeros’un hemen ardından birçoklarının 

ütopyanın başlangıç yapıtı olarak gördüğü Platon’un Devlet eseri 

gelir.
166

 

 

 

 
165 Çertkova, E.  L. (1993).Utopia kak tip soznaniya. Moskova,72. 
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M. Ö. 427 yılında Aigina’da dünyaya gelen Platon, aristokrat 

Atina'nın köklü ailelerinden birine mensuptur ve ailesi tarafından bir 

sanatçı ve edebiyatçı olarak yetiştirilir.
167

 Sanatının ve felsefi 

düşüncelerinin özünü, yirmi yaşında bir araya gelip, sonrasında 

yanından hiç ayrılmadığı Sokrates ile tanışması oluşturur. Sokrates’le 

yaptığı tartışmalar ve filozofun oyunları onun gelişiminde en büyük 

etken olur. Sokrates’in ölüm cezasına çarptırılması, Platon’un fikir ve 

felsefesinde derin izler bırakır. Bunun üzerine yazar, bütün 

vatandaşların içinde yer aldığı dönemin Atina demokrasisinden soğur 

ve kendisinin de tehlikede olabileceği düşüncesiyle arkadaşlarının 

ısrarıyla Atina’yı terk eder. Yolculukları sırasında her iman ve tarikatı 

yakından görüp her kaynaktan yararlanır. Atina’ya döndüğünde birçok 

memleket ve milletin tecrübesiyle fikirleri derinleşmiş, sağlam iradeli 

bir filozof olur. Platon da hocası Sokrates gibi halk ve halk 

hükümetinden değil, gelişigüzel iş başına gelmiş başıboş, kalabalık 

hükümetten şikâyet eder. Bir memleketi en iyi idare edecek hükümet 

şeklini bulmak, onu hayatının sonuna dek meşgul eden tek sorun olur. 

Bu arayış, büyük eseri Devlet’in de sorunsalını oluşturur. Atina’da 

Akademos adında okul kuran Platon, uzun süren ömrünün son yıllarını 

burada, öğrencileri arasında geçirir ve M. Ö. 347 yılında vefat eder.168 

Bütün Antik Çağ ütopyalarının içinde en büyük referans kaynakları, 

Platon’un eserleri sayılır. Ayrıca günümüz ütopik çalışmaların 

temelini Platon’un Devlet eserinin attığı kabul edilir. Platon’un, Devlet 
 

167Şan, Z. (2010). Ütopyalarda Devlet Tasarımı: Platon, More, Campanella. Adana: 

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 18. 
168 Kaya, Ş. (1941). Platon Kimdi. Eflatun. İstanbul: Yedigün, 7.  
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ile çökmekte olan Yunan çağını gözler önüne sermeyi amaçladığı 

görülür. Bölünmüş ve iç savaş nedeniyle zayıf düşen ülkesi, Pers 

İmparatorluğuyla da çatışma halindedir. Platon Devlet”i böyle bir 

dönemde kaleme alır.
169

 Ülkesinin yaşadığı yenilgiyi yazar, aynı 

zamanda ahlaki bir yenilgi olarak da adlandırır. Bu nedenle ona göre, 

herkesin yönetime katıldığı Atina demokrasisinde bilgeler egemen 

olmalıdır. Bu inanç, Platon’u yeni bir toplumsal düzen tasarlamaya 

iten nedenlerin başında gelir. Platon’a göre, gerçek adaletin yönetimde 

eşit olmayanların bulunduğu bir sistemde gerçekleşebileceğini 

insanlar fark etmelidir. Platon, Devlet’te bu temel sorun üzerinde 

yükselen toplumsal bir model önerir. Bu nedenle Devlet, aydınların, 

bilgelerin yönetimde olduğu, alt tabaka ile aydınlar arasında farkın 

belirginleştirildiği ideal ülkenin süreklileştirildiği bir tasarıdır.
170

 

Kısacası Platon’un Devlet diyaloğunda, döneminin siyasi 

karışıklıklarının etkisiyle bozulmaya karşı dirençli, dış etkilere kapalı, 

iş bölümü çerçevesinde birbirini tamamlayan sınıflardan oluşan, 

organizma şeklinde işleyen bir devlet tasarımı ortaya koyulur.
171

  

Ütopyanın başlangıç yapıtı olarak görülen Platon’un Devlet’inden 

sonra, klasik edebiyatta uzunca bir süre yeni bir eser verilmediğini 

belirtmek mümkündür. Bunun nedenlerinden biri, eserin hayata 

geçirilmemiş olmasının ardında yatan başarısızlık, diğeri ise çeşitli 

 
169 Tandaçgüneş, a.g.e., 38. 
170 Öztürk, F. (2001). Ütopyalarda Eğitim Sorunsalının Karşılaştırılmalı Bir 

İncelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 275. 
171 Temizarabacı, Y. (2004). Klasik ve Modern Ütopyalarda Toplumsal Cinsiyet. 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 127. 
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sorunlarla boğuşan Orta Çağ insanı için düşsel olan yerine “gerçek” 

olanın ağırlık kazanmasıdır. Fakat Rönesans’ın ardından, İngiltere 

Kralı VIII. Henry’nin sağ kolu Thomas More, Platon’un Devlet’ini 

yeniden kaleme alır. Ancak Devlet’de kurgulanan toplumsal yaşamı 

daha da mükemmelleştirerek yazdığı eserine Ütopya (Utopia) adını 

verir. Bunun nedeni ise, toplumların yaşam şekillerinde görülen 

farklılıklardır. Örneğin Orta Çağ Hristiyanları, insanların doğuştan 

günahkâr olduklarına inanırken; Ütopya’da insanların iyi olarak 

yaratıldıkları, doğru ve dürüst bir toplumsal düzende kusursuzluğa 

erişebilecekleri savunulur.
172

 

1478 yılında Londra’da doğan More, sekiz yaşındayken girdiği St. 

Anthony okulunda dört yıl okuduktan sonra, babasının çabaları 

sonucu İngiliz devlet adamı Kardinal Morton’un evine yerleşir. More, 

Morton‘un evinde çok yararlı birkaç yıl geçirip dönemin önde gelen 

isimlerini tanıma, değişik konularda geniş bilgi edinme fırsatı bulur. 

On dört yaşına geldiğinde Morton, More’u Oxford’a gönderir. More, 

burada çağın en ünlü hümanistlerinin öğrencisi olur. Bildiği Latin ve 

Yunan dillerini ilerletir. İki yıllık eğitimin ardından babasının da 

isteğiyle Oxford Hukuk Fakültesi’ni bitiren More, 23 yaşında baroya, 

iki yıl sonra da parlamentoya girer. Burada haksızlığa karşı duran 

karakteri nedeniyle bulunduğu eylemler, kralın tepkisini çeker. Bunun 

sonucunda kral, More’un maddi durumunun kötü olduğunu bildiği 

babasını özellikle para cezasına çarptırır ve hapse attırır. More, bu 

sırada saklanmak zorunda kalarak zor bir süreç geçirir. 1509 yılında 

 
172 Sevinç, a.g.e., 54. 
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VIII. Henry tahta geçince More, yargıçlığa atanır.
173

 1517’de 

İngilizlerin geleneksel 1 Mayıs bayramı sırasında Londra halkının 

aşırı yoksul olması nedeniyle çıkan ayaklanma, More’un etkisiyle 

fazla kan dökülmeden bastırılır. More, bu ayaklanmadan sonra kralın 

hizmetine girer. Önemli görevlere getirilir. Ancak Lordlar 

Kamarası’na başkanlık ettiği süre içinde kral ile düşünceleri 

uyuşmamaya başlayınca krala bağlılık yemini etmeyi reddeder. Çok 

geçmeden hastalığını bahane ederek görevinden ayrılır. 1534’te 

tutuklanıp Londra Kulesi’ne kapatılır ve ölüm cezasına çarptırılırıla-

rak 6 Temmuz 1535’te idam edilir.
174

  

Thomas More, Latince yazdığı başyapıtı Ütopya’nın önce ikinci 

bölümünü, 1516 yılında da birinci bölümünü yazarak eserini iki yılda 

tamamlar. More, ütopya terimini Yunanca’da ‘yer/toprak/ülke’ 

anlamına gelen ‘topos’ kelimesini, ‘mükemmel olan’ anlamına gelen 

‘eu’ ve ‘yok/olmayan’ anlamına gelen ‘ou’ takılarıyla birleştirerek 

oluşturur.175 Kelimenin aslı ‘u-tupos’ şeklinde olup, burada yazar 

tarafından kelime oyunu yapılır ve ikili anlama sahip bir kavram 

oluşturulur. Kelimenin bu iki anlamı da bir arada ele alındığında 

‘arzulanan ama mevcut olmayan yer’ gibi bir değerlendirme ortaya 

çıkar.176 More, bu eserini kaleme aldığında dönem İngiltere’sinin 

yönetim biçimi krallık olup yönetim kadrosundaki kişiler önceliği 

 
173 Urgan, M. (1984). Edebiyatta Ütopya Kavramı ve Thomas More. İstanbul; 

Adam,112-126. 
174 Şan, a.g.e.,31. 
175 Özgenç, a.g.e.,4. 
176 Vural, a.g.e.,15. 
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kendi çıkarlarına vererek halkı hiçbir şekilde düşünmemektedir. Halk 

ise yoksulluktan kırılmaktadır ve insanlar, hayatta kalabilmek için ya 

dilenmekte ya da hırsızlık yapmaktadır.177 Bu nedenle More, eserinde 

uzun zamandır düşlediği kusursuz bir düzen oluşturur ve hem kendi 

ülkesindeki hem de tüm Avrupa’daki durumun, Ütopya’daki düzenle 

karşılaştırınca ne denli kötü olduğunu gözler önüne sermek ister.
178

 

Yazarın kavram doğrultusunda kitabına da ismini verdiği ütopya, 

güney yarımkürede bir adadır. Hikâye, bu adada yaşamış bir 

gemicinin, ada halkının kurduğu kusursuz düzeni Avrupa’ya tanıtması 

şekliyle sürer. Bu eser, çalışmamızın genel hatlarıyla zeminini 

oluşturacağından, içeriğini ayrıntılı incelemekte fayda vardır. Ütopya 

adasının şekli, görünüşü ve özellikleri eserin ikinci bölümünde 

detaylıca tasvir edilir. Adanın gerçeklik temeline oturtulabilmesi için 

yazar tarafından her ayrıntı düşünülür. Eser okunduğunda okuyucuda 

oluşan izlenim, böyle bir adanın gerçekten var olup olmadığı 

düşüncesidir. Çünkü adanın yüzölçümü, dış görünüşüne yönelik ölçü 

birimleriyle kesin bilgiler verildikten sonra toplumsal yaşamına giriş 

yapılır. Birbirini izleyen tasvirlerde anlatılanlara bakılacak olursa 

ütopya adası şu özelliklere sahiptir: 
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Ütopya adasında halk, aynı dil konuşur; burada aynı töreler, aynı 

kurumlar, aynı yasalar uygulanır. Şehirlerin arası çok kısadır ve 

yürüyerek bir günde birinden diğerine kolaylıkla gidilebilir. Adanın 

merkezinde yer aldığı için başkenti kabul edilen Amaurote’de her yıl, 

her şehirden üç yaşlı bilgenin gelmesiyle toplantı yapılır. Burada 

adanın toplumsal yaşamına yönelik önemli kararlar alınır.
179

 

Ütopyalılar ev ve mal konusunda ortaklık ilkesine bağlıdır. Bu 

nedenle halkın evlerinde kilit yoktur. Özel mülk düşüncesini 

kökünden yok etmek için ise ada halkı, her on yılda bir ev değiştirir ve 

oturacakları evler, aralarında çekilen kura ile belli olur.
180

 Ütopya 

halkının bütün bireyleri usta birer toprak işçisi olmak zorundadırlar. 

Bunun dışında herkes özel bir iş eğitimi görür. Burada amaç, halkın 

tembellik etmesini önlemek ve üstlendiği zanaatını canla başla 

yapmasını sağlamaktır. Ancak ütopyalıların, sabahtan akşama kadar 

durmaksızın çalıştıkları yorucu bir hayatları da yoktur. Çünkü onlara 

göre böyle bir hayat, ruh için de beden için de işkenceden ve 

kölelikten beterdir.
181

 Ütopya’da her şey düzenli ve bakımlı olduğu 

için iş gücüne duyulan ihtiyaç çok azdır. Bu nedenle altı saatlik 

çalışma onlar için yeterli sayılır. Uyku ve yemek saatleri dışındaki 

zamanı herkes istediği gibi kullanabilir. Ancak bu boş vakitlerinde 

hiçbiri zar, iskambil gibi zararlı kumar oyunlarına başvurmaz.
182

 

Ütopya‘da toplum kurumlarının amacı, her şeyden önce halkın ve 

 
179 More, T. (2013a). Utopıa (Çev. S. Eyüboğlu & V. Günyol & M. Urgan). 
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bireylerin ihtiyaçlarını gidermek, düşüncelerini özgürce ifade 

edebilmelerini sağlamak ve yeteneklerini bilim ve sanatla 

geliştirmeleri için onlara mümkün olduğu kadar çok vakit bırakmaktır. 

Ütopya’da para, karşılıklı alışverişlerde hemen hiç kullanılmaz. 

Çünkü burada paranın yeri yoktur. Para ile birlikte korkular, kaygılar, 

kuşkular, uykusuzluklar da insanların yakasını bırakır. Parasızlıktan 

doğduğu sanılan yoksulluğun kendisi bile para yok olunca kaybolur. 

Bu yüzden dilencilik, yoksulluk burada bilinmeyen olağandışı 

durumlardır. Para böyle bir yerde karşılaşılması beklenmese de 

ihtimal ölçütündeki savaş ya da borç gibi sıkıntılı durumlar için 

saklanır. Altın ve gümüşü en bayağı işlerde kullanırlar. Taburelerini, 

mahkûmların nişanlarını ve zincirlerini altın ve gümüşten yaparlar.
183

 

Böylelikle bu madenleri değersizleştirirler. Ütopyalılar, çaresiz 

durumdaki hiçbir hastayı ölüme sürüklemez, ona özenle ve sevgiyle 

bakarlar. Savaştan nefret etseler de gerekli olma ihtimaline karşılık her 

gün savaş talimleri yaparlar. Savaşa yalnız yurtlarını savunmak, 

dostlarının topraklarını düşmanlardan ya da zorbaların boyunduruğu 

altında ezilen bir ulusu kölelikten kurtarmak için girerler.
184

 Özetle 

More, bu eserinde bir ülkede ulusal servetin ortaklaşa paylaşılmasını 

önererek İngiltere’nin siyasal ve toplumsal düzenini kıyasıya 

yermekle kalmaz, aynı zamanda bu eseriyle gittikçe Protestanlığa 

kayan anayurdunda, Katolikliği savunması nedeniyle ölüm cezasına 

çarptırılan bir vatan haini durumuna düşer.
185

 Thomas More’un 
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Ütopya’sından sonra yazılan ütopik eserler içinde en çok bilinen ve 

ütopya klasikleri arasına giren bir diğer eser, Francis Bacon’ın 1624’te 

yazdığı eseri Yeni Atlantis’tir (The New Atlantis). 

1561’de Londra’da soylu bir ailede doğan Bacon, çok iyi bir eğitim 

alır. Yaşamı boyunca skolastik zihniyete karşı olan tutumuyla 

çalışmalarını sürdüren Bacon’a göre bütün olumsuzlukların kaynağı 

skolastik zihniyettir ve bu zihniyeti besleyen de Orta Çağ’ın karanlık 

ve dogmatik düşünce yapısıdır. Bu nedenle Orta Çağ’ın ilkelerinin, 

ideallerinin ve düşünce biçiminin ortadan kaldırılması için savaş açar. 

Modern bir tutum görüntüsü çizen bu yaklaşımına karşın, Bacon’n 

modern felsefenin gelişmesindeki rolü her daim tartışmalı olur. Her 

şeyden önce Orta Çağ’a açtığı savaşla Bacon’ın neleri değiştirebildiği 

ve bu çağa egemen olan düşüncenin yerine “yeni” olan “neyi” 

getirdiği konuları, çağdaş bilim felsefecileri tarafından çok eleştirilir. 

Böyle olmakla birlikte, bilgiye ve bilime yeni bir yaklaşım getirilmesi 

gerektiği konusundaki düşüncelerinin tarihsel değeri olduğu kesin 

sayılır. Çünkü Bacon, 13 yaşında girdiği Cambridge, Trinity 

College’da Aristotelesçi felsefeye karşı ciddi bir antipati geliştirmiştir. 

Daha sonra bu antipatiye dayalı olarak oluşturduğu tavrı sayesinde 

modern düşüncenin kurucuları arasında öncülük ve üstünlük elde eder. 

Aristotelesçi felsefeyi ve ona dayanan Skolastik düşünceyi eleştirerek 

“yeni bir düşünce dünyası” kurmayı hedefleyen Bacon, bu amaçla 

bütün ömrünü kaplayan Büyük Yenilenme adlı bir projeyi hayata 
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geçirmeye çalışır, ancak gerçekleştiremeden 1626 yılında vefat 

eder.186 

Bacon, yaşamı boyunca kendi çağından önce gerçekleşen matbaa, 

barut ve pusula gibi icatların yeryüzünün çehresini değiştirdiğini 

düşünür, özellikle bir yandan Amerika’nın keşfi diğer yandan da 

Galileo’nun teleskopla ortaya çıkardığı yeni evren anlayışından 

etkilenir. Bu keşiflerin insanlık için yeni ufuklar açmasından esinlenir 

ve kendisi de yeni düşünce dünyasının Kristof Kolomb’u olmayı 

amaçlar. Bilimin amacını da bu bağlamda tanımlar, bilimi yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi için bir yol olarak görür. 1624’te altmış üç 

yaşındayken, sağlığı bozulan Bacon’ın siyasetten çekildiği bir 

zamanda yazdığı Yeni Atlantis eseri yaşamı boyunca bilimsel yöntem, 

bilimin gelişmesi ve yaşama katkısı üstüne düşünüp yazdıklarının 

yazınsal nitelikli bir anlatımıdır. Eser, yazarın bilimden ve bilimin 

uygulanmasından beklediklerini dile getirir. Yeni Atlantis, aynı 

zamanda bilimsel araştırmanın ürünlerine dayalı bir ütopya 

örneğidir.
187

 Roman, hem büyük bir adanın umut ve ülküsünün tasviri, 

hem de modern bilim ruhunun doğduğu dönemi en iyi anlatan 

yapıtlardan biridir. Yapıtın en önemli ve büyük bölümünü kapsayan 

“Süleyman Mabedi” yazarın bütün yaşamı boyunca düşlerinde 

yaşattığı idealdir. Bin dokuz yüz yıl önce yaşadığına inanılan 

“Süleyman Mabedi”nin amacı, doğadaki varlıkların nedenleri, gizli 

devinimleri ve derin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak ve insanın 
 

186 Topdemir, H. G. (2011). “Francis Bacon ve Yeni Bilimsel Yöntem”. Bilim ve 

Teknik Dergisi. (523), 104. 
187 Bezel, N. (1984a). Yeryüzü Cennetleri Kurmak (Ütopyalar). İstanbul: Say, 91. 
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hâkimiyet alanının sınırlarını genişleterek mümkün olan her şeyin 

sırrına erişmektir. Bacon, bu eseriyle eyleme dayanan bilgilerimizi 

genişlettiğimiz ölçüde insanlığın kurtulabileceğine olan inancını 

vurgular.
188

 Kısacası Yeni Atlantis, yalnızca sıradan ancak mükemmel 

bir günlük yaşam tasviri değil, aynı zamanda bilginin ne kadar değerli 

olduğu ve hükmettiği alanlar üzerine tasviri bir değerlendirmedir. 

Önemli klasik ütopya eserlerden bir diğeri de Tommaso 

Campanella’nın 1643’te yayınlanan eseri Güneş Ülkesi’dir (Civitas 

Solis). 

Campanella, 1568 yılında İtalya'da dünyaya gelir. Daha küçük yaşta, 

üstün zekâsı ve okumaya olan tutkusuyla dikkati çeken Campanella, 

on üç yaşında çeşitli konular üzerine şiirler yazıp, uzun söylevler 

verir. On beş yaşında Cosenza Dominiken Manastırı’na girer ve çok 

geçmeden burada okumadığı eser kalmaz. Ancak dinsel konulardan 

kısa zamanda sıkılan Campanella, kendisini felsefeye verir. Doğruyu 

kitaplardan çok tabiatın gözleminde arayan ve Aristoteles'in bütün bir 

çağı etkileyen felsefesine karşı tabiat felsefesini savunan İtalyan 

filozof Telesio'yu kendisine önder kabul eder. Yirmi iki yaşındayken 

yazdığı ilk eseri nedeniyle Campanella, sapkınlık ve büyücülükle 

suçlanır ve papanın emriyle manastıra geri döner. Ancak kısa bir 

zaman sonra buradan da kaçan yazar, on yıl İtalya'yı baştanbaşa 

dolaşır ve birçok tarihçi ve filozofla tanışma imkânı bulur. Bu 

dönemde İspanya'nın sömürgesi haline gelen yurdunu boyunduruktan 
 

188 Yeni Atlantis – Francis Bacon “Hem umudun ve ülkünün bir anlatımı hem de 

modern bilim ruhunun doğduğu dönemi anlatan yapıt (1999). 

http://www.insanokur.org/, Erişim Tarihi: 26 Nisan 2014. 
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kurtarmayı düşünen Campanella, bir ayaklanma düzenlemeye başlar. 

Ancak ayaklanma önceden haber alınarak önlenir ve bir Türk 

gemisiyle kaçmak üzere anlaştığı kayıkçıyı bekleyen Campanella, bir 

kulübede yakalanarak Napoli'ye götürülür. Atıldığı hapishanede 

korkunç işkencelere uğrar. Hapis hayatı yirmi yedi yıl sürer ve serbest 

bırakıldığında Roma'ya gider. Çok geçmeden, pusuda bekleyen 

düşmanlarının saldırısına uğrar ve Fransız elçisinin yardımıyla 

Fransa'ya kaçar. Kardinal Richelieu ve XIII. Louis’den yakınlık ve 

yardım gören Campanella, ömrünün geri kalan kısmını Paris'te 

Dominiken Manastırı’nda sessiz ve rahat geçirir. 1639 yılında yetmiş 

bir yaşında vefat eder.189 

Güneş Ülkesi, Campanella'nın günün birinde gerçekleşeceğini 

düşündüğü filozofça bir devlet tasarısıdır. İlk defa 1643'de basılan 

Güneş Ülkesi, Platon'un Devlet’i ve Thomas More'un Ütopya’sıyla 

aynı düşünce çizgisi üzerinde, insanoğlunu mutlu bir yaşayışa 

kavuşturma yolundaki istekle yazılmış eserlerin başında gelir.
190

 Eser, 

iki kahramanın diyaloğuyla başlar. Konuşma, Kudüs’te başlangıçta 

adı St. Jean olup, daha sonraları Malta Şövalyeleri olarak anılan 

tarikatın bir üyesi olan Hospitalarius ve eserde dipnotta belirtildiği 

gibi, Colomb’un düşsel denizcisi olarak geçen Cenovalı denizci 

arasında geçer. Diyalog, ilk olarak Hospitalarius’un, daha öncesinde 

gerçekleşen bir deniz yolculuğu konusunda Cenovalı denizciye 

yönelttiği soruyla başlar. Böylelikle soru cevap tarzına başvurularak 

 
189 Şan, a.g.e., 46. 
190 Firpo, L. (2013). Güneş Ülkesi- Önsöz. İstanbul: Say, 48. 
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olaylar adım adım işlenir. Eserde bahsedilen konular, ülkenin yönetim 

biçimi, kamu işleri, eğitim sistemi, halkın yaşam tarzı, görevlileri 

seçme yolları, savaşları, meslekleri, bilimleri, din adamları ve halkın 

dinsel inanışları ve en dikkat çekici yanı da din kitaplarında anlatılan, 

ilk insan Âdem’in cennetten kovulmasına neden olan günahı olur. 

Güneş ülkesinde her yönüyle kusursuz bir toplum düzeni kurulur. 

Ancak ülkenin tasviri ayrıntılarıyla eserde incelenirken, anlatım bir 

anda kesilerek sona erer. Bu, her ne kadar okuyucuda eserin 

devamının getirileceği izlenimi bıraksa da Campanella, diğer eserleri 

üzerinde çalışmaya başlar ve bu nedenle Güneş Ülkesi “tamamlana-

mamış” olarak kalır. 

Sonuç olarak ütopyalar, şimdinin eleştirisi üzerine şekillenir ve içinde 

bulunulan toplumsal yapıdan duyulan hoşnutsuzluğun bir belirtisi 

olarak ortaya çıkar. Bu hoşnutsuzluklar, ilerde gerçekleşeceğine 

inanılan toplum tasarıları ile giderilmeye çalışılır. Toplumsal sorunlar, 

açlık, sefalet, savaşlar ütopyalarda yeri olmayan sorunlardır. Burada 

sosyal düzen sağlanmıştır ve insanlar toplumun gözü önünde toplum 

için yaşamayı benimseyerek belirlenen hukuk kurallarına göre 

yaşamayı kabul ederler. Bu bağlamda ütopyalarda toplum, sert, katı ve 

keskin sınırlarla biçimlendirilir. Burada farlılıklar yok sayılır. Herkes, 

belirli kural ve ilkelere göre hareket eder. Evlilik ritüelleri, cinsel 

yaşamları, yemek ahlakları önceden belirlenen esaslara göre 

gerçekleştirilir. Bireyler kurallara harfiyen uydukları için güvenlik 
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konusunda da herhangi bir problem yoktur. Kısacası ütopya, “insanın 

iyileştirilebilme olasılığı üzerine ciddi bir düşünsel arayıştır.”
191

 

Ele alınan başlıca dört ütopya örneğine bakıldığında kimi konularda 

benzerlik, kimilerinde ise farklılık göze çarpmaktadır. Burada 

“ortaklık” değil de “benzerlik” kavramının kullanmamızın sebebi, her 

toplumun kendi içinde aksayan yönlerinin farklılaşması, bu nedenle de 

yazarların ilkelerini kendi toplumlarına uydurarak savunmalarından 

kaynaklanır. Örneğin ütopyalarda temel olarak ele alınan mülk 

ortaklığı düşüncesi, Thomas More’un Ütopya’sında tüm toplumu 

kapsarken, Platon’un Devlet’inde yalnızca savaşçılar ve bekçiler 

sınıfıyla sınırlandırılır.
192

 Ortak mülkiyet anlayışının dışında eserlerde 

benzerlik gösteren konular, evlilik anlayışı, ülkeyi bilge rahiplerin 

yönetmesi, insanlarda olması gereken değer anlayışları ve altın ile 

gümüş gibi değerli madenlerin sıradan görülmesidir. Bunun dışında, 

ülkenin durumunu konuşmak için yapılan komite toplantıları ve 

akşamları hep birlikte oturulan yemek masaları benzerlik gösteren 

yönlere bir diğer örnektir. Farklılaşan yönlere bakıldığında ise Platon, 

More’un candan inandığı demokrasiye inanmaz. Bu nedenle Devlet’te 

insan eşitliği diye bir ilke yoktur.
193

 Platon, eğitime büyük önem verir 

ve insanları eğitim seviyelerine göre sınıflandırır. Oysa Ütopya’da her 

birey eşittir. More, seviyenin ortadan kalkmasıyla birliktelik 

 
191 Yücedağ, İ. (2011). Ütopyalar ve Toplum Sınıflamaları İlişkisi Üzerine. İstanbul, 

210. 
192 More, T. (2013). Utopıa (Çev. Mina Urgan). İstanbul: Türkiye İş Bankası 

Yayınları,195. 
193 More (2013b). a.g.e. 
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anlayışının doğacağına inanır. Bunun dışında Campanella’nın Güneş 

Ülkesi’nde de Devlet’te olduğu gibi sınıflandırma kendini gösterir. 

Güneş Ülkesi’nde de tıpkı Ütopya’daki gibi esere gerçeklik 

kazandırmak adına kesin ölçü birimleri kullanılır. Ancak Ütopya’da 

bahsedilen yaşam, her yönüyle okuyucuda “mükemmel ada” izlenimi 

uyandırırken, Güneş Ülkesi’nde anlatım sırasında belirsizlikler ve 

eksiklikler göze çarpar. Bu eksiklikler kimi yerde anlatım şeklinde 

olurken kimi yerde ülke tasvirinde öne çıkar. Örneğin Güneş 

Ülkeliler, dünyanın yokluktan mı yoksa başka dünyaların ya da 

kaosun kalıntılarından mı oluştuğunu bilmediklerini itiraf ederler. 

Oysa Ütopya’da cevaplanamayan soru yoktur. Anlatım o kadar 

düzgün bir seyir halindedir ki okuyucu anlatımı durdurup soru sorma 

gereksinimi hissetmez. Ütopya’da kadınlar bir değer yargısı içinde 

olup istediğiyle evlenme ve seçme hakkına sahipken; Güneş 

Ülkesi’nde ayinlerde de yatakta da kadınlar ortaktır. Bunun dışında 

Güneş Ülkesi’nde mantık hataları yoğunlukla kendini gösterir. 

Örneğin ada halkı güneşi baba, toprağı anne olarak kabul ederler. 

Ancak başka bir bölümde ölülerini yaktıklarını, bunu yapmalarındaki 

temel sebebin, güneşten doğmuş olanı yine güneşe döndürmek 

istediklerinden kaynaklandığını ileri sürerler. Fakat doğum eyleminin 

her kültürde anneden, doğada ise topraktan olduğu yargısından yola 

çıkarak burada doğumun babadan kabul edilmesi, mantık dışı 

yargıların başında gelir. Bunun dışında Güneş Ülkesi’nde diğer üç 

ütopyadan farklı olarak ilk olarak cinsel ilişkiden, yıldızların 

hareketlerine göre yaşamlarını düzenlemelerinden, yeni doğan çocuğa 

ad koymadan, giysilerinde kullandıkları renklere yükledikleri 
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anlamlardan, kendilerine özgü yazdıkları kitaplardan, beslenme 

tarzlarından bahsedilir. Çalışmamızda ele aldığımız ütopik eserlerde 

“ortak yön” olarak kabul edilebilecek iki unsur vardır. Bunlardan ilki, 

mekân olarak etrafından tamamen bağımsız bir adanın kullanılması; 

diğeri ise halkın doğanın efendisi olarak görüp büyük umutlar 

besledikleri “güneş”e kutsallık yüklemeleridir. Ütopik eserlerde genel 

olarak adanın kullanılması, okuyucuda gerçeklik hissi uyandırmak 

amacıyla yapılan bir yöntemdir. Böylelikle okuyucu gerçekte böyle 

bir yerin varlığına inanacak ve onun özlemini duyacaktır. Bunun 

dışında tüm ütopyalarda adaya girişin, girildiğinde de günlük 

çıkışların zor oluşunun ısrarla vurgulanması, gerçekliği pekiştirici 

öğeler olarak kullanılır. Adanın surlarla çevrili olma özelliği ise, 

içinde barındırdığı ideal toplumları, dış dünyanın kötü etkilerinden 

koruma isteğinden kaynaklanır.194 “Güneş”in ütopyalarda kutsal 

olarak ele alınması anlayışı ise kaynağını kanımızca yıldızın 

yeryüzünün ışık ve ısı kaynağı olması, aynı zamanda toprağı 

besleyerek ürün verimini arttırmasından alır. Bu nedenle insanlar, 

güneşe büyük bir anlam yüklerler ve onu yeryüzünün terazisi olarak 

kabul ederler. 

Antiütopya  

I. Dünya Savaşı’ndan sonra ütopya türünde yazılan eserlerde büyük 

bir azalma yaşanır. 1920-1930’lu yıllar ve 1940’lı yıllar, “olumsuz 

anlamda ütopya”, “karşı ütopya” ya da “distopya”ların klasik dönemi 

 
194 Düzgün, a.g.e., 19. 
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haline gelir.
195

 Her araştırmacı, antiütopya kavramını eserinde farklı 

şekillerde adlandırır. Canterbury Kent Üniversitesi’nde öğretim 

görevlisi K. Kumar, antiütopyayı genel bir terim olarak, bazen 

‘distopya’ ya da –nadiren- ‘kakotopya’ olarak kullanırken, yine bir 

öğretim görevlisi M. K. Booker’ın tercih ettiği terim ise distopya olur. 

Distopya, Yunanca “dus”= “zor” ve “topos”=”yer” sözcüklerinden 

türetilen bir terimdir. Ütopya’nın, olumsuzluk anlamı veren “u” öneki 

ile “topos” sözcüğünden üretilerek “olmayan-yer”e işaret etmesi gibi, 

“distopya” terimi de “zor/zorlu-yer”i anlatır. “Ütopyalar 

Sözlüğü”ndeki bir başka tanıma göre distopya, toplumun belirleyici 

çizgilerinden birinin kendiliğinden yoldan çıkması sonucu kötüye 

gitmiş bir gelecek dünyanın betimlemesidir. Öte yandan ütopya ve 

türleri konusunda alanında uzman öğretim görevlisi N. Bezel, Yeryüzü 

Cennetlerinin Sonu adlı kitabında kavramı “ters ütopyalar” şeklinde 

kullanır.
196

 

Eşitlik ve toplumsal mutluluk adına, bireylerin eğilimlerine ve 

değerlerine hiç yer tanınmaması, ütopya anlayışının antiütopyaya 

(disutopia-karşı ütopya) dönüşmesine neden olur. Antiütopyada 

toplumsal ve kültürel öğelerin içinde yer aldığı iş bölümü ve 

farklılaşma devletin denetimindedir. Bireylere düşen görev, kurallara 

boyun eğmektir. Eğer toplum içinde mevcut düzen anlayışına bir tepki 

ortaya çıkarsa, devlet bunu baskıyla ortadan kaldırır. Antiütopyaların 

 
195Kumar, K. (2006). Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya. İstanbul: 

Kalkedon. 358. 
196Yumuşak, F. C. (2012). Ütopya, Karşı-Ütopya ve Türk Edebiyatında Ütopya 

Geleneği. İstanbul: Bahar. 49.  
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çıkış kaynağını ise bu baskılar oluşturur. Kısacası toplumların 

geleceğini bir felaket olarak görme tezi, antiütopya yazarlarının 

düşünce temelini oluşturur.
197

 Bu anlayışı, edebiyatta en iyi ifade eden 

çalışmalar arasında Aldous Leonard Huxley’in Cesur Yeni Dünya 

(Brave New World) ve George Orwell’in 1984 isimli eserleri kabul 

edilir.
198

 

1894 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Huxley, pek çok bilim adamı 

ve sanatçı yetiştirmiş olan köklü bir İngiliz ailesine mensuptur. 

Annesinin de öğretmeni olduğu bir okulda eğitim hayatına başlayan 

Huxley, annesinin hastalığından dolayı öğretmenlik mesleğine devam 

edememesi sonucu okulunu değiştirerek Elton College’a yazılır. 1908 

yılında annesini kaybeden Huxley, 1911 yılında gözünde oluşan bir 

rahatsızlık nedeniyle okulunu yarıda bırakmak zorunda kalır. 

Kendisini neredeyse tamamen kör eden ve üç yıl süren bu rahatsızlık 

sebebiyle, I. Dünya Savaşı’nda askere alınmaz. Gözündeki hastalığın 

iyileşmesinin ardından girdiği Balliol College’de İngiliz edebiyatı 

eğitimi alan Huxley, 1916 yılında başarıyla buradan mezun olur. 

Yirmili yaşlarının başında şiir ve öyküler yazmaya başlamasına 

karşın, edebiyat dünyasına ilk adımı Krom Sarısı (Crome Yellow) adlı 

romanıyla olur. Bunu izleyen romanları, Antik Saman (Antic Hay), O 

Çorak Yapraklar (Those Barren Leaves) ve Ses Sese Karşı (Point 

Counter Point), Huxley’in çağdaş toplumun kusurlarını zekice olduğu 

 
197Akdemir, M. (2013). Ütopyalarda Toplumsal Mutluluk ve Özgürlük Sorunu. 

http://www.dusundurensozler.com, Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2014. 
198 Kutluay, a.g.e., 103. 
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kadar, acımasızca yargıladığı dâhiyane taşlama eserleridir. En iyi 

bilinen eseri olan Cesur Yeni Dünya’nın da aralarında bulunduğu 

birçok romanında yazarın, II. Dünya Savaşı öncesinde tehlikeli bir 

şekilde kontrolden çıkmakta olduğunu hissettiği toplumun içinde 

ortaya çıkan kaosa düşünsel yönden tepkileri kolaylıkla hissedilir. 

1963’te Amerika’da ölür.
199

 

Huxley, Cesur Yeni Dünya’yı 1932’de yayımlar. Kitabın 1946 yılında 

yapılan bir basımında yer alan önsözde yazar, etkin bir baskı 

düzeninde kitlelerin zor kullanmadan yönlendirilip denetim altında 

tutulacağını, çünkü insanların köleliği sever duruma geleceklerini dile 

getirir. Böyle bir düzenin gerçekleşebilmesi için gerekli buluşlar 

olarak şunları sayar: bireysel özellikleri ve bu özelliklere göre 

insanların toplum katmanlarında sahip olacakları statü ve görevlerinin 

saptanması, insanların kalıtım özelliklerinin doğmadan önce 

belirlenebilmesi için kullanılan yöntemler, etkin koşullandırma 

araçları, son olarak da alkol ve eroinin yerini alacak bunlardan daha 

etkin, daha çok zevk ve daha az zarar veren bir madde, Cesur Yeni 

Dünya’da tüm ayrıntılarıyla tasvir edilir. Eserde çeşitli işlevleri yerine 

getirecek insanların ne ölçüde zekâya ve hangi fizyolojik özelliklere 

sahip olması gerektiği saptanır. Buna göre bütün toplum sınıflara 

ayrılır. Her sınıf için gerekli sayıda insanı üretecek kalıtımbilim 

yöntemleri bulunur ve insan üretimi için fabrikalar kurulur. 

Bakonovski süreci denilen bir yöntemle, aynı işte çalışacak çok sayıda 

özdeş insan üretilir. Şişeden çıkacak bebeklerin kalıtımları, 

 
199 Huxley, A. (2002). Cesur Yeni Dünya (Çev. Ümit Tosun). İstanbul: İthaki. 2. 
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çalıştırılacakları amaca göre önceden belirlenir. Buna ek olarak etkin 

bir koşullandırma sistemi, bireylerin kendi konumlarından memnun 

olmalarını sağlar. Soma denilen zevk verici bir madde, boş zamanların 

zevk içinde geçmesini sağlar. Özetle Cesur Yeni Dünya’da kurulu bir 

düzen vardır. Bu düzenin sürmesi için gerekli insanlar önceden 

saptanan nitelik ve ölçülere göre ve istenen sayıda, fabrikalarda 

üretilerek koşullandırma merkezlerinde büyütülür. Ismarlama insan 

yaratma konusunda bilim ve teknolojideki uygulamaların başarısı 

mutlaktır. Üretim kusurları ise hesaba katılmayacak kadar küçüktür.
200

 

Antiütopya türünün özelliklerini içinde tam anlamıyla barındırmasıyla 

türün temel örneklerinden bir diğeri ise, George Orwell’in 1984 isimli 

eseridir.  

Asıl ismi Eric Blair olan Orwell, 1903’te Hindistan Bengal’inde bir 

memur çocuğu olarak doğar. Eton’da öğrenimine burs alarak devam 

eden yazar, 1922 yılında Burma’ya gider. Burada 5 yıl polis olarak 

çalışır. Bu süre boyunca İngiliz sömürge sisteminden nefret eder. 24 

yaşında bu işinden ayrılarak Paris’e gelir. Bu şehirde sıradan halk 

arasında iki yıl geçirir. Çok geçmeden yazmaya başlayan Orwell’in 

1933’te ilk eseri olan Paris ve Londra’da Beş Parasız (Down and Out 

in Paris and London) yayımlanır. 1936’da İspanya İç Savaşına 

komünist bir grubun üyesi olarak katılır. Cephede yaralanan Orwell, 

savaştan ruhen ve bedenen yıpranmış olarak Hertfordhir’e döner. 

Burada karısıyla dükkân işletmeye başlar. II. Dünya Savaşı yıllarında 

verem hastalığı yüzünden askere alınmaz. Londra’da BBC’de spiker 

 
200 Bezel, N. (1984b). Yeryüzü Cennetlerinin Sonu. İstanbul: Say, 98. 
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olarak çalışır. Gazetelere makaleler yazar. 1944’te ilk büyük başarısı 

olan Hayvan Çiftliği (Animal Farm) eseri yayımlanır. Orwell, bu 

eseriyle ünlü olsa da hastalanarak yalnızlığa terk edilir. Bu sıralarda 

karısının da ölmesi üzerine İskoçya sahilleri önündeki Jura Adasında, 

etrafı çalılıklarla kaplı bir çiftçi evine taşınmasından sonra yalnızlığı 

daha da artar. Burada kendisini dünya çapında üne kavuşturan 1984 

isimli eserini yazar. 21 Ocak 1950’de veremden hayatını kaybeder.
201

 

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Orwell’in 1949 yılında 

yazdığı, otuz beş yıl sonrasını anlatan alegorik, antiütopik eseri 1984, 

komünizme ve baskıcı rejime karşı bir eleştiri niteliğindedir.
202

 

Orwell, kitabına başlangıçta Avrupa’daki Son Adam ismini vermek 

ister. Ancak daha sonrasında bir süre romanına 1980 ya da 1982 

isimlerini vermek ister. En nihayetinde eserini bitirdiği 1948 yılının 

rakamlarının yerini değiştirerek çalışmasını 1984 olarak adlandırır. 

1984’ün yayınlanmasından dört yıl sonra da ölür.
203

 1984’te işlenen 

“Hep daha iyi, daha huzurlu ve en önemlisi adaleti bütün hücrelerine 

sindirmiş, mükemmel bir devlet” anlamlarını barındıran ve yaşanılası 

yer anlamındaki ütopyanın zıddı anlamlar içeren antiütopya, Orwell’in 

geleceğe dair duyduğu endişelerin bir öngörüsüdür. Eser, II. Dünya 

Savaşı sonrası İngiltere’nin baskıcı bir rejime doğru gittiğinin alegorik 

bir uyarısıdır. Yöneticilerin savı, yönettikleri insanlar için neyin iyi 

 
201 Önsöz, Z. (2014). George Orwell, 1984, Günümüz, http://www.milliyet.com.tr, 

Erişim Tarihi: 15 Ocak 2014. 
202 İslamoğlu, F. (2013). George Orwell’in ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ Adlı 

Romanı İle Cengiz Aytmatov’un ‘Gün Olur Asra Bedel’ Adlı Romanının ‘Düşünce 

suçu’ Bağlamında Karşılaştırılması. Türkiye: Ankara, 704. 
203 Önsöz, a.g.e. 
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olduğunu onlardan daha iyi bildikleridir. Bu nedenle gerektiğinde ikili 

standartlar içinde düşünür ve davranır, ikiyüzlülük ederler. 1984’ü 

benzerlerinden ayıran önemli bir özellik burada kendini gösterir. 

Yöneticiler insanların iyiliği için davrandıklarını öne sürmek, bu 

nedenle çelişkiye ya da ikiyüzlülüğe düşmek gibi bir düzeyi 

aşmışlardır. Onlar iktidar hırsı için iktidardadırlar. Bu antiütopik 

dünyada bireyin samimiyetsizce bile olsa bir değer arz etmediği, 

önemsenmediği iktidarca açıkça söylenmektedir.
204

 Kısacası 1984, 

hayali bir ülkede, baskıcı ve zulme dayalı bir devletin bireyi çeşitli 

uygulamalarla nasıl izleyip, ezdiğini, aşağıladığını ve toplumun nasıl 

bir korku devleti haline getirildiğini anlatır.
205

 

Ütopya yazarı, kendi seçeneğini ortaya koyarken iyimserdir ve 

eserinde bir tür yeryüzü cenneti sunar. Bu sayede okuyucunun 

desteğini almaya çalışır. Antiütopya yazarı ise düşüncede cennet 

vadedenlerin yol açtığı cehennemi sergilemeye çalışır. Böylece 

“antiütopistler, ütopyalardaki gerçekleşmesi mümkün olmayan 

idealleri yergi, eleştiri ve ironi sanatını kullanarak çürütüp gerçekleri 

kendine özgü çeşitli yollarla göstermeye çalışır.”
206

 

Ütopyalarda olduğu gibi antiütopyalarda da kurucu ve yöneticiler, 

insanların mutluluğu için uğraştıkları savındadırlar. Buna dayanarak 

yürüttükleri düzene insanların uymasını isterler. Ütopyaların 

 
204 İsmailoğlu, a.g.e.,704. 
205 Önsöz, a.g.e. 
206Akdemir, a.g.e. 
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iyimserliği içinde insanlar kurulu düzene kendiliklerinden uyarlar. 

Uymayanların kişiliğinde bir çarpıklık, bir bozukluk olduğu 

düşünülür. Antiütopyada ise uyumu sağlamak için her yöntem ve araç 

kullanılır. Böylece düzen, katı bir baskıya dönüşür, insan benliği 

ezilir, değerleri yok olur. Bu uyumu sağlamak için kullanılacak 

yöntemlerin, uygulanacak denetimin sonu yoktur. İnsanın bireysel 

duygu ve düşünceler geliştirmesi önlenir, beyin ameliyatı ile hayal 

gücü yok edilebilir, verilen ölçülere uygun olması için insanlar şişeler 

içinde fabrikalarda üretilebilir, değişik algı dünyalarının yok edilmesi 

için tüm kitaplar yakılabilir.
207

 

Ütopya ile antiütopya arasındaki ayrımın bazen çok ince ve 

saptanmasının zor olduğu söylenebilir. Çünkü bu ayrım görecelidir ve 

kişilerin bakış açıları ile değer yargılarına dayanır. Bir kişinin ütopya 

diye nitelendirdiği durumu başka biri antiütopya olarak ele alabilir. Bu 

ayrımı çalışmamız içinde ele aldığımız örnekler arasından vermek 

mümkündür. Platon’un Devlet’inde standartlara uymayan bebeklerin 

yok edilmesi, More’un Ütopya’sında izinsiz kendi kent bölgesi dışına 

çıkanların cezalandırılması, Campanella’nın Güneş Ülkesi’nde çocuğu 

olmayan kadınların istekli erkeklerin hizmetine verilmesi, birçok okur 

için antiütopik birer durum olabilir. Kısacası ütopya, mutluluk için 

kurulu düzene uyma gereğini belirtir ve bu uyumdan doğacak ortamı 

yüceltirken; antiütopya, uyumlu toplumu gerçekleştirmek adına ezilip 

 
207 Bezel, N. (1989). Ütopya ve Karşı Ütopyalarda Yaşam, Düşünce ve Sınırları. 
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yok edilen kişiler ve insancıl değerlerin acısını dile getirir.208 Yani iki 

türün de ortak noktası, kusursuz bir yaşam oluşturma çabasıdır ancak 

kullandıkları yöntemler farklılık gösterir. Ütopya’da bu yaşam biçimi 

eksiksiz oluşturulurken, antiütopyada sanıdan ileriye gidemez. Çünkü 

yöntem aracı olarak “baskı”dan faydalanılır.  

Bilimkurgu Edebiyatı ve Ütopya -Antiütopyayla İlişkisi  

Bilimkurgu kelimesinin, her ne kadar Amerikan bilimkurgusunun 

önderi kabul edilen yayıncı ve yazar Hugo Gernsback tarafından 

bulunduğu yaygın bir kanıysa da, eleştirmen S. Moskowitz’in 

araştırmalarına göre bu kavram, 1848 yılında yayınlanan ünlü 

Komünist Manifestosu ile yaşıttır. Eleştirmen, araştırmalarına 

dayanarak terimin ilk olarak İngiliz şair ve eleştirmen William 

Wilson’ın Eski Büyük Bir Konu Üzerine Küçük Samimi Bir Kitap (A 

Little Earnest Book Upon A Great Old Subject) adlı incelemesinde bir 

bölüm başlığı olarak kullandığını ortaya çıkarır.
209

 

Bilimkurgu kavramını, edebiyat eleştirmeni M. Butor’un yaptığı 

tanımla ifade etmek mümkündür. Butor’a göre, “Bilimkurgu, bilimin 

izin verdiği oranda mümkün olabilecek olanı kullanan yazındır; 

gerçeklikle sınırlandırılmış bir düşçülüktür.”210 Ancak bilimkurgu 

“düşçülük” kavramını da içinde barındırdığından sürekli olarak bir 

 
208 Bezel (1989). a.g.e., 8. 
209 Bayar, Z. (2001). Bilimkurgu ve Gerçeklik. İstanbul: Broy. 15. 
210 Reyhanoğulları, G. (2012). “Türk Edebiyatının İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve 

Orhan Duru”. Turkish Studies. 7(3), 2185. 
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diğer tür olan fantastik kavramı ile karıştırılır. Bu nedenle bilimkurgu 

ve fantastik kavramları arasındaki farklara dikkat çekmekte fayda 

görmekteyiz. Şair ve yazar Z. Bayar, Bilimkurgu ve Gerçeklik isimli 

kitabında bu iki kavram arasındaki farkı şu şekilde açıklar: “Bir 

konunun bilimkurgu olup olmadığının çok basit bir ayrımı vardır. 

Bilim ya da teknolojik temelli bir zihinsel tasarım, henüz 

gerçekleşmemişse ve bu tasarım da bir sanat formu içinde sunuluyorsa 

bu, bilimkurgudur. Eğer ki olay gerçekleşmişse, bu artık bilimsel ve 

teknolojik bir olgu halini alır. Bu ayrımı, bilimkurgucu ile bilim adamı 

arasındaki farktan yola çıkarak daha net anlamak mümkündür. 

Bilimkurgucu, kurgularken; bilim adamı, laboratuvarda gerçekleş-

tirir.”
211

 Zamanla birçok sanat dalında da kendini gösteren bilimkurgu 

kavramı, çok geçmeden edebiyatın bir çalışma alanı haline gelerek 

“bilimkurgu edebiyatı” adını alır. 

Amerikalı bilimkurgu eleştirmeni K. Amis’e göre, “Bilimkurgu 

edebiyatı, bilim ve teknik alanda yeni buluşlara ve varsayımlara, 

giderek bunların kurgusal yollarla ileri götürülmüş biçimlerine 

dayanan bir durumu ele alır ve bu durum üzerine kurar öyküsünü, 

romanını…”
212

 İngiliz bilimkurgu yazarı F. Herbert kavramı, kullanan 

bir yazar gözüyle ele alarak şu şekilde ifade eder: “Biz bilimin 

çevirmenliğini yapmaktayız. Araştırma ve geliştirmelerin synergist 

(aynı ölçüde) bir şekilde farkındayız. Dolayısıyla, bizler hem 

 
211 Bayar, a.g.e.,16. 
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genellemeci hem de mütercimleriz.”213 Türk bilimkurgu edebiyatının 

iki önemli ismi O. Duru ve M. Özdeş’in tanımlarına da göz atmak 

gerekirse Duru, “Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz” sözünü anarak 

bilimkurgunun olabileceklerle, olması olanak içinde olanlarla 

uğraştığını söyler. Özdeş ise “Bir yapıt eğer sizde bilimkurgu tadı 

bırakıyorsa, o yapıt bir bilimkurgudur” der.
214

 

Bilimkurgu kavramının bir edebiyat türü olarak kullanılmaya 

başlaması, M. S. II. yüzyılın ortalarında yaşayan Lukianos’un Gerçek 

Öykü (True History) isimli hikâyesine dayanır. Lukianos, Herodotos 

ve Homeros gibi abartılı anlatılarıyla ünlenmiş yazarları hicvetmek 

için kaleme aldığı bu hikâyesinde, fırtınaya tutulup aya fırlayan, 

aylılar ve güneşliler arasındaki savaşlara tanık olup farklı 

gezegenlerde yaşayan canlılarla tanışan bir adamın maceralarını 

anlatır. Astronomi ve matematiğe yaptığı katkılarıyla tanınan Kepler, 

İngiliz papaz Baldwin ve ünlü şair Cyrano de Bergerac da bundan 

sonra aya yolculuk konusu üzerine eğilmeye başlar. Ancak 

bilimkurgunun bir edebiyat türü olmasını sağlayan en önemli isim, 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında art arda yazdığı romanlarıyla Jules 

Verne olur. Yazarın 1865 yılında yayımlanan Aya Seyahat (A Trip to 

the Moon) eseri, gerçek anlamda ilk uzay romanıdır. Bir süre sonra H. 

G. Wells de ona katılır ve aya yolculuk fikri, insanlığın ufkuna 
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böylelikle yerleşir.
215

 Çalışmamız açısından inceleyeceğimiz tema, 

bilimkurgu edebiyatının yan kaynak olarak ütopya ve anitütopyadan 

beslenmesi ve bu türlerle ilişkisi ile eserlerde bir arada 

kullanılmasıdır. Bunu da bir örnek üzerinden açıklayacağız. Bir 

bilimkurgu eserinde ütopya ve antiütopya türlerinin her ikisinin de 

birlikte kullanıldığı en çarpıcı örnek Herbert George Wells’in Zaman 

Makinesi (The Time Machine) isimli eseridir. 

XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlangıcındaki bilimkurgu 

türünün önemli yazarlarından biri olan Wells, 21 Eylül 1866’da 

Bromley’de doğar. Bazı tarihçiler, Wells’in Avrupa’nın ve dünyanın 

zihniyetini değiştirdiğini, bu nedenle çağının “büyük bilge”si olarak 

adlandırıldığını dile getirir. Fakir bir ailede dünyaya gelmesine 

rağmen yazar, Darwin’in öğrencisi Thomas Henry Huxley’in 

yönetimindeki Normal Bilim Okulu’nda eğitim görür. Üniversite 

birinci sınıfı Zooloji alanında, ikinci sınıfı ise coğrafya alanında 

birincilikle bitirir. Dört yıl özel okullarda öğrenim gördükten sonra 

1891 yılında kolej düzeyindeki kurslarda öğretmenlik yapmaya başlar. 

Kısa bir süre sonra yazarlığa başlayan Wells’in en çok satan 

bilimkurgu türündeki eserlerinin olduğu 100’ü aşkın kitabı çıkar. 

Bunlardan en önemlileri Zaman Makinesi (The Time Machine), 

Görünmeyen Adam (The Invisible Man), Doktor Moro’nun Adası (The 

Island of Doctor Moreau), Dünyalar Savaşı (The War of the Worlds), 

Aydaki İlk Adam’dır (The First Man on the Moon). Uzun süre Wells, 

 
215 Bilimkurgu Edebiyatı (2002). http://www.gnoxis.com, Erişim Tarihi: 17 Nisan 
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kitap yazmakla uğraşırken, bazı dergilerde de makaleler yayımlar. 

Bilimkurgu türünde eserler kaleme almaya başladığında yazarın 

uzmanlaştığı alan, daha çok geleceği tahmin etmek olur. Bunun yanı 

sıra insanoğlunun geleceğine yönelik kötümser tavrını eserlerinde 

açıkça belli eden yazar,  1946’da Londra’da vefat eder.216 

Zaman makinesi deyimi, ilk olarak Wells tarafindan kullanılır. İlk 

basım yılı 1895 olan bu hikâye, ismi verilmeyen ancak “Zaman 

Gezgini” olarak adlandırılan ana kahramanın yapımını tamamladığı 

zaman makinesine binerek zamanda yolculuğu üzerinedir. M. S. 

802.701 yılında kahramanın kendini, yaşadığı şehrin tamamen farklı 

bir halinde bulmasıyla şekillenen olaylar, bu yerin tarifiyle gittikçe 

genişler. Zaman gezgini kendine geldiğinde gördükleri karşısında çok 

etkilenir. Burada aşağı yukarı yüz yirmi santim boyunda, beli deri 

kayışlı, biblo kadar ince güzelliklere sahip ufak insanlarla karşılaşır. 

Bu insanların çok tatlı ve akıcı dilleri vardır. Meyveden başka bir şey 

yemeyen bu insanlar için kahraman, “güzel insancıklar” ifadesini 

kullanır. Ancak bu insanlar güzel ve sevimli oldukları kadar 

tembeldirler de. Çünkü etrafta her şey mükemmel bir uyum içindedir. 

Bu nedenle çalışmaya ve emek harcamaya ihtiyaç duymazlar. Her 

yerde meyve ağaçları, ev yerine saraylar vardır. Etraf göz alıcı bir 

güzelliğe sahiptir. Bu insanlar da gerek davranışları gerekse 

giyimleriyle tasvir edilen muhteşemliği tamamlamaktadırlar. Burada 

baskıya ve gözyaşına yer yoktur, insanlar uyum içinde hiçbir şeye 

 
216 Bergman, J. (2004). “H. G. Wells: Darwin’s Disciple And Eugenicist 
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ihtiyaç duymadan yaşarlar. Aralarında hasta ve yaşlı yoktur. Herkes 

aynı yaşta, aynı güzelliktedir. Bu insanlara Eloiler denir. Ancak 

zamanla kahraman, bu insancıklara böylesine mükemmelliği sağlayan 

bir etmen olabileceği üzerinde düşünürken sorgulamalara başlar. 

Başlangıçta eser, ütopya türünde yazılmış gibi görünse de burada tür 

değiştirerek bir anda antiütopyaya döner. Çünkü bu mükemmel 

çevrede kahraman küçük kuyular fark eder. Bu kuyulardan birine bir 

gün girdiğinde ise yer altında yaşayan çok farklı bir insan türüyle 

karşılaşır. Bunlara da Morlocklar denir. Morlocklar, Eloilerin aksine 

insanda tiksinti uyandıran, beyaz, karanlığa düşkün yaratıklar olarak 

tasvir edilir. Zaman gezgini bu durumu, insan ırkının zamanla iki ayrı 

hayvan türüne ayrıldığı şeklinde yorumlayarak değerlendirir. Bundan 

sonra kahraman, çevresinde olanları çok farklı bir bakış açısıyla 

görmeye başlayacaktır. 

Zaman gezgini, karşılaştığı birbirinden bu denli farklı iki insan türünü 

yeniden döndüğü kendi zamanında konuklarına anlatırken şu şekilde 

değerlendirir: Zengin ve fakir arasındaki ayrım gün geçtikçe daha çok 

artmış, sanayi ve teknolojinin insanları yer üstünde olduğu kadar yer 

altını da keşfetme yollarına itmiş ve kısa bir zaman sonra da insanlar 

yer altından çıkamaz duruma gelmiş, zengin kişiler kendilerini 

ayaktakımı diye nitelendirdikleri sıradan halktan iyice ayırmış, bu 

nedenle de toprağın üstünde yalnız güzellik, zevk ve rahat peşinde 

koşan varlıklılar, yerin altında da işlerinin gerektirdiği şekilde 

yaşamaya çalışan yoksullar gibi iki farklı insan türü ortaya çıkmıştır. 

Bundan sonra zaman gezgininin insanlık adına düşündüğü büyük 
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zafer, tamamen farklı bir biçim alır. Güzel insanlar diye nitelendirdiği 

Eloilerin küçük ve çelimsiz olmalarını kahraman, içinde yaşadıkları 

sonsuz güvenlik duygusunun onları yavaş yavaş yozlaştırmasına, bu 

nedenle güçlerinin azalıp, bedenlerinin ve zekâlarının küçülmesine 

bağlar. Yaşadığı bu büyük hayal kırıklığından sonra zaman gezgini, 

makinesini saklayan Morlocklardan almayı ve yaşadığı zamana geri 

dönmeyi başarır. 

Wells, bu eseriyle bilim ve teknolojinin sanılandan çok farklı yüzünü 

insanlığa göstermeye çalışır. Binlerce yıl sonrasına yaptığı seyahatle 

insanlığın, torunlarını getireceği hali gözler önüne sermeye çalışır. 

Kitap, başlangıçta ütopik bilimkurgu eseri olarak ele alınsa da bir anda 

antiütopya okuyucunun karşısına çıkarak tamamen farklı bir boyut 

kazanır. Ancak Wells’in antiütopya anlayışı, daha çok “ütopyanın 

olumsuz hali” şeklinde kendini gösterir. Toplumun çöken yönlerini 

yansıtan antiütopya kavramı, yazarın hayata dair sorgulamalarıyla 

başlar ve en sonunda insanlığın hazin sonunun panoramasını çizer. Bu 

nedenle eser, bilimkurgu, ütopya ve antiütopya olmak üzere, üç yazın 

türünü de içinde barındırma özelliğine sahiptir. 
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RUS EDEBİYATINDA ÜTOPYA, ANTİÜTOPYA, 

BİLİMKURGU ÜTOPYASI  

Ütopya 

Rus edebiyatında ütopya türünün ortaya çıkışı konusunda yapılan çok 

sayıda araştırma sonucunda elde edilen bulgular, kendi içinde farklılık 

gösterir. Bunlardan ilki, kavramın çok eski dönemlerde insanların 

uzun yıllar süren kölece yaşamı, emeklerinin karşılığını alamamaları 

sonucu çalışmayı bırakmaları sebebiyle görünmeye başlayan 

tembellik, hırsızlık ve hainlik gibi başlıca konuların egemen olduğu 

efsaneler, masallar, şiirler gibi sözlü halk sanatlarının etkisi altında 

ortaya çıktığıdır. Böylesi zor dönemlerde insanlar, hayallerinde 

oluşturdukları cennet arayışı içine girmişlerdir.217 Cennet arayışının 

ise ilk insanlar olan Âdem’le Havva’nın yaratıcı tarafından cennetten 

kovulması sonucu yeryüzüne kötülüğün egemen olduğu, bu yüzden de 

onu tekrar kazanma çabaları sonucu ortaya çıktığına inanılır.218 Bu 

nedenle ütopyanın, ilk olarak dinle sıkı ilişki içinde kendini gösterdiği 

kabul edilir. Hatta bu kavramı ilk kullananlar arasında papaz ve din 

adamları yer alır. XVI. yüzyılda yaşamış olan papaz Yermolay 

Yerazm (Yermolay Pregreşnıy) ve Feodosiy Kosoy’u Rusya’da 

ütopya türünü kullanan ilk yazarlara örnek vermek mümkündür. 

Yermolay Yerazm, IV. İvan döneminin önde gelen ütopistlerinden 

 
217 Yegorov, B. F. (2007). Rossiyskie utopii istoriçeskiy putevoditel. Petersburg: 

İskusstvo, 18. 
218Utopiya V Russkoy Literature (1998). http://festival.1september.ru/search? 

searchid=19873, Erişim Tarihi:  20 Haziran 2014. 
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biridir. Edebiyat çalışmaları, 1740-1760’lı yıllarına dayanır. Yazarın 

yaşamına ilişkin çok az bilgi mevcuttur. Yalnızca eserlerinden 

hayatına dair çıkarımlarda bulunmak mümkün olmaktadır.219 Yazarın 

eserlerindeki köylüleri özgürlüğe kavuşturan reformları, vergileri 

azaltması ve toplum yaşamını düzenleyeceğine inandığı fikirleri 

dönem ve özellikle de dönemin çarı açısından düşünüldüğünde 

tamamen ütopik birer düşünce sayılır. Bu durum, yazarın da ütopist 

olarak adlandırılmasına neden olur. Yermolay Yerazm ile aynı 

dönemde yaşamış bir diğer yazar ise Feodosiy Kosoy’dur. Feodosiy, 

XVI. yüzyılda Rusya’da eretik hareketin lideri, köken olarak da fakir 

halktan bir köledir. 1540’lı yıllarda Feodosiy, Moskova’dan 

Beloozero’ya kaçarak manastıra girer ve burada keşişlik yapmaya 

başlar. 1541 yılında Yeni Öğreti (Novoe uçenie) eserinin 

propagandasını yapar.220 Feodosiy’in savunduğu düşünce, hayattaki 

idealleri artırmak, eski düzeni yıkıp yerine yenisinin getirilmesi 

gerektiğidir. İnsanların eşit ve tek olduklarını savunur, özel mülkiyeti, 

kiliseyi ve kilise zenginliklerini reddeder, tapılan ikonları yargılar. 

İnsanları “içsel” ve “dışsal” olmak üzere ikiye ayırır. İçsel insanlar 

ona göre sosyal ve ulusal farkları olmayan, tamamen manevi mantıkla 

donatılmış, özgür ve kimseye boyun eğmeyen kimselerdir. Bu yönüyle 

Feodosiy, Rusya’daki ilk ütopist yazar olarak kabul edilir.221 

 
219 Andreyevskaya Ensiklopediya. Yermolay Yerazm (1995). http://rozamira.nl/, 

Erişim Tarihi: 5 Haziran 2014. 
220 Ensiklopediya Kirilla i Mefodiya. Feodosiy Kosoy. (2000). http://megabook.ru/, 

Erişim Adresi: 5 Haziran 2014. 
221 Yegorov, a.g.e., 29. 
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Diğer taraftan araştırmacı A. F. Lyubimov’a göre, tarihsel olarak ele 

alındığında ütopya, folklorla sıkı ilişki içindedir. Birçok folklorik öge 

gibi ütopya da değişikliğe uğramayan kurallı bir yapıya sahiptir. 

Ütopyalar, altın çağın, ideal yönetici örneğinin, abartılı bir şekilde 

bolluğun ve insanı ahlaki seçim sorunlarından kurtaran tek ahlak 

yasasının simgesi niteliğindedir.222 Yapılan araştırmalarda ortaya 

çıkan bir diğer sonuca göre ütopyalar, Rus edebiyatında en belirgin 

olarak halk efsanelerinde kendini gösterir. Rus bilim adamı ve 

etnograf K. V. Çistov, bu ütopik eserleri sosyal ütopik efsaneler olarak 

adlandırır ve ikiye ayırır: çarın tepkisinden koruyan hafif düzeyde 

ütopyalar ve uzak diyar ütopyaları. Bu efsanelerin en belirgin 

özellikleri, sosyal ve politik fonksiyona sahip olmaları ve gerçeklikle 

sıkı ilişki içinde olmalarıdır. Aynı zamanda sosyal ütopik efsaneler, 

diğer folklorik hikayeler arasında yalnızca var olan olayları 

anlatmakla değil, aynı zamanda gelecekte de olabilecek olan 

durumları haber verebilme özelliğiyle ayrılırlar.223 

Araştırmacı N. İ. Gluşanina, ütopya türünün belirgin hatlarıyla 

biçimlenmesinde I. Petro döneminin büyük ölçüde etkili olduğunu 

savunur. XVII. yüzyılın sonundaki ve XVIII. yüzyılın başlangıcındaki 

seyahat notları, diplomatik günlükler, hükümeti ilgilendiren evrensel 

sorunların çözümünde kullanılan önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar, 

okuyucuyu diğer ülkelerin kültür ve gelenekleriyle buluşturduğundan 

seyahat notlarındaki özellikle yolculuk motifleri, “yabancı diyarlarla” 

 
222 Tarakanova, A. D. (2008). Janr utopii v Russkoy literature (K postanovke 

problemı genezisa i razvitiya janra. Moskova: Gramota, 196. 
223 Tarakanova, a.g.e.,197. 
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tanışma kolaylığı sağlar. Böylelikle bu dönemde ütopya türünün 

ortaya çıkmasını kolaylaştıran unsurlar kendini gösterir. Fakat 

ütopyaların edebi olarak gerçek anlamda ilk ortaya çıktığı dönem, 

XVIII. yüzyıl olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyılın ilk yarısında 

ütopyalar, çeviriler halinde kendini gösterir. Petro döneminin önemli 

kaynakları olan bu çevirilerden en ünlüleri, Fransız yazar ve din adamı 

F. Fenelon’un Telemak (Pohojdeniya telemaka) ve Fransız tarihçi ve 

pedagog C. Rollin’in on ciltlik bilimsel çalışması Eski Tarih’tir 

(Drevnyaya istoriya). Bu çalışmalar, içlerinde ütopik öğeler 

barındırması nedeniyle dönemin en ünlü ütopya eserleri arasında 

sayılır.224 XVIII. yüzyılın sonunda Thomas More’un Ütopya (Utopıa) 

adlı eserinin iki basımı yapılır. 1789 yılında Şansölye Thomas 

More’un Daha İyi Bir Yönetimin Resmi veya Ütopyası (Kartina 

vsevozmojnogo luçşego pravleniyа ili utopiya kantslera Tomasa 

Morisa) başlığı altında çıkan basım, dönemin çariçesi II. 

Yekaterina’nın emriyle yakılır. Ancak bu durum, süreci durdurmakta 

başarılı olamaz. Ütopik masalların, L. Goldberg, D. Ramsey, B. 

Fontenel gibi dönem yazarlarının ütopik romanlarının çevirileri 

yapılmaya devam edilir.225 Akademisyen T. A. Çernışeva, Rus 

ütopyasının kökenini, XVIII. yüzyıldaki Rus kültürünün 

Avrupalılaşma sürecine bağlar.226 Rus ütopistleri, batıdaki öncüleri 

gibi kahramanlarını “Tanrı’nın Çarlığını” aramaları için uzak ve 

 
224 Yegorov, a.g.e.,70. 
225 Kulyaskina, İ. Y. (1998). Utopiçeskaya mısl v Rossi kontsa XVIII- naçala XIX V.  

Moskova, 2. 
226 Tarakanova, a.g.e.,197 
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bilinmeyen yerlere gönderirler.227 Rus edebiyatında batının bu 

geleneğini eserlerinde belirgin bir şekilde kullanan ilk yazar ise Ofir 

Dünyası’na Yolculuk (Puteşestvie v ofirskuyu zemlyu) isimli yapıtıyla 

Mihail Mihayloviç Şçerbatov olur.228  

Şçerbatov, Ryurik kraliyet soyundan gelen seçkin bir yazardır. 

Eğitimini evde alan ve birkaç dil öğrenen yazar, 1750 yılından itibaren 

henüz çocukken yazıldığı orduda çalışmaya başlar. Ancak herhangi 

bir askeri harekâta katılmaz, bu nedenle de hiçbir askeri ödüle layık 

görülmez. 18 Şubat 1762 tarihinde yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrılır. 

Edebiyat kariyerinin başlangıcı, 1750’li yıllarının sonlarına denk gelir. 

Bu kez yazar, kamusal alanda çalışmaya devam eder. Önce 

milletvekili olur, ardından yasaları düzenleyen komisyona girip çok 

geçmeden buranın başkanı olur, kısa zaman sonra da senatörlüğe 

yükselir. Ölmeden üç yıl önce kendini edebiyat ve bilimsel 

çalışmalara vermek için tamamen emekliye ayrılır. Çağdaşları 

arasında Eski Zamanlardan İtibaren Rusya Tarihi (Russkaya istoriya 

iz starinnogo vremeni) isimli çok ciltlik çalışmasını yayımlamasıyla 

tarihçi unvanını alır. Bu eserinde Şçerbatov, yalnızca tarihsel 

kaynaklardan değil, aynı zamanda kendi politik görüşleri ve felsefe 

tarihinden de yararlanır. Görüşleri daha çok toplum ve devlet 

yapısının nasıl olması gerektiği üzerine olur. Bunu da en net bir 

 
227 Utopiya v Russkoy literatüre (1998). http://festival.1september.ru/search? 

searchid=19873, Erişim Tarihi: 9 Haziran 2014. 
228 Poroşina, E. K., Utopiya i antiutopiya v Russkoy literature. Kazakistan: 

Pavlodarskiy Gosudarstvennıy Pedagogiçeskiy İnstitut, 1. 
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şekilde 1784 yılında yazdığı ilk Rus ütopya romanı sayılan Ofir 

Dünyası’na Yolculuk isimli kitabında yansıtır.229 

Şçerbatov’un 1783 yılında yazdığı ancak 1896’da yayınlanan Ofir 

Dünyası’na Yolculuk romanı, Petersburg’un geleceğini anlatması ve 

içinde fazlaca felsefi, politik varsayımları barındırması nedeniyle 

ütopik eser olarak ele alınır.230 Şçerbatov, bu ütopik eserinde hayatı 

boyunca işlediği yeniden düzenleme planlarını zenginleştirir. Ofir 

dünyası, Şçerbatov’un düzenlediği reformların bir sonucu olan 

muhtemel Rusya’nın simgesidir. Ofir topraklarında devletin 

egemenliği halk yararına tasvir edilir, genel halk oylamasıyla 

oluşturulan yasalar ise sosyal eşitsizliğe rağmen korunur. L. Heller, bu 

kitapta “Rus edebiyatındaki en ayrıntılı ideal toplum modelini” 

gördüğünü dile getirir. V. Yu. Troitski’ye göre ise eser, ilk ulusal 

edebi ütopya girişimidir.231 Eserin aynı zamanda anlatıcısı olan 

başkahramanı, “Nadejda” isimli gemiyle Pondişeri’den Avrupa’ya 

yolculuğa çıkar. Birkaç gün sonra şiddetli bir fırtınaya yakalanan 

kahraman ve tayfasının peşini aksilikler bırakmaz. Kurtulacaklarına 

dair umutlarını tamamen kaybettiklerinde sıradışı bir olay gerçekleşir 

ve geminin yardımına bilinmeyen iki gemi gelir. Böylelikle kahraman, 

öncesinde hiçkimsenin bulunmadığı Ofir dünyasına düşer. Yazarın 

burayı Ofir olarak adlandırmasının nedeni, yerin masallardaki gibi ve 

olağanüstü zengin bir ada olmasından ileri gelir. Araştırmacı N. D. 

 
229 Kulyaskina, a.g.e., 3. 
230 Obraz buduşego Petersburga, tsarkogo sela i gatçinı v romane M. M. Şçerbatova 

“Puteşestvie v zemlyu ofirskuyu. (2004). http://magazines.russ.ru, Erişim Tarihi: 15 

Temmuz 2014. 
231 Yegorov, a.g.e.,71.  
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Çeçulin, Şçerbatov’un romanının ismini bir Alman yazarın 1699 

yılında Leipzig’de yayınlanan “Konigreich Ophir” isimli eserinden 

aldığını savunur. Bu ülkede halkın refahı ve huzuru ön planda olurken, 

toplumsal düzen tüm yönleriyle sağlanmıştır. Bu, geride kalanların 

örnek alması gereken çok kudretli bir devlettir. Ofir topraklarının 

adaletli düzeni, güçlü bir inanç ve yasalarla sorumlulukların belirli 

kurallara bağlanması üzerine kuruludur. Özetle Şçerbatov’un Ofir 

dünyası, ilerici reformların gerçekleştiği ideal devlet olan Rusya’nın 

simgesidir. Yazar, ülkesinin büyüklüğüne ve geleceğine inanır ve bu 

düşüncesini de eserinde açıkça dile getirir.232 

Rus edebiyatında ütopya, şekil açısından yaygın olarak kahramana 

geleceğin gösterildiği “rüya” şeklinde can bulur. Bu gelenek, 

Aleksandr Petroviç Sumarokov ile başlar. 1717 yılında Petersburg’ta 

soylu bir ailede dünyaya gelen Sumarokov, evde iyi bir eğitim alır. 

1732 yılında üst düzey soylu ailelerin çocuklarının kabul edildiği özel 

eğitim kurumuna girer. Buradan mezun olduktan sonra Sumarokov, 

önemli şahsiyetlerin yardımcısı olarak göreve başlar.233 Aldığı eğitim 

yazarın edebiyat ve tiyatro alanlarında başarılı olmasını sağlar. 

Yazdığı tragedyalar, kasideler, şarkılar, masallar ülke çapında 

duyulmasına büyük yardımcı olur. Ancak Sumarokov’a en büyük ünü, 

 
232 Goremıkina, M. V. (2014). “Puteşestvie v ofirskuyu zemlyu g-na s şvedskogo 

dvoryanına” M. M. Şerbatova i “Yevropeyskie Pisma” V. K. Kühelbekera v 

kontekste Russkoy prosvetitelskoy utopii. Moskova, 140.  
233 Sumarokov, Aleksandr Petroviç. (2013). Universalnaya Nauçno- Populyarnaya 

Ensiklopediya“Krugosvet”. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SUMAROKOV_ALE

KSANDR_PETROVICH.html, Erişim Tarihi: 13 Eylül 2015. 
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1747 yılında yayımlanan “Horev” isimli tiyatro oyunu getirir. F. G. 

Volkov’un başında bulunduğu tiyatro topluluğunda oyun defalarca 

oynanır. Bu topluluk, yerleşik düzene geçtiğinde Sumarokov, 

tiyatronun müdürü olur ve uzun süre oyunların içeriğini belirleyen 

önemli bir konumda yer alır. 1759 yılında ilk edebiyat dergisi 

“Trudolyubivaya Pçela”yı yayınlar. II. Yekaterina döneminde yazarın 

ünü gittikçe yayılır. Genç satir yazarları, rüşvetçilik ve devletin 

kurumlarındaki keyfiliğe, toprak ağalarının köylülere yönelik acımasız 

davranışlarını yeren Sumarokov’u desteklerler. Her ne kadar hayatı 

şan ve şöhret içinde geçse de son dönemlerinde önemli şahsiyetlerle 

yaşadığı tatsızlıklar sonucu Sumarokov, maddi açıdan sıkıntı içinde 

1777 yılında Moskova’da ölür.234 

Sumarokov, başlangıçta tragedyalarında, kasidelerinde, masallarında 

ve satirlerinde iki konuyu işler: gerçek bir hükümdar, yasalara, 

mantığa ve dürüstlüğe göre yaşayıp hareket ederken, zalim kişi 

tutkularının ve aşağılık düşüncelerinin oyuncağı olur. Yazara göre 

gerçek bir soylu, köylüsünün hakkını savunur. Ancak daha sonra 

Sumarokov, yalnızca geçmişe ve şimdiki zamana yönelmekle 

kalmayıp ideal bir gelecek üzerinde de durmaya başlar. Bu konu 

üzerine, 1759 yılında Mutlu Topluluğun Rüyası (Son sçastlivogo 

obşestva) isimli eserini yazar. Yazar, bu eserinde aniden uykuya dalan 

kahramanın halk sevgisiyle yaşayan örnek bir hükümdarın başında 

 
234 Sumarokov, A. P. (2004). http://www.litra.ru/biography/get/biid/00466871239 

879194522/, Erişim Tarihi: 14 Eylül 2015. 
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olduğu “kusursuz ülkeyi” rüyasında görmesiyle başlar.235 Bu 

hükümdar, emri altındaki insanları sabırla dinler, onlara güler yüzle 

yaklaşarak şefkatle davranır. Halkına büyük saygı gösteren 

hükümdarı, yasalara uymamak ve sorumlulukları yerine getirmemek 

dışında kızdırmak mümkün değildir. Çevresinde her zaman dürüst ve 

mantıklı insanları yardımcısı olarak seçer. Halkının faydasını her 

zaman göz önünde bulundururken, kendi çıkarını hiçbir zaman 

düşünmez. Bu ülkede tüm insanlar eşittir. Hiçbiri üstünlüğüne göre bir 

diğerinden ayrılmaz. Halk, huzur ve refah içinde yaşamaktadır. 

Herkes kendisine verilen sorumluluğu zorunlu olduğu için değil, 

hükümdarına saygısından severek yapar. Özgürlüğün temel kaide 

sayıldığı ülkenin rüyasında tadına varan kahraman, öykünün sonunda 

çalan telefonun sesiyle uyanır. Bu eserle klasik edebiyattan farklı 

olarak Rus edebiyatında hâkim olan ütopyanın rüya biçiminde veriliş 

imgesi Sumarokov’la belirginleşir. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde eserlerde rüya kullanımı, yazarlara yalnızca 

ideal yerin değil, aynı zamanda ideal zamanın da resmini çizme 

olanağı verir. Bu ütopya şekli, edebiyat biliminde zaman zaman 

“uhroniya” olarak adlandırılır. Sözcük, Yunanca “chronos”, 

“zaman”dan gelir, yani “olmayan zaman” anlamına gelir.236 Bu 

yüzyılda rüyalarla desteklenen ütopya türünün en belirgin 

kullanıcıları, Dekabrist ayaklanmasının kahramanları ve eserleri olur. 

Dekabrist ütopyaları arasında ilk sırayı, yayımlanmasından kısa bir 

 
235 Sumarokov, A. P. (2004). a.g.e. 
236 Utopiya v Russkoy literature (1998). a.g.e. 



 
106 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

süre sonra en başarılı ütopya eseri olarak adlandırılan yapıt, Vilhelm 

Karloviç Kyuhelbeker’in Avrupa Mektupları (Yevropeyskie pisma) 

olur.  

Kyuhelbeker, 1797 yılında Petersburg’ta dünyaya gelir. A. S. Puşkin 

ve A. A. Delvig ile kilise köy lisesinde okuyan yazar, kısa bir süre 

yabancı diller bakanlığında çalışır, pedagoji enstitüsünde Rusça ve 

Latince ders verir. Geleceğin Dekabristinin yaşamında lise eğitiminin 

yeri büyük olur. Burada bir şair ve düşünür olarak kendini geliştiren 

Kyuhelbeker, aynı zamanda yaşamı boyunca değerli saydığı arkadaş 

çevresi edinir. Lise döneminde çalışkanlığıyla diğerlerinden ayrılan 

yazarın Dekabristlerle yakınlaşması bu yıllara rastlar. Delvig’le 

birlikte ilk Dekabrist organizasyonlardan biri olan “Svyaşennaya 

Artel”in önce misafiri ardından da üyesi olur. Kyuhelbeker, lise 

yıllarında Rusça ve Almanca şiirler yazar. Liseyi bitirdikten sonra 

Puşkin’le birlikte Griboyedov’un da bu sırada çalıştığı yabancı diller 

kolejinin ana arşiv merkezine işe girer ve pedagoji enstitüsünde eski 

Rus edebiyatı dersleri vermeye başlar. Aktif bir şekilde dergilerde 

şair, eleştirmen ve gazeteci olarak çalışır. Edebiyat, bilim ve 

sanatseverler topluluğuna katılır. 1820 yılında kolejden gönderilmesi 

üzerine ders vermeyi de bırakır. Bunun üzerine Delvig, kendisine 

zengin bir soylunun sekreteri olarak yurtdışına gitmeyi önerir ve 

yazar, hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder. Avrupa yolculuğu 

sırasında birçok macera, olay ve tanışıklığa şahit olan yazar, bir yıl 

sonra başkente geri döner. 1825 yılında Dekabristlerin arasına tam 

anlamıyla dahil olan yazar, ayaklanma sürecinde sergilediği eylemler 
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neticesinde yakalanarak idama mahkum edilir. Ancak bu hüküm, 

sonrasında hapis cezasına, ardından da sürgüne çevrilir. 1846 yılında 

tüberkülozdan yaşamını yitirir. 237 

Avrupa Mektupları, bir yolcunun gözlemlerini içeren 12 mektuptan 

oluşur.  Kuzey Amerika vatandaşı olan kahraman, Avrupa’yı XXVI. 

yüzyılda dolaşarak izlenimlerini okuyucuya mektuplar halinde anlatır 

ve olayları geçmişle şimdiki Avrupa ülkelerini yargılayan bir üslupla 

dile getirir.238 Geçmişteki cahil ve geri kalmış birçok halkla tanışan 

kahramanı onların ahlaksızlığı ve kural tanımazlığı büyük ölçüde 

şaşırtır. Şimdi, XXVI. yüzyılda devletler ve halklar tek bir amaçta 

birleşince politika ve ahlakın aynı şeyi ifade edeceği mutlu zaman 

sağlanır. Kyuhelbeker, bu eserinde istediği ideal toplumu ayrıntılarıyla 

betimler. Eserde ütopik motiflerin yoğun olmasının nedenlerinden 

birine örnek olarak İtalya’nın Kalabriya bölgesini vermek 

mümkündür. Avrupa tarihinde yerlilerinin kaba ve vahşi olmasıyla 

ünlü olan Kalabriya’daki kolonilerden birinde kahraman, insanlarının 

aydın ve bilgili olduğu bir Rus bölgesi bulur. Özetle yolcu kahraman, 

XXVI. yüzyıl Avrupasına ideal toplumun özelliklerini tam anlamıyla 

anlayan bir insanın gözünden bakar. Bu, yazarın kendisinin bakış 

açısıdır. Bireysel ve sanat yaşamının başlangıcından itibaren 

Kyuhelbeker, insanlığın mükemmelleştirilebileceğine inanır.239 

 
237 Korolev, N. V. & Rak, V. D. (Editörler). (1979). V. K. Kyuhelbeker puteşestviye 

dnevnik statyi. Leningrad: Nauka, 5. 
238 Poroşina, a.g.e., 2. 
239 Fedoseyeva, T. V. & Goremıkina, M. V. (2014).  “Utopiya i antiutopiya v proze 

V. K. Kyuhelbekera i V. F. Odoyevskogo”. Vestnik Ryazanskogo Gosudarstvennogo 

Universiteta im. S. A. Yesenina. 4(45). 
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Kısacası, Kyuhelbeker’in Amerika’nın politik ve vatandaşlık 

sistemine olan sempatisi, eserinde Kuzey Amerika’nın geleceğini 

çizmesine neden olur. Burada siyaset ve ahlaki kurallar tektir. 

Aydınlanmanın ve kültürün merkezi buraya taşınmıştır.240 XIX. 

yüzyılın ikinci yarısında, içinde ütopik motifler barındıran bir dizi 

sosyo-felsefik ve sanatsal eser kendini gösterir. Bu eserlere örnek 

olarak Nikolay Gavriloviç Çernışevski’nin Nasıl Yapmalı? (Şto 

delat?) isimli eserini vermek mümkündür.241  

Çernışevski, 24 Temmuz 1828 tarihinde Saratov’da dindar bir ailede 

dünyaya gelir. Küçük yaşta yeteneklerinin farkına varan ailesi, 

çocuklarının zamanla Ortodoks kilisesinin önemli bir üyesi olacağına 

dair büyük umutlar içine girer. Ancak umutları karşılığını bulmaz. 

Çernışevski, daha çok bilime merak sarar ve kilise çalışmalarını 

bırakarak Petersburg Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ne girer. Genç 

yazar, zorlanmadan üniversitenin koşullarına alışır ve kendini 

okumaya verir. Yazarın manevi gelişimine en büyük etkiyi materyalist 

düşünürler A. İ. Hertzen ve V. G. Belinski’nin çalışmaları sağlar. 

Üniversiteyi bitirdiğinde Saratov Lisesi’nde öğretmenlik yapmaya 

başlar. Kendisi gibi demokratik düşüncelere sahip O. S. Vasilyeva ile 

evlendikten sonra Petersburg’a gider ve burada master tezini 

savunarak üniversitede kadro almayı planlar. Ancak tezinin devrimsel 

yönünün ön planda olduğu savunularak üç yıl onay verilmemesi, 

yazarın üniversitede kendisine yer açılmayacağını anlamasına neden 

 
240 Yegorov, a.g.e.,127. 
241Tarakanova, a.g.e.,197. 
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olur. 1854 yılında “Sovremennik” dergisinin sürekli yazarlarından biri 

olur ve art arda makaleleri yayımlanır. Ancak çok geçmeden 

makalelerinde seçtiği konuları ve yazdıkları nedeniyle Rus 

İmparatorluğu’na karşı olduğu düşünülür ve polis tarafından gizli bir 

şekilde göz hapsine alınır, kısa bir zaman sonra da tutuklanır. 

Petropavlovsk Kalesi’nde tek başına hücrede yatarken yazmaya 

devam eder ve 1889 yılında hayata gözlerini yumar.242 

Çernışevski, Nasıl Yapmalı? romanını  sürgünde bulunduğu (1863) 

dönemde 4 ay gibi kısa bir zaman zarfında kaleme alır. Eserinde o 

döneme ait politik görüşlerini yansıtan yazar, aynı zamanda yakından 

şahit olduğu Çarlık Rusya’sının içinde bulunduğu tabloyu tasvir eder. 

Çar ve halk arasında uzun süredir hakim olan uçurum bu günlerde çok 

daha derinleşir. Topluma hükmeden burjuva sınıfı halka uyguladığı 

baskının ölçüsünü daha da arttırır. Rusya tarihinin dönüm noktasını 

oluşturan eylemlerden biri olan Ekim Devrimi’nin ayak sesleri, bu 

zamandan itibaren duyulmaya başlanır. Artık insanlar hayalini 

kurdukları devlet düzenine ilişkin görüşlerini yüksek sesle dile 

getirmeye başlar.243 Romanda sınıfsal aykırılıkların ve savaşların 

olmadığı yeni ve özgür bir toplum tablosu tüm canlılığıyla verilir. Bu 

yeni toplumda insanı sadece mutluluk beklemektedir. Eserde yalnızca 

her şeyin bol olduğu bir dünya, mantığın zaferi, üstün teknoloji 

anlatılmaz; aynı zamanda güzellik, iyilik ve aşk dolu bir evren gözler 

önüne serilir. Doğa, eskisinden çok daha iyi konumdadır. Çöller, 

 
242 Gromov, N. İ. (1963). Roman N. G. Çernışevskogo şto delat?. Leningrad, 10. 
243 Gürsoy, a.g.e., 958. 



 
110 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

verimli topraklara dönüşmüştür. Yazar, bu eseriyle devrimin ve sosyal 

ideallerin zaferine yürekten inandığını kanıtlar. Aynı zamanda 

aydınlık geleceğin birden değil, ağır ağır geleceğini ve bunun hemen 

kendiliğinden olacağını savunur.244 Aynı zamanda yazar, özgür 

yaratıcı çalışmaların, bilim ve tekniğin ilerlemesi için gerekli ortamın 

sağlanmasının sosyalizmle mümkün olacağını vurgulamaya çalışır. 

Romanın konusunun tamamı, devrim ve toplumun geleceği üzerinedir. 

Bu nedenle roman, araştırmacılar tarafından sosyo-ütopik olarak 

adlandırılır.245 Hem devrim hem de aşk üzerine olan Çernışevski’nin 

bu romanının dönemin devrimcileri üzerinde büyük etkisi olur. Rus 

devrimci gençliği için bu eser, “yaşamın kitabı” olarak adlandırılır.246 

XIX. yüzyılın ütopik eserlerine verilebilecek bir diğer örnek de 

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin eseri Gülünç Bir Adamın 

Rüyası’dır (Son smeşnogo çeloveka).  

1821 yılında Moskova’da fakir bir ailede dünyaya gelen Dostoyevski, 

önce Moskova’da özel pansiyonda, ardından Petersburg Mühendislik 

Okulu’nda eğitim alır. Liseyi bitirdikten sonra kısa bir süre askeri 

mühendis olarak çalışan yazar, anne ve babasının ölmesi üzerine tek 

başına bir yaşam sürmeye başlar. 1844 yılında emekli olan yazar, 

kendini edebiyat faaliyetlerine adar. 1845 yılında İnsancıklar (Bednıe 

lyudi) eserini yazar. Ardından yazdığı Beyaz Geceler (Belıe noçi) ile 

ütopik sosyalizm fikirlerine kendini kaptırır. 1849 yılında M. 

 
244  Geller, L. (2004). Utopiya v Rossi. Petersburg, 58. 
245 Utopiya v Russkoy literature. (1998). a.g.e.  
246 Nikolayev, P. A. (Ed. Lomunov, K. N.) (1990). Şto delat? N. G. Çernışevskogo. 

“…Ştobı Çitali Vse…”. Moskova: Nauka, 10.  
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Petraşevski çevresine katılımından dolayı idama mahkum edilir ve 

sonrasında bu mahkumiyeti, kürek cezasına çevrilir. Sürgünde 

geçirdiği zamanlarda yazarın dünya görüşü kırılma noktasına uğrar. 

Bu nedenle ütopik sosyalizmden uzaklaşan yazar, koyu din inancına 

bağlanır. Sonraki yıllarda Budala (İdiot), Delikanlı (Podrostok), 

Ecinniler (Besı), Karamazov Kardeşler (Bratya Karamazovı), Suç ve 

Ceza (Prestuplenie i nakazanie) gibi büyük romanlarını yazan sanatçı, 

1881 yılında Petersburg’da ölür.247 

Gülünç Bir Adamın Rüyası’nda başkahraman, varlığının 

anlamsızlığından dolayı aklını kaçırmak üzere olan ve intihar etmeyi 

düşünen Dostoyevski’nin tipik yeraltı insanlarından biridir. 

Kahraman, kendisini çocukluğundan beri akılsız ve gülünç olmakla 

suçlar. Bu nedenle kendini öldürmeyi düşündüğü bir günde farkında 

olmadan bir anda uykuya dalan kahraman, suç nedir bilmeyen ve 

yeryüzünde mutlu bir şekilde yaşayan insan soyunun bulunduğu bir 

‘altın çağı’ rüyasında görür.248 Burası öyle bir yerdir ki, buraya gelen 

hasta hemen iyileşip iyi yürekli, sağlıklı insanlara dönüşebilir. Burada 

saf ve temiz insanlar yaşamaktadır. Yaşamları öylesine doludur ki 

yeryüzünde olduğu gibi yaşamı anlamaya çalışmazlar. Bilimleri 

olmamasına rağmen bilgileri yeryüzündeki insanlardan daha çok ve 

derindir. Doğadaki tüm hayvanlarla barış içinde yaşarlar, onları 

sevgileriyle ele geçirirler. Cinsel dürtüler bu insanlarda yoktur. Bu 

 
247 Matyuşenko, L. İ. (2009). F. M. Dostoyevskiy (1821-1881). Kratkie 

biografiçeskie svedeniya. Maks Press, 3. 
248 Katasonov, V. N. (2015). Zagadki rasskaza F. M. Dostoyevskogo son smeşnogo 

çeloveka. İnstitut Filosofii RAN. 
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nedenle taciz, tecavüz gibi toplum huzurunu tehdit eden unsurlar 

burada barınmaz. Ancak tam bu sırada kahraman, kendi dünyasından 

getirdiği yalan, tutku, suç, kıskançlık gibi kötü insani özellikleri 

buraya taşıyarak bölgenin doğasının büyüsünü bozar.249 Başlangıçta 

masum görünen yalana bu insanlar alışır ve gün geçtikçe söyledikleri 

yalandan hoşlanırlar. Ardından cinsel yaşamın farkına varan insanlar, 

kıskançlaşır ve çok geçmeden de gaddarlaşırlar. Kısa bir zaman sonra 

kan dökmeye başlayan bu insanlar, korkup dağılırlar. Bunu sitemler, 

azarlamalar izler. Utançla tanışan insanlar, gurur ve kibirin hâkimiyeti 

altına girerler. Bölünen insanlar, birlikleri oluşturur ve her birlik kendi 

bayrağını dalgalandırır. Hayvanlara işkence ederler. Bunun üzerine 

hayvanlar ormanlara çekilerek bu insanlara düşman kesilirler. Hüzünle 

tanışırlar ve bu duyguyu severler. Acıyı öğrenirler ve gerçeğin ancak 

acı yoluyla elde edilebileceğini söylemeye başlarlar. Dostoyevski, bu 

eseriyle ütopik yönünü ortaya koysa da aslında insanoğlunun 

yaradılışında var olan kötü yönlerini ön plana çıkararak istenenin 

gerçekleşemeyeceğini fısıldayan mantığını da bir kenara atmaz. Bu 

nedenle duygularıyla mantığının çıktığı yarışta zaferi, mantığa 

kazandırır.  

Antiütopya 

XX. yüzyıla gelindiğinde eserlerde ütopik düşüncelerin 

gerçekleştirilme çalışmaları hızla sürer ve antiütopya tamamen 

bağımsız bir edebiyat türü olarak kendiliğinden yükselişe geçerken 

 
249 Yegorov, a.g.e., 267. 
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1920’li yıllardan sonra, üzerinde çok sayıda çalışmanın olduğu ütopya 

türü, keskin bir düşüşe geçer.250 Bu yüzyılda insanlığın o zamana 

kadar görmediği savaşlar ve devrimler, antiütopyanın zirveye 

çıkmasına neden olur.251 Bu nedenle Rus edebiyatında XX. yüzyıl 

ütopyanın düşüş, antiütopyanın zirveye çıkış dönemi olarak kabul 

edilir.252 Bu yüzyılda antiütopyalarda tarif edilen geleceğin dünyası, 

ütopya dünyasını hatırlatır: insanı özgür bırakarak yeryüzünü 

kurtarmak.253 Ancak ütopyalarda bahsedilen ideal dünya, antiütopyada 

derinleşerek trajikleşir. Antiütopyada kahraman, kendisine çizilen 

hayata boyun eğmek zorundadır. Bu yüzden eserde tüm çaba, 

kahramanın bu boyunduruktan kurtulup ona karşı gelmesini 

sağlamaya yöneliktir. Bu türün eserlerinde “ben” ve “biz” sürekli 

olarak çatışma halindedir. Çünkü insan, birey olmaktan çıkıp bir yığın 

haline sokulmaya çalışılır.254 Araştırmacı R. Kumar’ın söylediği şu 

sözler, ütopya ve antiütopya arasındaki benzerlik ve çatışmayı en iyi 

belirten ifade olur: “Ütopya ve antiütopya, Adem’in bahçesindeki 

ağaçla yılandır.”255 Kısacası ütopyada insanlığın hedefindeki dünya 

mükemmellikten oluşurken antiütopya, insanları bu yolda bekleyen 

tehlikeler konusunda uyarma özelliğine sahiptir. Rus edebiyatında bu 

 
250 Poroşina, a.g.e., 4. 
251 Evolyutsiya janra antiutopii v literature XX. veka. (2002). http://www. 

bibliofond.ru, Erişim Tarihi: 14 Haziran 2014. 
252 Georgiyeviç, B. A. (2004). Utopia i antiutopia. http://festival.1september.ru, 

Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2014. 
253 Evolyutsiya janra antiutopii v literature  XX veka., a.g.e. 
254 Evolyutsiya janra antiutopii v literature  XX veka., a.g.e. 
255 Şişkina, S. G. (1998). K voprosu ob osobennostyah literaturnıh janrov sotsialnoy 

prognostiki: Utopiya-antiutopiya-hauçnaya fantastika vek XXI. İvanovskiy 

Gosudarstvennıy Tehnologiçeskiy Universitet,105. 
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türün içinde tüm ayrıntılarıyla zenginleştirildiği ilk eser, Yevgeni 

İvanoviç Zamyatin’in Biz (Mıy) olur.256 

1884 yılında Tambov’da dindar bir ailede dünyaya gelen Zamyatin, 

1902 yılında liseyi altın madalyayla bitirir. Çok geçmeden Petersburg 

Politeknik Enstitüsü Gemiyapım Fakültesi’ne giren yazar, 

öğrenciyken katıldığı Komünist Parti’deki devrim faaliyetlerine 

karışmasından dolayı tutuklanarak gözaltına alınır. Birkaç yıl sonra 

serbest bırakılan yazara Petersburg’ta yaşama yasağı getirilir. Ancak 

kanunsuz yollardan geri dönen Zamyatin, burada enstitüyü bitirir ve 

partiden ayrılır. 1908 yılında Tek (Odin) isimli ilk öyküsü yayımlanan 

yazarın diğer öyküleri de birbiri ardına görülmeye başlanır.257 1911’de 

bir yandan öğretmenlik yapmaya diğer yandan da mühendis olarak 

çalışmaya başlasa da aynı yıl içinde izinsiz bir şekilde Petersburg’a 

girmesinden dolayı yakalanarak sürgüne gönderilir. Sürgün sırasında 

gezdiği yerler, yazarın sanat yaşamını besleyici kaynaklar olur. I. 

Dünya savaşı sırasında Büyük Britanya’ya Rus donanması için 

yapılan buzkıran yapımını kontrol etmesi amacıyla cepheye 

gönderilen yazar, sonraki yıl gerçekleşen Ekim Devrimi sırasında 

Petersburg’a geri döner. İngiltere izlenimleri, yazarın birçok eserinin 

konusunu oluşturur. 1920 yılında yazdığı Biz eseri, bu eserlerinden 

biridir. 1919 yılında yazarın hükümetle ilişkilerinin bozulması, tekrar 

tutuklanmasına ve önemli bir grup filozof ve edebiyatçıyla birlikte 

hakkında Rusya’dan gönderilme kararı çıkmasına neden olur. Ancak 

 
256 Utopiya v Russkoy literature (1998). a.g.e. 
257 Romanova, G. İ. (2012). Russkie pisateli XX veka. Moskova: Flinta, Nauka, 254-

102.. 
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arkadaşlarının bu karara itiraz etmesi neticesinde söz konusu hüküm 

kaldırılır. Kısa zaman sonra Biz eseri, sert eleştirilere maruz kalır. 

Fakat yazar yine de deneme ve öykülerini yayımlatmaya, oyunlarını 

sahneletmeye devam eder. 1929’da eleştirilerin yoğunlaşması üzerine 

yapıtlarının basılması ve sahnelenmesi yasaklanır. Bunun üzerine 

yazar, Stalin’e ülkeden ayrılmak istediğini dile getirdiği bir mektup 

yazar. Son Avrupa durağı Paris’te de sanat yaşamına devam eden 

Zamyatin, 1937’de kalp krizi geçirerek ölür.258 

Biz, Zamyatin’in yalnızca en büyük ve önemli eseri değil, aynı 

zamanda antiütopya türünün Rus edebiyatındaki en belirgin 

temsilcisidir. Zamyatin, yaşadığı dönem içinde geleceği önceden 

görüp bunu eserinde dile getirebilen nadir yazarlardan biridir. Biz, 

insanlığı bekleyen ve aynı zamanda uyaran uzak, ancak muhtemel bir 

geleceğin sanatsal tarifidir. Zamyatin’in 1920 yılında yazdığı 

romanında iki yüz yıl süren bir savaşın bitişiyle şekillenen tek devlette 

yaşam tasvir edilir. Bu devlet, kendi yönetim şeklini etrafındaki tüm 

dünyaya yaymaya çalışır.259 Devletin sosyal düzeni gayet idealdir. 

Burada onları gözlemleyebilmek daha kolay olsun diye insanlar 

saydam duvarlı çok katlı binalarda yaşarlar. Devletin her sakini eşit 

haklara ve sorumluluklara sahiptir. Herkes aynı anda işe gider, aynı 

saatte döner, aynı tarzda giyinir ve aynı yiyeceklerle beslenir. Burada 

tüm insanların yaşamını tektipleştirmek için isim vermekten bile 

 
258 Russkie Pisateli XX veka: Biografiçeskiy Slovar. Zamyatin Yevgeni İvanoviç 

(2000). Bolşaya Rossiyskaya Ensiklopediya. Randevu- AM, 5.  
259 Кеropyan, T. А. (2008). “Новый мир в романах-антиутопиях Замятина и 

Оруэлла”. Vesti RAU. Gumanit i obşest hauki. 1(59).  
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vazgeçilir. İnsanlar düzenli numaralarla adlandırılarak bireysellikleri 

ellerinden alınır. Devletin amacı, bütün insanlığın geçmişinden 

taşıdığı değerleri ortadan kaldırmaktır. Burada kölelik mutluluktur, 

şiddet sevginin gösteriliş şeklidir, bireysel yaşam ise suçtur. İnsanlar 

üstünde sayısız deneyin yapıldığı devlette kuşların seslerini, ağaçların 

hışırtısını duymak mümkün değildir. Çünkü burada canlı yoktur. 

Zamyatin, bu eseriyle devrim sonrası Rusya’yı tarif eder.260 Eserde 

sert yönetimin, bireyselliği yok edip, “biz” ile “ben” üzerinde 

baskısını gözler önüne seren geleceğin baskıcı toplumunun hicivsel 

resmi verilir. Bütünsel bir yönetim sağlayabilmek için teknolojiyle 

insan, makine devletin kişiliksiz bir parçasına dönüştürülmeye 

çalışılır. Zamyatin’in büyük eleştirilere maruz kalan ve ses getiren bu 

romanı, XX. yüzyılın önemli prk çok yazarına esin kaynağı olur.261 

Bilimkurgu Ütopyası 

XX. yüzyılın ilk yarısında antiütopyayla birlikte yükselişe geçen bir 

diğer edebiyat türü de bilimkurgu olur. Bir çok ütopik düşüncenin Rus 

edebiyatında ortaya çıkmasında bilimkurgunun büyük etkisi olduğu 

savunulur.262 Bu nedenle bilimkurgu, ütopyayla sıkı ilişki içinde olur. 

Yazarlar eserlerinde kimi zaman ütopya kimi zaman da antiütopyadan 

yararlanır ve çok geçmeden edebiyatta bilimkurgu ütopyası şeklinde 

 
260Evolyutsiya janra antiutopii v literature  XX  veka., a.g.e. 
261 Russkie pisateli xx veka: Biografiçeskiy slovar, a.g.e., 4. 
262 Lanin, B. A. (2014). Russkaya utopiya, antiutopiya i fantastika v novom 

sotsialno- kulturnom kontekste. Problemı Sovremennogo Obrazovaniya, 162.  
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yer olarak kendini gösterir.263 Kusursuz geleceğin sembollerinden biri 

de ütopya ve antiütopyadan sonra uzayın keşfi amacıyla başlayan 

bilimkurgu türündeki romanlar olur. Bu tür romanlarda yazarlar, diğer 

gezegenlerde “komünist yarın”ı bulma ya da oluşturma çabası içine 

girerler. Rus edebiyatında bu türün amacına en uygun eserlere örnek 

olarak, Aleksandr Aleksandroviç Bogdanov’un Kızıl Yıldız (Krasnaya 

zvezda) ve İvan Antonoviç Yefremov’un Nebula Takımyıldızı 

(Tumannost andromedı) isimli romanlarını vermek mümkündür.264 

Bogdanov (Gerçek soyadı Malinovski), 10 Ağustos 1873 tarihinde 

Polonya’da öğretmen bir ailenin altı çocuğundan ikincisi olarak 

dünyaya gelir. Yazar, çocukluğundan beri matematik zekâsı, üstün 

hafızası, nadir görülen çalışkanlığı, kitaba ve doğaya olan sevgisiyle 

öne çıkar ve altın madalyayla Tulsa Lisesi’ni bitirerek Moskova 

Üniversitesi Doğa Bilimleri bölümüne girer. 1894 yılında Müttefik 

Birliği’ne katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak Tulа’ya gönderilir. 

1895-1899 yılları arasında Harkov Tıp Fakültesi’nde öğrenimine 

devam eden yazar, buradaki entelektüel çevrelerde yer alsa da kısa 

zaman sonra grubun ahlaki değerlere kendilerince anlam 

yüklemelerinden dolayı anlaşmazlık yaşayarak gruptan ayrılır. 

1898’de ilk felsefe kitabı Doğa’ya Tarihi Bakışın Temel Taşları’nı 

(Osnovnıe elementı istoriçeskogo vzglyada na prirodı) yazar. Sonraki 

yıl üniversiteyi bitirir ve propaganda yaptığı suçlamasıyla tutuklanır, 6 

ay hapiste kaldıktan sonra Vologda’ya sürgüne gönderilir. 1903 

 
263 Poroşina, a.g.e., 4. 
264Tarakanova, a.g.e.,198. 
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yılında Bolşeviklere katılan yazar, kısa bir süre sonra İsviçre’ye gider. 

Aynı yıl içinde Rusya’ya döner ve Petersburg Komitesi’nde çalışmaya 

başlar.265 Devrim eylemlerinin yanında Bogdanov, bilimsel-felsefe 

çalışmalarına da çok zaman ayırır. 1908 yılında Kızıl Yıldız, 1913 

yılında da ilk kitabının devamı niteliğindeki Mühendis Menni (İnjener 

Menni) isimli romanlarını yazar. 1914 yılında Rusya’ya döner ve I. 

Dünya Savaşı’nın başlamasıyla cepheye doktor olarak gönderilir. 

1918-1926 yılları arasında Komünist Akademisi’nde öğretmenlik 

yapar. Bu sırada bütün risklerine rağmen bilimsel deneyler yapar. On 

bir deney yapan Bogdanov, on ikincisini sürdürdüğü sırada (1928) 

vefat eder. Bogdanov’un yeryüzüyle hayalinde kurduğu Mars 

uygarlığını karşılaştırdığı bu eseri, önemli felsefi düşünceleri içinde 

barındırması nedeniyle birçok araştırmacının çalışma konusu olur. 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde önemli bilim adamları tarafından eser, 

sosyalist ütopya olarak kabul edilir.  

Kızıl Yıldız eserinde Bogdanov, profesyonel bir devrimci olan 

başkahramanın Mars’ta bulduğu geleceği tasvir eder. Bu gezegende 

yeryüzünü anımsatsa da gelişmişlik bakımından ondan çok daha üstün 

olan bir uygarlık bulunmaktadır. Öncesinde burada da tıpkı 

yeryüzünde olduğu gibi feodal bir toplum ve kapitalizm vardır. Ancak 

sonrasında tamamen barışçıl sosyal bir devrim gerçekleşir. Bunun 

sonucunda yönetim, komünist yaşamın ilkelerini gerçekleştiren siyasi 

bir partinin egemenliği altına girer. Mars’ta uzun yıllardır beklenen 

 
265 Lyubutin, K. N. & Tolmaçev, V. D. (2005). Aleksandr Bogdanov: Ot filosofii k 

tektologii. Yekaterinburg: İzd. Bank Kulturnoy İnformatsii, 8.  
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komünist topluluk kurulmuştur. Burada en büyük gelişme, bilim ve 

teknik alanında olur. Marslılar, bütün kimyasal elementleri kullanmayı 

ve sentezlemeyi öğrenir. Bunun dışında yeni çalışma sistemi 

oluştururlar, aile yaşamından çocuk yetiştirme, sanat ve ahlaki 

değerlere kadar toplumu yakından ilgilendiren tüm sorunları yeniden 

düzenlerler.266 Birçok komünist toplum ütopya eserlerinde olduğu gibi 

çocuklar, aynı tip elbise giyer, ayrı odalarda yaşayıp bu topluluk 

yardımıyla eğitim alır. Yatak odaları ortaktır, ancak bazı yetenekli ve 

sanatsal yönü ağır basan bireylerin kendine ait odası bulunur. Genel 

olarak bakıldığında Mars’ta bireysellik dışlanıp kolektif yaşam 

desteklenir. Burada yaşam, en ince ayrıntısına kadar Mars sakinlerinin 

yararına düzenlenir. Herkesin eşit, düzenli ve eksiksiz bir yaşantısı 

vardır. Burada sanat müzeleri yer alır. Bunlar, bilimsel estetik 

kurumlar, sanatın nasıl geliştiğini, daha doğrusu insanlığın yürüttüğü 

sanatsal etkinlik içinde nasıl geliştiğini inceleyen okullardır.267  

Biyolog, yazar ve fantastik eser yazarı Yefremov, 1908 yılında 

Petersburg’da doğar. Sert karakterli babasının kişisel kütüphanesi 

sayesinde Yefremov, çocukluk yıllarında çok sayıda macera kitabı 

okur. Kardeşinin hasta olmasından dolayı bu yıllarda doktorun 

tavsiyesi üzerine Yefremov ailesi, Azak Denizi kıyısında küçük bir 

şehir olan Berdyansk’a taşınır. Burada babasının yoğun bir şekilde 

ticaretle uğraşması ve annesinin üç çocuğuna bakmak istememesine 

 
266Yakuşeva, N. B. (2000). Utopiçeskaya i antiutopiçeskaya mısl Rossii. Filosofskiy 

vek almanah 13 Rossiyskaya utopiya epohi prosveşçeniya i traditsii mirovogo 

utopizma. Sankt- Peterburg. Almanah “Filosofskiy vek”, 354.  
267 Yegorov, a.g.e., 365. 
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rağmen liseye giren yazar, kardeşleriyle birlikte tamamen yalnız kalır. 

Anne babasının ayrılması, çok geçmeden annesinin ordulu bir 

komutanla evlenerek şehirden gitmesi ve çocuklarını teyzelerine 

bırakması üzerine yalnızlaşan çocuklar, kısa bir zaman sonra 

teyzelerinin de ölmesiyle tamamen ortada kalırlar. Para kazanmak için 

hamallık, otomobil tamirciliği, şoförlük yapan yazar, kısa sürede liseyi 

bitirir. Bu sırada yazmayı denese de başarılı olamaz. Ancak sürekli 

kitap okumaya devam eder. 1942 yılında bilimkurgu ve macera 

öyküleri yazmaya başlayan Yefremov, ilk öyküsü Tuskara’da 

Buluşma’yı (Vstreça han tuskaroroy) iki yıl sonra yayımlar. Ancak ilk 

büyük eseri 1949 yılında yazdığı tarihsel romanı Oykumen Kıyılarında 

(Na krayu oykumenı) olur. Bilimkurgu öyküleri yazmaya devam eden 

yazarın esin kaynağı yalnızca fantastik fikirlerinin gerçeklilik derecesi 

değil, aynı zamanda ortak insanlık fikrinin gerçekleşebilmesi 

düşüncesi oluşturur. Yazarın tanınmasında en büyük etkiyi, 1957 

yılında yazdığı ve Rusya’da fantastik alanında verilen bir çok esere 

öncülük eden felsefi ütopik romanı Nebula Takımyıldızı (Tumannost 

andromedı) gösterir. Sırasıyla yazdığı başarılı eserleri Ustura Jileti 

(Lezvie britvı), Taurus Vakti (Ças bıka) ve Atinalı Taylandlı (Tais 

afinskaya)’dan sonra yazar, 1972 yılında kalp krizinden ölür.268 

Yefremov, romanı Nebula Takımyıldızı’nı 1950’li yıllardaki 

endüstriyel yükselişin ve manevi özgürlüğün ön plana çıktığı, ülkenin 

aynı zamanda trajik hatalar gerçekleştirerek bir dizi başarıyı elde ettiği 

 
268 Karatsupa, V. (2007). Yefremov İvan Antonoviç. http://www.archivsf.narod.ru, 

Erişim Tarihi: 30 Ocak 2015. 
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gayet ilginç ve zor bir dönemde kaleme alır. İnsanların komünizm 

tutkusuyla geleceğe yöneldikleri bir dönemin eseri olan Nebula 

Takımyıldızı, dönemin ruhuna cevap vermesiyle dikkat çeker. Eser, 

Sovyet bilimkurgu edebiyatında önemli bir yere sahip olur.269 Yazar, 

geleceğe bilim insanı ve sanatçı gözüyle bakar ve en nihayetinde 

zafer, komünizmin olur. Eserde yönetimin herhangi bir kurumu ve 

bireyselliği olmayan komünist gelecek anlatılır ve aynı zamanda 

Stalin sonrası dünyada yazarın komünist düzene yönelik şahsi fikirleri 

yer alır.270 Yefremov’un ideal, ancak ütopik bir geleceği betimlediği 

eserinde yeryüzü, ırk ve sınıf çatışmalarını, şehirle köy ile fiziksel ve 

beyin gücü emeğinin arasındaki farkın ne olduğunu bilmeden bütünsel 

bir uyum içinde yaşar. Kısacası eserde yüzyıllardan beri insanoğlunun 

yıkımını hazırlayan tüm unsurlar ortadan kaldırılır ve mükemmel 

yaşam elde edilir.271 

  

 

 

 
269 Britikov, A. F. (1970). Russkiy sovetskiy nauçno-fantastiçeskiy roman. 

Leningrad: Nauka. 342.   
270 Rjavinski, K. (2003). Fantastika v sovetskoy literature. 

http://www.philosophy.mirea.ru, Erişim Tarihi: 30 Ocak 2015. 
271 Kaptiyeva, O. (2014). Utopiya i antiutopiya kak otrajenie izmeneniy v 

obşestvennom soznanii. Avangard, 15. 
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ANDREY P. PLATONOV’UN ESERLERİNDEKİ ÜTOPYA 

ANLAYIŞI 

Rusya tarihinde toplumsal çalkantıların yoğunlukla yaşandığı XX. 

yüzyıl, yazarların yaşamı yenileme umudu ve Rusya’nın geleceğine 

yönelik endişe dolu olduğu bir dönemdir.272 Bu dönemin ilk yarısında 

birçok yazar, eserlerinde yaşananları görmezden gelirken; yalnızca 

birkaç yazar, devlet otoritesinin baskısına aldırmadan eserlerinin 

çoğunda tamamen gerçeklere yer verir.273 Bu yazarlardan biri de 

Andrey Platonoviç Platonov’dur. Döneminin en sert eleştirmenlerinin 

dahi inkâr edemediği üstün sanat yeteneği ve kendine has üslubuyla 

dikkat çeken Platonov, XX. yüzyılın çağdaş yazarlarından biri olarak 

kabul edilmiş, ancak adını ölümünden sonra duyurmayı başarmış ve 

bu nedenle geç keşfedilmiş yazarlardan biridir. Edebiyatçı ve tiyatro 

eleştirmeni A. S. Gurviç, 1937 yılında yazdığı bir makalesinde 

Platonov hakkında şöyle der: “O, kuşkusuz çok yetenekli ve ince bir 

sanatçı. Bir defasında yolunu kaybetmiş bir insanın tüm çaresizliğini 

çok iyi ifade edebilmişti.”274 “Novıy Mir” dergisinin yazı işleri 

müdürü S. Zalıgin’e göre, sanatının anavatanı ve yabancı ülkelerin 

kültür yaşamında yer alma sürecinin uzun olmasına ve eserlerinin 

yabancı dillere çevrilmesinde zorluk yaşanmasına rağmen Platonov, 

XIX. yüzyıl klasiklerinden sonra dünyayı şaşırtmayı başaran büyük 

 
272 Kollektsiya soçineniy: Russkiy pisatel 20. veka (İdealı, tvorçestvo, sudba). www. 

http://stavcur.ru/, Erişim Tarihi: 11 Haziran 2014. 
273 Feyerbah, L. (2004). Russkiy pisatel 20. veka, Nostoyaşie pisateli- Sovest 

çeloveçestva. http://www.sochinenietut.ru/, Erişim Tarihi: 11 Haziran 2014. 
274Kornienko & Şubinoy, a.g.e., 497. 



 
 123 

yazarlardan biridir.275 Platonov’un sanatına dair araştırmalara 

yaşamını adamış ve aynı zamanda “Sovetskiy Pisatel” dergisinin yazı 

işleri müdürü L. Şubin’e göre ise Platonov, zamanının çocuğudur.276 

Ülkesinde yaşananlara kayıtsız kalamamış, içinden çıktığı toprakların 

sadık hizmetkârı olmuştur. Ayrıca araştırmacılar tarafından yazarın 

düzyazı sanatının edebiyat ile felsefe arasındaki sınırda yer aldığı 

kabul edilir.277 Bu düşünce doğrultusunda Platonov, kendine özgü 

üslubuyla eserlerinde ele aldığı konuları ve kahramanlarıyla felsefi 

yönünü ortaya koymuş, bu nedenle de daima felsefeyle sıkı ilişki 

içinde olan ve Rus edebiyatının geleneğini devam ettiren önemli 

yazarlardan biri olarak kabul edilir.278  

Araştırmacı Ziberov’un belirttiği gibi L. N. Tolstoy’un “Hayalde 

gerçekliği de aşan bir taraf vardır. Gerçeklikte hayali aşan bir taraf 

vardır. Tam mutluluk, ikisinin birleşimiyle mümkündür.” sözündeki 

hayalle gerçeği birleştiren mutluluk, Platonov’un birçok eserinin 

özünü oluşturur.279 Bu hayal, sonraki dönemlerde Platonov’un 

sanatında ütopya kavramıyla özdeşleştirilir. Ancak klasik ütopik 

eserlere bakıldığında Platonov’un ütopya anlayışında farklılıklar 

görülür, bu nedenle araştırmacılar arasında çoğu zaman birbirinden 

bağımsız, çakışan yargılar kendini gösterir. L. Şubin, Platonov’da 

 
275Bulıgin A. & Guşçin, A. (2004). Plaç ob umerşem Boge povest pritça Andreya 

Platonova “Kotlovan”. Moskova: Münhen,16. 
276 Şubin, a.g.e., 2. 
277 Şubin, a.g.e.,2. 
278 Strelko, A. V. (2012). Voprosı filosofii tehniki v rannem tvorçestve Andreya 

Platonova. Moskova: Vestnik, 60. 
279Ziberov, D. A. (2004). Zarnitsı nejnoy duşi. Posleslovie k sborniku A. P. 

Platonova “Potomki Solntsa”. Münih, Elekt. İzd,1. 
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“ütopik sosyalizm hayallerinin gerçek sosyalizmle çarpışmasını” 

gördüğünü iddia eder. Araştırmacı M. Lyubuşkina, Platonov’un 

yapıtlarında oluşturulan ideal yapıların, sanatsal kuruluşların ilk 

denemelerinde bozulduğunu dile getirir. Tarihçi, yazar, eleştirmen M. 

Heller, bu konudaki düşüncesini şu şekilde dile getirir: “A. 

Platonov’un sanatını ütopya denemesi olarak ele almak gerekirse, 

yazarın başlıca eserlerini üç gruba ayırmak mümkündür: geleceği 

deneme, geçmişi deneme, şimdiyi deneme.”280 Ona göre Platonov, 

içinde ütopyanın kurulmasının mümkün olduğu yeryüzünün sanatsal 

tasvirini ortaya çıkaran kitaplar oluşturmuştur. Bunun dışında 

Platonov’un ütopya sanatını diğer araştırmacılar şu şekilde ele alır: V. 

Çalikov’a göre “trajik ütopya”, N. Poltavtseva, V. Verin, B. Lanin 

“antiütopya”, M. Zolotonosov “ütopya”, G. Künter “metaütopya”, E. 

Tolstaya Segal, T. Langerak ve V. Rister’e göre ise “ütopya ve 

antiütopya diyaloğu”.281 Bazı araştırmacılar da Platonov’un ütopya 

anlayışını, köleliğin bir gün bitip, yerine çok daha iyi bir düzenin 

geleceğini anlatan dini görüşler toplamı olmanın yanı sıra eskatoloji 

 
280 Malıgina, a.g.e., 12. 
281 Malıgina, a.g.e.,9. 
 Başta ölüm olmak üzere dünya hayatından sonra yaşanacakların ele alınıp 

incelendiği bilim dalına eskatoloji denmektedir. Bu terim, en son şeylerle ilgili bilim 

ve öğretiler anlamına gelmektedir ve Yunanca “son” anlamındaki “eschatos”, “en 

son şeyler” anlamındaki “eschato” kelimelerinden türemiş, özellikle XIX. yüzyıldan 

sonra Hristiyan teolojisinin bir ana kavramı haline gelmiştir. Evrenin ve insanın 

sonuyla ilgili olan bu terim, teolojik anlamda dünyanın sonu, son yargılama ve daha 

sonra başlayacak olan kesin durum problemlerini belirlemek için kullanılır. (Türcan, 

G. (2002). Kuran’da Ahiret İnancı. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 3). Günümüzde "eskatoloji" sistematik teolojinin 

bir alt dalı olarak kabul edilmekte olup genel olarak dünyanın sonunda olacak olan 

olaylar kapsamı içerisinde yer alır. Dünyanın sonunda gelecek olan kurtarıcı, iyilikle 

kötülüğün son savaşı, Tanrının dünyanın egemenliğini radikal bir şekilde ele 
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olarak da ele alır. Platonov’un eserini benzer yönde ele alan 

araştırmacılardan bir diğeri de İspanyol bilim adamı H. A. Maraval, 

düşüncesini şu sözleriyle destekler: “İçinde yaşadığı topluma “hayır” 

diyebilen insanlar, dış ve ani bir doğaüstü eylem sonucunda var olan 

düzenin değişeceğini bekliyorlardır.” Araştırmacının bu görüşü 

bağlamında mükemmel dünyaya ancak yeryüzünün sonu geldiğinde 

ulaşmak mümkün olacaktır. Böyle zamanlarda insanlar, yeni 

toplumsal bir düzen kurmak için kendilerinde yetki göreceklerdir.282 

Çevengur’ da Ütopya 

Platonov, yaşamı boyunca devrimin ideal düzene duyulan isteğin ilk 

adımı olduğuna ve Rusya’nın sosyalizmle çok daha iyi bir düzeye 

ulaşacağına inanır. Gençlik yıllarında bu düşüncenin savunuculuğunu 

yapan Platonov’un ütopyaya karşı ilgisi de bu dönemlerinde başlar. 

1920 yılında Voronej’de komünizmin kurulmasının tek yolu saydığı 

devrime olan inancını açıkça belirttiği makaleler yayımlar. Bu 

 
geçirmesi, ölüm, ölüm sonrası, yargılama, hesap, ceza, cennet, cehennem gibi 

konular eskatolojinin kapsamına girer. Dinsel gelenekler, müntesiplerine genel 

olarak dünyanın kuruluşu, hayatın düzenlenmesi, tarihin işleyişi ve evren, dünya ve 

tarih karşısında Tanrı ve insanın konumu noktasında bilgi sunarlar. Dinsel bilgiyi ve 

inançlarının temellerini oluşturan bu bilgiler hayatın başlangıcı ve ilk insan üzerine 

yoğunlaşmış görünür. Şüphesiz bunda insanların başlangıç konusundaki merakları 

etkili olur. Zira dinsel geleneklerin dışındaki birçok ideolojik ve bilimsel öğreti de 

başlangıç noktasında farklı yaklaşımlar anlayışlar geliştirir. Ama insanları başlangıç 

kadar son da meraklandırır. Sonun zamanı, nasıl gerçekleşeceği ve neler olacağı en 

çok sorulan sorular arasında yer alır. Eskatoloji farklı dinsel geleneklerin yanı sıra 

modem ideolojik ve düşünsel hareketlerin içinde yer alan sonla ilgili düşünceleri de 

araştırır. Bunları sistematize eder, benzerliklerini ya da farklılıklarını ortaya koymak 

için mukayese ve çözümleme yapar (Baş, E. (2005). Binyılcılık ve Osmanlı 

Toplumunda Hicrl Milenyum Kıyamet Beklentisi ile İlgili Bazı Veriler. Dini 

Araştırmalar. 7(21), 164). 
282 Malıgina, a.g.e.,17. 
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makalelerinden birinde şöyle yazar: “Bu düşünceyi, bu genel, hâkim 

olan fikri, komünizmi insanlara vermek gerekir. Biz ona zaten ulaştık, 

biz gelecekteki dini ortaya çıkardık, biz insanlığın yaşam fikrini 

bulduk. Komünist insanlığının uğruna yaşadığı Tanrı’yı bulduk.”283 

Yazarın komünizme olan bu inancı, eserlerinde ele aldığı konuları da 

yoğunlukla etkiler. İşlediği temalar, daha çok yeryüzü cennetini 

kuracağına inandığı komünizmin insanlık için faydaları üzerine olur. 

Ancak zamanla yazar, kendisiyle aynı düşüncede olduğunu zannettiği 

yönetimle tamamen farklı yönde bir komünizm anlayışına sahip 

olduğunu görür. Bu farkındalık, eserlerinin temeline hayal ve 

gerçekliğin birbiriyle örtüşmediği düşleri, eski düzeni yıkıp yerine 

yenisinin getirilmesi gerektiği savını koymasına neden olur.284 Bu 

durum, yazarın resmi otoriteyle ters düşmesine neden olur. Çok 

geçmeden Platonov, eserlerinde yönetimin eylemlerini eleştiren bir 

tutum içine girer. Ancak bu nedenle otoritenin sert eylemlerine maruz 

kalacağına inanan Platonov, yazarlığının özgün yanını da kullanarak 

doğrudan dile getiremediği ideolojisini ütopik bir temele oturtur. Bunu 

en belirgin bir şekilde yazarın farklı üslubu ve yazım tarzıyla da 

dikkat çeken ve aynı zamanda değişken ütopya anlayışı açıkça fark 

edilebilen Çevengur isimli romanında görmek mümkündür. 

 

 
283Binova, G. (1999). Ot utopii k antiutopii (Preodolenie ideyno- Utopiçeskih 

illyutziy v romane A. Platonova Sçastlivaya Moskva). Sbornik Praci Filozofiske 

Fakulty Brnenske University, Studıa Mınora Fakultatis Philosophicae Universitatis 

Brunensis. Moskova,1. 
284 Binova, a.g.e.,2. 



 
 127 

Andrey Platonoviç Platonov, Çevengur’u 1926 yılında yazmaya karar 

verir ve bir yıl sonra da bu düşüncesini hayata geçirir. Bu eser, 

Platonov’un tamamlanmış tek romanıdır.285 Bunun dışında roman, 

yazarın düzyazı sanatının zirvesini oluşturur. Yazarın karamsar 

düşünceleri, kahramanlarının geleceğe yönelik fanatik eğilimi ve 

trajedinin hayalleri yok edişi, Çevengur’da bütünüyle yansımasını 

bulur.286 Aynı zamanda romanda yazarın yalnızlığın üstesinden gelme 

çabası, ideal olana ulaşma girişimleri, ortak ve mutlu bir toplum 

oluşturmak gibi tüm soru ve arayışları en küçük ayrıntısına kadar 

irdelenir. Romanın ilk bölümü, Usta’nın Kökeni (Proishojdenie 

mastera) isimli başlıkla 1928 yılında “Krasnaya Nov” dergisinin 

dördüncü sayısında ayrı bir uzun öykü olarak basılır.287 Çok geçmeden 

Ustanın Kökeni’nin ikinci bölümü, Balıkçının Torunu (Vnuk rıbaka) 

adıyla aynı derginin altıncı sayısında ortaya çıkar. Her iki bölüm de 

sonraları birleştirilir ve 1929 yılında tek bir başlık altında Ustanın 

Kökeni adıyla yayımlanır.288 Kitabın ikinci bölümü, Aleksandr 

Dvanov’un Maceraları; üçüncü bölümü ise başlangıçta Ülkenin 

Kurucuları (Stroiteli stranı) ardından da Çevengur başlığı altında 

yazılır. Ancak eser, en sonunda Çevengur ismini alır. Ana başlığa ek 

 
285Agenosov,V.V. & Karpov, A. S. (Editörler) (2008). İstoriya Russkoy literaturı 20 

veka (20-90-e godı):Osnovnıe İmena. Moskova: Moskovskiy Universitet, 341. 
286Agenosov (2007). a.g.e., 83. 
287 Azerbayjanskiy Pedagogiçeskiy İnstitut Russkogo Yazıka i Literaturı İm. M.F. 

Ahundova, a.g.e., 81. 
288 Çalmayev, V. (1989). Andrey Platonov k sokrovennomu çeloveku. Moskova: 

Sovetskiy Pisatel, 293. 
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olarak esere, Açık Yürekle Yolculuk (Puteşestvie s otkrıtım serdtsem) 

alt başlığı eklenir.289  

Çevengur konusunda Rusya’da son zamanlarda birçok çalışma 

yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir çoğunda Çevengur’un ütopik bir 

eser olup olmadığı tartışılmaktadır. Buna neden olarak eserin, 

çalışmamızda da ele aldığımız Platon’un Devlet, T. More’un Ütopya, 

T. Campanella’nın Güneş Ülkesi (Civitas Solis) ya da F. Bacon’un 

Yeni Atlantis (The New Atlantis) gibi klasik ütopyalardan çok farklı bir 

tarzda yazılmış olması gösterilir. Yapılan incelemeler doğrultusunda 

Platonov’un ütopya anlayışının, XIX. yüzyıl yazarı H. Wells ile 

benzerlik gösterdiği görülmektedir. Çünkü Wells, Zaman Makinesi 

(The Time Machine) isimli eserinde de ele aldığı gibi modern bir 

ütopyanın statik değil kinetik, yani değişken olması gerektiğini 

savunur.290 Platonov’un da eserlerinde işlediği ütopya anlayışı, bu sav 

ile aynı doğrultuda ilerlemektedir. Her ne kadar yazarın amacı, klasik 

ütopyalarla aynıysa da biçim ve uygulayış şekli yönünden bu eserlerle 

farklılık gösterir. Çünkü eserde öncelikle diğer yazarlardan farklı 

olarak insanları ütopik hayallere iten olumsuz etkenler, onları gerçek 

yaşamları içinde tasvir ederek gösterilir. Ardından kahramanlar 

özlemini duydukları yaşama haritada yeri olmayan bir şehirde 

ulaşırlarken, çok geçmeden olaylar tersine döner ve kurulan düzen alt 

üst edilerek antiütopik bir tablo çizilir. Bu nedenle roman, kimi 

 
289 Azerbayjanskiy Pedagogiçeskiy İnstitut Russkogo Yazıka i Literaturı İm. 

M.F.Ahundova, a.g.e., 83. 
290Künter, H. (2011). Po obe storonı ot utopii” Kontekstı tvorçestvo A. Platonova. 

Moskova: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 9. 
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araştırmacılar tarafından antiütopya olarak da ele alınır. Bunun da 

çıkış noktasını, romanın Ye. İ. Zamyatin’in Biz isimli eseri gibi 

önceden haber verme ve uyarma özelliğine sahip olduğu düşüncesi 

oluşturmaktadır.291 Ancak Platonov, bu kavramı kullanırken de özgün 

üslubuyla farklılık gösterir. Zamyatin’in Biz ve George Orwell’in 

1984’ü gibi klasik antiütopya yazarlarına özgü olan “mükemmel 

dünya”nın kendi içinden kırılmaya başlaması, Platonov’da daha çok 

ütopik düşüncenin olumsuz tasviri şeklinde kendini gösterir.292 Klasik 

antiütopik eserlerde de tıpkı ütopyalarda olduğu gibi “mükemmel” 

dünya sağlanmış, ancak ortaya çıkan daha çok baskı ve şiddetten 

beslenen bir toplumsal düzen olmuştur. Platonov’da ise istenilen 

yaşama bireyler hür iradeleriyle kavuşmuş, ancak kısa zaman içinde 

gerçekleşen dış müdahaleyle kurulan mükemmel düzen alt üst edilmiş, 

ortama yalnızca “yıkım” hâkim olmuştur. Bu nedenle H. Künter, diğer 

klasik ütopyalardan farklı olarak Platonov’un ütopyasının hem oluşum 

hem de düşüş aşamasında olduğunu dile getirir.293  

Çevengur, “ütopik” bir roman olarak nitelendirilse de, kavramın kendi 

içindeki çeşitliliği, ilk olarak ‘Yeniden Yapılanma’ (Perestroyka) 

dönemi araştırmacılarının birbirinden farklı çalışmalar ortaya 

çıkarmasına neden olur. 1960’lı yıllarda Platonov, Sovyet karşıtı 

düşüncelerinden dolayı döneminin “yasaklı” edebiyatında mahkûm 

kalmış yazarları arasında kabul edildiğinden, eserleri ilk önce sosyalist 

 
291 Çalmayev, a.g.e., 319. 
292 Künter, a.g.e., 9. 
293Gaganova, A.V. (2013). Çevengur Andreya Platonova kak utopiya: Mneniya 

sovremennıh literaturovedov. Moskova,15. 
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ütopya olarak okunur. 1967 yılında L. Şubin, “geçiş kitabı” diye 

adlandırılan Bireysel ve Toplumsal Varoluşun Anlam Arayışları 

(Poiski smısla otdelnogo i obşego suşestvovaniya) isimli kitabında 

Çevengur’u, sosyalizmi anlatan ütopik öğelerle gerçekliğin çakışması 

olarak nitelendirir. Bunun dışında romanı tam anlamıyla devrimci 

hayalperestlerin oluşturduğu komünist bir ütopya olarak ele alan V. V. 

Vasilyev, eserin sonuna doğru ütopyanın bir anda yön değiştirdiğini, 

devrimin “oluruna bırakıldığını” ve gerçeğin aniden trajedi halini 

aldığını vurgular. Platonov’un ütopya anlayışı konusundaki benzer 

yorumu, tarihçi ve yazar M. Heller de yapar. Yazar, A. Platonov’un 

sanatını, “ütopya denemesi” olarak yorumlamayı teklif eder.294 

Nitekim çok geçmeden Platonov’un sanatında yeryüzünde işçi 

cennetini kurma inancıyla Marksist düşünceyi kendi içinde birleştiren 

doktor, ekonomist, filozof, bilim adamı ve yazar A. Bogdanov’un 

öğretisinin de yoğunlukla kendini gösterdiği anlaşılır ve Çevengur’un 

sosyalist ütopya olduğu bu araştırmacılar tarafından kesin bir yargıya 

bağlanır. Platonov, yaşamının bir döneminde Bogdanov’un önderliğini 

yaptığı organizasyon olan “Proletkult”un hem üyesi hem de kendi 

bölgesi olan Voronej’de bu organizasyonun yerel kuruculuğunu yapar. 

Bogdanov’un birbiriyle bağlantılı düşünceleri, Platonov’u büyük 

ölçüde etkiler. N. Çernışevski’nin Nasıl Yapmalı? eserinden sonra 

sosyalist ütopyanın kurucularından sayılan A. Bogdanov’un Kızıl 

Yıldız ve Mühendis Menni adlı eserleriyle gerçekleştirdiği sosyalist 

ütopyası komünizmin Mars’ta kurulması kurgusunun, Çevengur’un 

türünün seçiminde büyük rol oynadığı kabul edilir. 

 
294 Gaganova, a.g.e., 20. 
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Araştırmacıların büyük çoğunluğu da daha önce belirttiğimiz gibi, 

filozof yazarlardan biri olarak kabul edilen Platonov’un düzyazısının 

karmaşıklığı üzerine eğilir. Bunun nedeni olarak din adamı ve filozof 

N. Fyodorov’un felsefesinin Platonov’a etkisi gösterilir. Her iki yazar 

üzerine batıda birçok araştırma yapılır. Bunlardan en önemlisi A. 

Teksi’nin 1982 yılında Amerika’da çıkan Platonov ve Fyodorov 

(Platonov i Fyodorov) isimli çalışması gösterilebilir. Fyodorov’un 

ütopyası, ölümü ele geçirmenin mümkün olmayışı ve yaşayanların 

ölenler önünde ahlaki bir göreve sahip oldukları, bu yüzden de onları 

tekrar diriltmek için yeryüzünü yeniden şekillendirmeleri gerektiği 

inancı üzerine kuruludur.295 Fyodorov’un ütopyasında hâkim olan 

insanın tüm yeryüzündeki üstün rolü, Platonov’un yoğunlukla ilgisini 

çeker ve eserlerinde kullandığı önemli bir motif olur. Fyodorov’un 

ütopya anlayışının Platonov’da görülen bir diğer yönü de sosyalist 

ütopyayı halk bazında incelemesidir. Bu nedenle Platonov’un 

Çevengur’u dini halk ütopyası olarak da irdelenir.296 Çok geçmeden 

çağdaş eleştirmenler ve edebiyatçılar Çevengur ütopyasını din 

gelenekleri içinde değerlendirmeye başlar. Çevengur’u bu yönden 

eleştiren ilk kişi, yazar ve gazeteci V. Varşavski olur: “Andrey 

Platonoviç Platonov, Çevengur’da Bolşevik devrimini büyük, ancak 

aynı zamanda mantıksız, korkunç ve acınası bir dram olarak tasvir 

eder. Burada herkes anlaşılması güç ve karışık.” Platonov konusunda 

araştırmalar yapan Alman bilim adamı M. Heller ise, Platonov 

hakkındaki Mutluluk Arayışı İçindeki Andrey Platonov (Andrey 

 
295 Gaganova, a.g.e.,16. 
296 Gaganova, a.g.e.,17. 
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Platonov v poiskah sçastya) isimli kitabında Platonov ütopyasının dini 

yönünü, yazarın savunduğu komünizmi yeni bir din, ancak 

Hristiyanlığın psikolojik yönleri özellikle çarpıtılmış yeni bir inanç 

şeklinde ele almasından yola çıkarak tasvir eder. L. Heller ve M. Nike 

gibi diğer araştırmacılar ise Çevengurluların mistisizminin tarihi 

temeline dikkat çekerler. Kendi çalışmalarında Çevengur’u Rus köylü 

ütopyaları arasına dâhil eden bu bilim insanları, aralarındaki 

benzerliğe çıkış noktası olarak da halkın dini bütün yaşamının sonucu 

neticesinde beliren düzenin anlatıldığı, köken olarak çok eski 

zamanlara dayanan Belozerye konusundaki bir efsaneyle 

Çevengurluların ortak yönleri gösterilir. Platonov ütopyasının 

öğretisine en büyük katkıyı ise H. Künter yapar. Son çalışmalarından 

birinde araştırmacı, Çevengur’un son zamanların en yaygın ütopya 

türlerinden biri olan, eski dünyanın korkunç bir şekilde ortadan 

kaldırılması ve Tanrı’nın hâkimiyetinin gelişiyle binlerce yıllık 

egemenliğin hüküm sürdüğü bir vasiyet hayali demek olan hiliazmın - 

millenarizm olarak da geçer - örneklerinden biri olduğunu savunur.297 

Köhne ve kırsal bir köyün sakinleri, açlık ve susuzluktan dolayı 

yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri memleketlerinden göç 

ederler. Bu köyde tek başına kalan Zahar Pavloviç, eli nerdeyse her 

işe yatkın, en yakın dostu makineler olan ve insanlarla yakın ilişkiler 

içine girmekten hoşlanmayan bir karakterdir. Sürekli yaşadığı belli bir 

meskeni yoktur ve daima yolculuk halindedir. Seyahatleri sırasında 

kimi insanların bozuk aletlerini tamir eder. Bu sırada zavallı insanların 

 
297 Gaganova, a.g.e.,18. 
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yaşam şekli, en çarpıcı noktalarıyla gözler önüne serilir. Zahar’ın en 

belirgin özellikleri çaresizlik olan bu insanlarla kesiştiği tek nokta, 

eserin bir diğer önemli karakteri Saşa Dvanov ile olur. Daha çocukken 

balıkçılık yapan babasının ölümün gizemini merak etmesi ve 

babasının öldükten sonra geri gelinebileceği düşüncesiyle kendini göle 

bırakması ve kısa zaman sonra da cansız bedeninin gölden çıkarılması 

sonucu öksüz kalan Dvanov’u, önce yedi çocuklu kalabalık bir aile 

yanına alır ve büyütür. Ancak çok geçmeden yedi çocuğa iki çocuk 

daha eklenince Dvanov, başının çaresine bakması için evden 

gönderilir. Uzun süre göçebe yaşayan kahramanı, Zahar Pavloviç 

yanına alır. Kısa bir süre sonra Dvanov, babası saydığı Zahar’a 

işlerinde yardım eder. Diğer yandan Dvanov, komşu evde yaşayan 

Sonya Mandrova’ya âşık olur, ancak hiçbir zaman genç kıza açılmakta 

başarılı olamaz. Kısa bir süre sonra Sonya’nın başka bir köye 

öğretmenlik yapmak amacıyla gönderilmesiyle de aşk hikâyesi 

tamamen son bulur. Bu sırada Dvanov, ağır bir hastalık atlatır. Daha 

sonra babası yerine koyduğu Zahar’la savaşın başlaması üzerine şehre 

bir partiye kaydolmak üzere yola koyulur. Kendilerine uygun 

buldukları bir partiye üye olan kahramanlara çok geçmeden ilk 

görevleri verilir. Dvanov’a düşen, partinin isteği doğrultusunda şehir 

şehir dolaşarak komünizmi bulmak; babası Zahar’a ise bu zor 

dönemlerde gönülden bağlandığı ve oğlu yerine koyduğu Dvanov’un 

yolunu gözlemek olur. Dvanov’un yolculuğu ve komünizmi ararken 

yaşayıp gördükleri, romanın ilk bölümünü oluşturur. Aynı zamanda 

yazar, eserine eklediği alt başlık olan “Açık Yürekle Yolculuk” 

öğesini de böylelikle yerine getirmiş olur. Kahramanın yolculuğu, 
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devrim ve Anayurt Savaşı yıllarının fırtınalı yaşamına uygun olarak 

beklenmeyen macera ve tanışmalarla çok uzun ve ağır geçer.298 

Dvanov, dolaştığı her yerde köylülere yeni ve güzel yaşamın simgesi 

komünizmin nerede olduğunu sorar ve burada açıkça ütopya kendini 

göstermeye başlar. Çok geçmeden yolda anarşist bir çetenin elinden 

onu kurtaran bir diğer kahraman, Alman komünist devrimci Roza 

Lüksemburg’a tutkulu aşkıyla bilinen ve kendisi gibi komünizmin 

koyu savunucusu olan Stepan Kopyonkin ile tanışır. Kopyonkin, 

önceden belirttiğimiz gibi Platonov’un eşi M. A. Kaşintseva’ya âşık 

olarak evlilik teklifi eden, Kızıl Ordu kumandanı Leonid 

Aleksandrov’un kendisidir.299 Aynı zamanda Platonov’un Don 

Kişot’la benzer özellikler yüklediği kahramanıdır. Çünkü karakter, 

kendiliğinden atılımları ve tutkularının daha çok hâkim olduğu 

karışıklığıyla Platonov’a göre Don Kişot’u andırır.300 Kopyonkin’in 

Dvanov’u anarşistlerin elinden kurtarması üzerine, sonraki 

yolculuklarına ikisi devam edip halkı komünizme yakınlaştırmak için 

ateşli konuşmalar yaparak çağrıda bulunurlar. Ancak kimi zaman 

yolları ayrı düşen kahramanlar, Dvanov’un komünizmin 

gerçekleştiğine yönelik bilgiler edindiği yer olan Çevengur’a gidip 

bakması konusunda Kopyonkin’e not göndermesiyle tek bir noktada 

birleşirler. Kitabın ana temasını oluşturan Çevengur şehrinin anlatımı, 

romanın ortasından itibaren başlar. Çalışmanın ilginç yanı, bu şehir 

konusunda ilk bölümlerde herhangi bir ipucunun bulunmaması ve 

 
298 Agenosov, a.g.e., 83. 
299 Varlamov, a.g.e., 49. 
300 Çalmayev, a.g.e., 314. 
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hakkında tek bir sözün dahi geçmemesidir.301 Ancak romanın bundan 

sonraki kısmındaki tüm olayların mekânı Çevengur şehri olur. 

Kopyonkin, Çevengur’a varmak üzere çıktığı yolculuğunda Çepurnıy 

adında at üzerinde uyuyan bir diğer kahramanla tanışır. Bu sefer 

yolculuğa komünizmin Çevengur’da kurulduğuna, insanların açlıktan, 

susuzluktan ve sıkıntılarından kurtulduğuna yönelik umutla iki 

kahraman devam eder. Ancak şehre vardıklarında gördükleri 

karşısında şaşkına dönen kahramanlar, buradaki komünizmin 

kurulduğuna, fakat hiçbir işlevselliğinin olmadığına bizzat şahit 

olurlar. Çevengur’a Kopyonkin ve Çepurnıy’ın ardından, 

kahramanların çağrısı üzerine Dvanov gelir. Dvanov, öncelikle 

çevresini inceler ve Çevengur’da komünizmin gerçekten kurulduğunu 

düşünür. Çünkü burada ortak mülkiyet anlayışı benimsenmiş, insanlar 

kendileri için çalışmayı bırakarak başkalarına faydalı olmaya 

çalışmaya başlamışlardır. Öyle ki, şehirdeki erkekler yalnız kalmasın, 

savaşın harap ettiği yaşamlarının geri kalanını mutlu geçirebilsinler 

diye başka yerlerden kadınlar getirilip onlara eş yapılır. Ancak bu 

düzen, çok geçmeden dönemin çetrefilli koşullarından nasibini alır ve 

romanın finalini Kazakların saldırısı sonucu yok olan Çevengur’un 

tasviri oluşturur.302 Çevengur, Platonov’un gençlik yıllarından itibaren 

savunduğu ve ülkesinin kurtuluşu olacağına inandığı komünizmin, her 

ne kadar dönem yönetimiyle aynı çizgideymiş gibi görünse de aslında 

içten içe ne kadar farklı olduğunu vurgulamak üzere kaleme aldığı bir 

 
301 Kormilov, S. İ. (2008). İstoriya Russkoy literaturı 20. veka (20-90-e godı): 

Osnovnıe imena. Moskova: Filologiçeskiy Fakultet MGU, Moskovskogo 

Universiteta, 342. 
302 Kormilov, S. İ., a.g.e., 343. 



 
136 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

örneklem niteliğindedir. Yazara göre, komünizmin ölçütleri eserinde 

çizdiği haliyle olması gerekirken, bunun için gerekli ortam aslında 

mevcut değildir. Bunu romanında öncesinde de belirttiğimiz üzere, 

belirli bir düzen içinde göstermeye çalışır. İlk olarak dönemin 

koşullarını en çarpıcı yönleriyle tasvir ettikten sonra, ikinci aşamada 

ideal toplum modeli önermeye başlar. Bu önerisini bir şehir üzerinden 

somutlaştırarak verdikten sonra, halk bazında düşüncelerinin sağlam 

temellere oturmadığını görür. Bu nedenle eserinin sonunu 

antiütopyaya çevirerek kurduğu düzeni kendi elleriyle alt üst eder. 

Bahsi geçen sıralamayı, çalışmamızın bu bölümünde alt başlıklarla 

detaylandırmaya çalışacağız. 

Gerçek Yaşam 

Platonov’un Çevengur’daki ütopyasının en belirgin özelliği, eserinin 

başlangıcında gerçek yaşamı resmetmesidir. Bunu yapmasının nedeni, 

kahramanlarını ütopik hayallere iten unsurları gözler önüne sermek 

oluşturmaktadır. Gündelik olaylardan beslenen Platonov’un diğer 

birçok ütopik eserde görülmeyen bu tarzı, çalışmamızın da konusunu 

oluşturan farklı ütopya anlayışının ilk basamağında yer almaktadır.  

Platonov, romanı Çevengur’u 1926 yılında, Rusya’nın zor bir 

döneminde kaleme alır. 1904-1906 yılları arasında Rus halkı, 

düşüncelerini farklı yollarda göstermeye başlar. Siyaset konusunda 

dersler vermek, dernekler kurmak, öğrenci yürüyüşleri organize 

etmek, dönemin entelektüellerinin başlıca siyasi faaliyetleri olurken; 
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toprak ağaları yapılan reformları tartışmak amacıyla konferanslar 

düzenler, işçiler ise ekonomik içerikli olmasından ziyade siyasi 

reformlar yapılması yönündeki taleplerini vurguladıkları grevler 

gerçekleştirirler. Köylüler de mevcut hükümetten hoşnutsuzluklarını 

çeşitli ayaklanmalarla göstermeye başlarlar. Bu ayaklanmaların çoğu 

toprak ağalarının evlerinin yakılması ve hatta katledilmeleri ile 

sonuçlanır. Bazı askerler, sosyalist fikirlerin etkisinde kalıp emri 

altında oldukları subaylara başkaldırmaya başlar ve isyanlar deniz 

kuvvetlerine kadar sıçrar. Bu dönem, devletin birçok üst düzey 

yetkilisinin teröristler tarafından suikasta uğradığı bir zaman dilimi 

olarak da anılır.303 Çok geçmeden sürece I. Dünya Savaşı ve 1917 

Ekim Devrimi eklenir. Almanya’nın Rusya’ya savaş ilan etmesi 

sonucu büyük şehirlerde vatansever gösteriler kendini göstermeye 

başlar. Savaşın ilk üç ayında büyük kayıplar veren Rus ordusunun 

cephelerdeki başarısızlık haberleri birbiri ardına gelir. Bunun dışında 

savaş nedeniyle halk kıtlığa sürüklendiğinden isyanların ve bu 

isyanları bastırmak için girişilen eylemlerin şiddeti daha da artar.304 

Platonov da romanı Çevengur’da bu süreci tüm çıplaklığıyla anlatır. 

Ancak bu anlatım, olayların birebir resmedilişi şeklinde değil, daha 

çok yapılan eylemlerin eleştirel bakış açısından geçirilmiş haliyle 

sunulur. Yazarın yönetimle ters düşmesinin altında ise bu sunum tarzı 

yatar.  

 
303 Vernadsky, G. (2011). Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge. 328. 
304 Vernadsky, a.g.e., 350. 
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Çalışmamızın ikinci bölümünde ütopyaların savaş, iç karışıklık, açlık 

dönemlerinde ortaya çıktığını belirtmiştik. Yani ütopik eserler, 

sebepsiz yere ve kendiliklerinden değil, insanları böyle arayışlar içine 

sokan bir takım olumsuz etkenler sonucu belirir. Yaşadığı dönemin 

olumsuzluklarından yoğun bir şekilde etkilenen Platonov da eseri 

Çevengur’un başlangıcına açlık ve kuraklıktan etkilenen bir köy 

halkının tasvirini koyar ve istediği yaşam düzenine, umutlarına ve 

hayallerine birden giriş yapmadan, öncelikle bu koşulu hazırlayan 

şartları gözler önüne sermeye çalışır. Bu nedenle eser, roman 

sanatında sık bir şekilde kendini gösterdiği üzere tasvirle başlar. 

Ancak bu tasvir kullanımı yalnızca doğanın değil, aynı zamanda 

kahramanların dış görünüşü, manevi dünyası ve yaşadıkları sosyal 

çevre üzerine olur. Doğa tasvirleri ise eserde daha çok peyzaj şeklinde 

ön plana çıkar.305 Yine bu çeşit tasvir yardımıyla eserin başlangıcında 

kahraman, belli edilmeden bir anda okuyucunun karşısına çıkarılır: 

“Eski taşra şehirlerinin eteklerinde köhnemiş ormanlar bulunur. 

Buraya insanlar, doğrudan doğadan çıkıp yaşamaya gelirler. Her şeyi 

onarıp donatabilen ancak kendisi gayet sade yaşayan, keskin gözleri 

ve kederden bitkin yüzüyle bir adam çıkagelir.”306 Platonov, 

romanının başlangıcına ve eserin içine serpiştirdiği bu tasviri, aynı 

zamanda genç yaşlarda yazdığı Bozkır (Step) şiirinde de kullanır.307  

 
305 Kormilov, S. İ., a.g.e., 344. 
306 Platonov, A. A. (1989). Yuvenilnoe More, Kotlovan, Çevengur. Moskova, 

İzvestiya.191. 
307 Varlamov, A. (2013). Jizn zameçatelnıh lyudey. Moskova: Molodaya Gvardiya, 

19. 
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Tasvir sırasında en dikkat çekici nokta, bu dönem Rus insanının 

yaşam şekli olur ve eserde olaylar, kaynağını tam olarak buradan alır. 

Eski yaşam düzenini alt üst eden kıtlık, susuzluk ve insanların 

birbirleri ve çevresi arasındaki karşılıklı ilişkiler, eserin konusunu 

oluşturur.308 Devrimin yanı sıra iç savaşın da eklendiği acımasız 

dönem koşullarının en belirgin tarifi eserde şu şekilde verilir: 

“Anayurt Savaşı orada ölü atların, at arabalarının, eşkıyaların 

yakasız kıyafetleri ve yastıkları olan halk malının parçaları olarak 

kalmıştı. Haydutlar eyerleri yastık yaparlardı, bu yüzden haydut 

takımlarında şöyle bir komuta vardı: Kuş tüylerine!”309 Ancak 

dönemin koşullarını, halkın yaşamını, hayallerini, umutlarını eserde en 

iyi özetleyen ve aynı zamanda tüm esere yer yer serpiştirilen 

motiflerin bütünsel hali, Dvanov ve Kopyonkin’in yolculukları 

sırasında Paşintsev ile tanıştıkları sırada kahramanın yalnızlık ve 

bunalım içinde duvara yazdığı şiirinde gizlidir:  

 

 Bırak tüm toprak kendi kendine doğsun. 

Sen yaşamana ve eğlenmene bak- 

İki kere gelmiyorsun dünyaya, 

Tüm kutsal komünle 

Dürüst olanların elini tut. 

Ve herkesin kulağına bağır: 

Üzgünce oturduğumuz yeter, 

Hadi daha da şişmanlayalım, 

Kahrolsun dünya işleri, 

Toprak bize yiyeceğimizi verir.310 

 

 
308 Agenosov, a.g.e.,158. 
309 Platonov, a.g.e., 286. 
310 Platonov, a.g.e., 318. 
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Savaşlar nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu kıtlık felaketiyle birlikte 

doğum oranı da bununla doğru orantılı olarak düşüşe geçer. Nitekim 

bu durum, on yedi çocuğu olan Mavra Fetisovna isimli bir karakterin 

böyle bir dönemde hamile olmayışı ve bunun halk tarafından kıtlığın 

göstergesi olarak kabul edilmesiyle nitelendirilir: “…Geçen yıla göre 

bu sonbahar köyde çok daha az çocuk doğdu. En önemlisi de kuraklık 

öncesi yıllar haricinde yirmi yıl boyunca her yıl ardı ardına doğuran 

Marya Teyze çocuk doğurmadı. Bunu tüm köy de fark etmişti. Eğer ki 

Marya Teyze boş geziyorsa köylüler şöyle derdi: “Marya bu günlerde 

kız gibi geziyor. Demek ki yazın kıtlık olacak…”311 Çünkü her 

kültürde olduğu gibi burada da doğum, bereketin ve bolluğun simgesi 

olduğundan karakterin hamile olmayışı halk tarafından kıtlığın 

habercisi olarak algılanır. 

Devrimin yetişkinlerden ziyade yaşayan çocuklar üzerindeki etkisi de 

çok büyük olur. Bu da eserde şu şekilde tasvir edilir: 

“Demiryolu kulübeleri düşünceli sakinleriyle daima Dvanov’un 

ilgisini çekmişlerdir. Yol bekçilerinin kendi yalnızlıklarında 

sakin ve akıllı olduklarını düşünürdü. Dvanov, su içmek için yol 

üstündeki evlere girer, oyuncaklarla değil de hayal güçleriyle 

oynayan çocukları görür ve yaşamlarını paylaşmak için onlarla 

sonsuza dek kalmaya yeterli görür kendini.” 312 

 
311 Platonov, a.g.e., 206. 
312 Platonov, a.g.e., 252. 
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Bir diğer bölümde yine çocukların zor yaşamına şu şekilde şahit 

oluruz: “Çocuklar da uyanmışlardı, ancak sıcak yataklarından 

kalkmadılar ve acıkmamak için tekrar uyumaya çalıştılar.”313 

Savaşlarla dolu böyle bir süreç içinde çaresizliğin savunmasız 

bıraktığı insanlar, eserde yaşam mücadelesiyle hayata tutunmaya 

çalışır. Hatta yeni doğan bebeklere bu mücadele şansı bile tanınmaz 

ve doğar doğmaz sistematik bir şekilde ölüme terkedilirler ardından da 

kendi içlerinde buldukları bir yöntemle minik bedenlerin yaşama 

sorunsalına trajik bir çözümle son verilir:  

“Küçükleri açlıktan kurtaran İgnatyevna adında yaşlı bir kadın 

vardı. Yarısına kadar tatlı otla doldurduğu mantarlı likörü 

çocuklara verir, çocuklar da dudaklarındaki kuru köpükle 

uysalca sessizleşirlerdi. Anne çocuğunun yaşlanmış, kırışık 

alnını öper ve fısıldardı: Çilen doldu yavrum. Tanrım, sana 

şükürler olsun!”314 

Çünkü bu dönemde ölümle yaşam arasındaki çizgi öylesine keskindir 

ki bu olgu, artık insanlarda hiçbir korku, endişe ve üzüntü 

uyandıramaz hale gelerek sıradan bir görünüm kazanır.315 

Ölüm, hazin yüzünü başlangıçta küçük çocuklar üzerinden 

gösterirken, yetişkin birinin ölümünden sonra da geride kalanların 

 
313 Platonov, a.g.e., 257. 
314 Platonov, a.g.e., 193. 
315 Çalmayev, a.g.e., 308. 
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tavırları, dönem insanının içler acısı haline işaret eder. Ölümün ne 

olduğunu merak edip öldükten sonra geri döneceğini düşünen ve 

döndüğünde de onun nasıl bir şey olduğunu insanlara anlatmaya karar 

veren bir balıkçı (Dvanov’un babası), kendini göle atarak boğulur ve 

cesedi üç gün sonra sudan çıkarılır. Geride kalan insanlar ise bir 

insanın yitip gitmesinden ziyade kendileri öldükten sonra arkalarında 

en azından ağlayan birkaç kişi olsun diye cenazede ağıt yarışına 

girerler. Bu da eserde karakterler arasındaki şu diyalogda kendini 

gösterir: “Zahar Pavloviç kederi arasında geleceği bir anda hatırlar 

ve  “Yeter Nikiforovna, acıdan ulumuyorsun sen, bir gün sen de 

öldüğünde arkandan ağlasınlar diye yapıyorsun…” der hüngür 

hüngür ve alelacele sızlanmayla ağlayan bir kadına. 316 Anlaşıldığı 

üzere dönem insanı, yaşarken ayrılmaz parçası olan yalnızlıktan, 

öldükten sonra kurtulma çabası içine girer. 

Dönemde hâkim olan savaş ve yıkıntı, insanların yaşamlarına 

derinden nüfuz eder ve ne yazık ki aşk gibi masum duygular da bu 

koşullardan nasibini alır. Zahar Pavloviç, Dvanov’a görev gereği 

cepheye giderken garda yaptığı konuşmada aşkın tarifini şu şekilde 

çizer: “Saş, sen artık yetişkin bir çocuksun, kendin de biliyorsun… 

Öncelikle boşuna bu işle uğraşmaya gerek yok. Bu en aldatıcı şey. 

Hiçbir şey yokken bir şey seni nasılsa bir yöne doğru çeker, bir şey 

istersin… Her insanın alt kısmında tam bir emperyalizm durur.”317 

Saf duyguların devrim tasvirinde araç olarak kullanılması, dönem 

 
316 Platonov, a.g.e., 196. 
317 Platonov, a.g.e., 243. 
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koşullarının doğrudan olmasa da dolaylı yoldan fark ettirilme 

çabasının en çarpıcı örneğidir. Bu örneği destekleyen diğer bölüm de 

eserde mutluluk üzerine yapılan betimlemedir:  

“Komutan, komiserin karşısında uzanmış, uyuyordu. Kitabı 

Rafael’in anlatıldığı sayfada açık kalmıştı. Dvanov, sayfaya 

baktı. Burada Rafael, Akdeniz’in sıcak kıyılarında yaşayan 

önceki mutlu insanlığın canlı Tanrısı olarak adlandırılıyordu. 

Ancak Dvanov, bu zamanı zihninde canlandıramadı; orada da 

rüzgâr esiyordu ve kavrulan sıcakta işçiler toprağı sürüyorlardı, 

küçük çocukların da anneleri ölüyordu.”318 

Görüldüğü üzere Dvanov için mutluluk sefalet, yorgunluk ve ölümden 

öte bir durum değildir.  

Ütopyanın Başlangıcı - Devrim 

Platonov, yaşadığı bu uyumsuz ve bozuk toplum düzeni nedeniyle çok 

geçmeden bir cennet umudu içine girer. Bu, romanın başlangıcında 

belirgin olarak kendini göstermese de kimi yerlerde araya silik 

kahramanlarla serpiştirilir. Zahar Pavloviç’in yolculukları sırasında 

rastladığı adı verilmeyen ve “yersiz yurtsuz” diye adlandırılan bir 

kahraman için yapılan tasvirle yazarın söz konusu umudu ön plana 

çıkar: “Yersiz yurtsuz hayatı boyunca şimdikinden daha fazla hiçbir 

şey yapmamıştı; elli yaşına kadar yalnızca etrafını seyretmiş, 

 
318 Platonov, a.g.e., 248. 



 
144 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

sakinliğin ve yeryüzünün aydınlanmasının ardından hemen harekete 

geçmek için en sonunda bir gün genel rahatsızlıktan doğacak şeyi 

beklemişti…”319 Eserde bahsedilen bu aydınlanma, kahramanların çok 

daha güzel günlerin geleceğine yönelik bir beklenti ve umut içinde 

olduklarının göstergesidir. Yersiz yurtsuz karakterinin seçilmesi ise, 

romanda yer alan bütün kahramanlara örnek teşkil etmesinden ileri 

gelir. Kahramana adını veren yersiz yurtsuz olma, yani öksüzlük, 

yalnızlık, soysuzluk tamamen manevi dilsizlikle dolu insanlığın 

simgesidir. Araştırmacı Çalmayev’e göre bu karakter, insanlığın sağır 

rüyası, gerçeğin gelişine dair haber içinde donakalmış bir varlıktır.320 

Eserin başlangıcında kıtlık ve açlık nedeniyle insanlar birbirlerinden 

uzaklaşmak zorunda kalır, yeni doğan bebeklerin ise ilk nefesleri son 

nefeslerine karışır. Ölüm, insanlar için tek kurtuluş yolu olarak 

görülür. Hatta eserin içindeki bir diyalogta ölüm, “hayatın 

yangınından kurtuluş yolu” şeklinde geçer.  Ancak ülkenin durumu, 

gittikçe daha da içler acısı bir hal alınca ayrı düşen insanlar birlik 

olmanın değerini anlar, komünizmin bir kurtuluş olduğu ve ancak 

beraber oldukları takdirde kurulabileceği inancı yaygınlaşmaya başlar, 

yokluk varlığının değerini çok daha belirgin bir şekilde hissettirir. 

Komünizm kurulduğu takdirde ölüm de, açlık da, kıtlık da yok olacak, 

insanlar huzura ereceklerdir. Bu nedenle Platonov eserinde daha çok 

yalnız, hayatta kimsesi kalmamış kişileri ele alır. Bu kişiler bir 

kökene, herhangi bir uğraşa, amaca sahip olmayan, boş gezen 

 
319 Platonov, a.g.e., 193. 
320 Çalmayev, a.g.e., 305. 
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‘ötekilerdir’. Bu insanların öksüzlükten kurtulma yolu olarak da 

romanda kardeşlik, tek bir amaç için birleşme şeklinde işlenir : 

“Sabahleyin Şumilin, ilçedeki yığınların artık belki de bir şey 

düşündüklerini ve sosyalizmin bir yerlerde kazara kurulduğunu 

tahmin etti. Çünkü felaket korkusu ve ihtiyaçlarını gidermek için 

insanlar biraraya geldiklerinde gidecek yerleri yok. Kadın 

eşinin gözlerine tifodan yanan beyaz gözlerle baktı ve Şumilin 

tekrar paltosunun altına saklandı, sakinleşmek için fısıldadı, 

hemen sosyalizmi başlatmak gerek, yoksa o (Nastya) ölecek.” 321 

Eserde komünizmin, mülkiyet anlayışının kaldırılması ve paylaşımın 

artmasıyla kurulacağı savunulur. Dvanov ve Kopyonkin, bir diğer 

kahraman Dostoyevski’ye insanlar arasında hayvan paylaşımı 

yapmasını, böylelikle toplum içinde birliktelik duygusunun artacağını 

söyler. Bunun üzerine yoksullara en iyi at ve inekler, orta derecedeki 

köylülere ise ancak birkaç koyun verilir. Her ne kadar bu dağıtım fikri 

ve şekli tamamlanmış ve gerçekleşmiş gibi görünse de eylem, sağlam 

temellere oturtulamaz. Eserin genelinde hüküm süren komünizmin 

kurulacağı inancı, bütünden özele gidildiğinde parçalar halinde 

kendini gösterir. Hayvan dağılımı sırasında elinde hayvanını besleyen 

yemi olmayan insana hayvan verilmesi, mantık dışı olarak kabul 

edilir. Öyle ki bunun bilincinde olan köylü, gizlice hayvanları tekrar 

varlıklı kişilere iade eder. Temelsiz binanın çökmeye, köksüz 

düşüncenin de kırılmaya mahkûm olduğu olgusu burada açıkça 

 
321 Platonov, a.g.e., 258. 
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kendini gösterir. Bu nedenle de paylaştırma eyleminin faydasız olduğu 

kanısına varılır. Yazarın komünizm anlayışının aslında yönetimle 

tamamen farklı bir boyutta olduğu burada içten içe kendini gösterir. 

Platonov’a göre komünizm, fukaraların temiz ellerinden yani saf ve 

temiz köylünün çabalarından oluşacaktır. 

Gölde boğularak ölen balıkçının oğlu Dvanov karakteri, eserin bir 

yandan kilit, diğer yandan da çözüm noktasını oluşturur. Aynı 

zamanda eserin başkahramanı olan Dvanov’un, araştırmacılar 

tarafından Platonov’un karakteristik özelliklerini taşıdığı ileri sürülür. 

Yazar, kahramanında 1920’li yılların başlangıcındaki düşüncelerini, 

yaşamının bazı bölümlerini yansıtır. Örneğin Dvanov, yazar gibi çok 

okuyan bir karakterdir. Küçük yaşta babasının ölmesiyle öksüz 

kalması ve çok zor bir yaşamı olması sonucu kafasını kurcalayan 

düşüncelerine yönelik cevapları kitaplarda arayan bir karakterdir. Bu 

nedenle araştırmacılar tarafından aydın bir karakter, eserde ise ‘entel 

burjuva’ olarak nitelendirilir. Ancak romanda insanlar, mutlu bir 

geleceğin hayalini kursalar da bunun temelinin kitaplarla 

atılamayacağını düşünürler. Buna gerekçe olarak da aydın kesimin 

günün dayanılmaz koşullarına sebep oldukları yönündeki 

düşüncelerini gösterseler de diğer yandan hafızalarındaki mutlu ülke 

düşüncesinden de bir türlü kurtulamazlar:  

“Sonraki yıllarda Zahar Pavloviç’i hiçbir şey etkileyemedi. 

Yalnızca akşamları kitap okuyan Saşa’yı gördüğünde, içinde 

ona karşı bir acıma uyanırdı. Zahar Pavloviç Saşa’ya, 
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kitaplarla kendine acı çektirme, orada ciddi bir şey olmuş 

olsaydı çoktan insanlar birbirlerini kucaklardı, demek isterdi. 

Ancak Zahar Pavloviç hiçbir şey söylemedi, her ne kadar içinde 

mutluluk gibi basit bir şey kıpırdasa da aklı söylemesine engel 

oldu. Dostluğun tüm kelimeleri ve yaşamın özünün tüm gücünü 

çekip aldığı sessiz göl kıyılarında sakin ve cezbedici bir yaşamın 

hasretini çekiyordu.” 322 

Görüldüğü üzere, kitap okumak ve düşünmek böylesine ağır şartlarda 

yaşayan insanlar tarafından sancılı eylemler olarak kabul edilir. 

Aslında kurtuluş araçları olabilecek bu unsurlar, savaş dönemi içinde 

kahramanlarca gereksiz ve anlamsız faaliyetler olarak ele alınır. 

Başlangıçta yalnızca çevresini izleyen ve hiçbir düşüncesini 

belirtmeyen Dvanov’un devrim konusundaki asıl fikirleri eserin 

ortalarına doğru kendini ‘tedirgin bir dünya’ ifadesiyle göstermeye 

başlar. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen çevresindeki insanların 

görüşlerinin aksine kitapların dünyasında yaşamaktan büyük haz 

duyan kahraman, uzun süredir aklını meşgul eden sorulara aradığı 

cevapları kitaplarda bulmakta tam anlamıyla başarılı olamaz: “…Ne 

kadar okusa da düşünse de, içinde daima boş bir yer kalırdı. Öyle bir 

boşluk ki, içinden tasvir edilemeyen ve anlatılamayan bir dünya 

tedirgin bir rüzgâr gibi geçerdi…”323 Bu tedirgin dünyanın, sonraları 

kahramanın ideolojik düşünceleriyle birleşmesi sonucunda ütopyaya 

 
322 Platonov, a.g.e., 235. 
323 Platonov, a.g.e., 237. 
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dönüşmesi, romanın ortalarında anlatımı başlayan Çevengur şehrinin 

sunumunu oluşturur. Platonov, buradan itibaren devrimle ancak 

mükemmel bir dünya düzenine erişilebileceği düşüncesini eserde 

yavaş yavaş işlemeye koyulur. Ancak bu sürecin pürüzsüz 

işlemeyeceğini gösteren, başına geleceklerin de tamamen bilincinde 

olan bir tavır sergiler. Bunu da eserde Dvanov’un ruh halini 

yansıtırken kullandığı şu ifadelerle açık eder:  

“Saşa, arkasındaki boş karanlıktan esen, gerçek bir rüzgârdan 

geliyormuş gibi, içinde bir soğukluk hissetti, önündeki rüzgârın 

doğduğu yerde ise kendi nefesine ve kalp atışına dönüşmesi 

gereken saydam, hafif ve kocaman canlı hava yığını vardı. Bu 

önsezi önceden göğsünü kaplamıştı ve bedenindeki boşluk 

gelecek yaşamı zapt etmeye hazırlanarak daha da açılmıştı.”324  

Nitekim Platonov, bahsettiği yeryüzü cennetini kurma umudunu kendi 

anlayışından doğan devrimde aradığını, dolaylı olarak kahramanları 

Zahar Pavloviç ve Dvanov’un siyasi bir partiye kaydolmak için şehre 

gitmeleri ve genel merkezde kendilerine uygun parti seçme 

eylemlerinde tasvir eder. Buradan yola çıkılarak yazarın arzu ettiği ve 

eserinde de sürekli olarak değindiği ‘uzak diyar’a ulaşmanın ancak 

devrimle mümkün olabileceği düşüncesine, iki kahramanın parti 

binasına yolculuklarında kullandığı ifadelerini örnek göstermek 

mümkündür:  

 
324 Platonov, a.g.e., 237. 
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“Sabahleyin Saşa ve Zahar Pavloviç, şehre gitmek için yola 

koyuldular. Zahar Pavloviç, hemen kaydolmak için en ciddi 

partiyi aradı. Tüm partiler tek bir devlet binasında yer alıyordu 

ve her biri kendisini diğerlerinden daha iyi görüyordu. Zahar 

Pavloviç, partileri kendi aklına göre değerlendirdi. 

Anlaşılmayan bir programı olmayan ve her kelimenin açık ve 

güvenilir olduğu bir parti arıyordu. Hiçbir yerde ona yeryüzü 

cennetinin geleceği tam günü söylemediler. Bazıları mutluluğun 

karışık bir iş olduğunu ve onda insanın amacının değil, tarihi 

yasaların olduğunu söylerler. Diğerleri ise mutluluğun sonsuza 

dek sürecek aralıksız bir mücadele olduğunu söyler.”325 

Devrim buradan itibaren açıkça eserin konusuna dâhil olur. 

Kahramanlar artık birbirlerine ‘işçi yoldaş’ diye seslenmeye başlar. 

‘Yoldaş’ sözcüğü ise romanın sonlarına yaklaşırken açıklanır. 

İnsanların birbirlerine bu şekilde hitap etmelerinin sebebi, ellerinde 

insanlık dışında hiçbir şey kalmaması sonucu, yoldaşlığın ve 

arkadaşlığın ortaya çıktığı düşüncesi gösterilir.326 Franscis Bacon’un 

Yeni Atlantis isimli ütopik eserinde de benzer bir yaklaşım 

görülmektedir. Eserde uzunca anlatılan Süleyman Mabedinde’de 

insanlar birbirlerine ‘birader’ diye hitap ederler.327 Böylelikle özel 

mülkiyetin kesinlikle reddedildiği, var olanın herkese ait olduğu ve bu 

nedenle paylaşmanın ve kardeşliğin ön planda olduğu komünizm, 

 
325 Platonov, a.g.e., 239. 
326 Platonov, a.g.e., 398. 
327 Bacon, F. (2007). Yeni Atlantis-Yeni Atlantis Üzerine Notlar (Çev. Çiğdem 

Dürüşken). İstanbul: Kabalcı.  
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burada artık romanın ana teması haline gelir. Ancak eserde dikkat 

çeken bir diğer nokta, her kahramanın devrimden ve bu nedenle 

hayallerinde kurdukları dünyadan beklentilerinin kendi yaşamlarıyla 

doğru orantılı olarak farklılık göstermesidir. Buna örnek olarak 

Dvanov’un yeni dünyasının şu tasvirini vermek mümkündür: 

“Aleksandr gücenmedi(…) Gelecek dünyada Zahar Pavloviç’in 

endişesi hemen kaybolacak, balıkçı babası ise uğruna kendi isteğiyle 

öldüğü şeyi bulacak. Belirgin duygularında Aleksandr zaten bu yeni 

dünyaya sahipti, ancak o sadece yapılabilir, anlatılamaz.”328 

Alıntıdan da anlaşıldığı üzere, kahramanın yaşadığı duygusal 

yıkımlar, hayal dünyasını dahi ele geçirmiş ve bu nedenle özlemlerini 

bu kırıklıklar doğrultusunda işlemiştir.  

Ütopya kavramını edebiyata kazandıran Thomas More’un Ütopya 

isimli eserinde bahsedilen yaşamın temel ilkelerinden en önemlisi, 

yaygın olan “ortak mülkiyet” anlayışının ortadan kaldırılması ve 

insanların özgür bırakılması gerektiğidir. Platonov da bu yargıyı 

savunur ve eserinde hayalini kurduğu dünyasının tasvirine geçmeden 

bu ilkenin çok önemli olduğu düşüncesini kahramanlarının diyalogları 

arasına önceden yerleştirir. Bunu da Zahar Pavloviç ile kaydolduğu 

partideki görevli arasında geçen diyalogtan anlamak mümkündür. 

Zahar Pavloviç olması gereken toplum düzenini şu şekilde dile getirir: 

“Peki ya ne gerekiyor?” diyerek şaşkına döner muhatabı. -Mülkiyeti 

aşağılamak ve insanları da serbest bırakmak gerekiyor, o zaman daha 

 
328 Platonov, a.g.e., 242. 
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iyiye geçilecek, aman Tanrım, gerçek bu.”329 Romanda bu düşüncenin 

diğer kahramanlardan Kopyonkin, Dostoyevski ve Çepurnıy’a kadar 

birçok destekçisi vardır. Bu, eserin ikinci bölümünde Aleksandr 

Dvanov’un yolculukları sırasında da sıklıkla tekrarlanan bir düşünce 

olmakla birlikte Platonov’un klasik edebiyatın eserleriyle benzeşen 

ütopya motifine bir örnek niteliğindedir.  

Ütopik Şehir Çevengur  

Platonov, romanın ortalarından itibaren tamamen kendisinin 

kurguladığı ve adına da Çevengur ismini verdiği şehrinin anlatımından 

başlayarak bizzat olmasını istediği devrimi burada somutlaştırarak 

sunar. Bu nedenle Platonov’un düzyazı sanatının da zirvesini 

oluşturan bu romanı, içinde kurgulanan toplumsal düzenin gerçeklikle 

bağdaşmadığı gerekçesiyle ütopik eserler arasında sayılmaktadır. 

Çünkü eser, aynı ilkelerden hareket etse de birbirinden tamamen farklı 

iki devrim anlayışının simgesi niteliğindedir. Birincisi yönetimin 

uyguladığı, tamamen gerçek ve Rusya tarihinde derin izler bırakan bir 

uygulamadı. İkincisi de yazarın eserinde dönem koşullarını eleştiren 

kurgusunun, önemli devlet adamlarıyla ters düşmesine yol açan ve 

uygulanması mümkün olmaması nedeniyle ütopik sayılan bir hayaldir. 

Yazarın ütopyası, öncelikle kahramanı Dvanov’un bozkıra su 

getirmek istemesiyle başlar. Kahraman, sosyalizmin ancak toprakla 

gerçekleşebileceğini savunur. Bu nedenle insanların daha iyi bir 

 
329 Platonov, a.g.e., 241. 



 
152 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

yaşama, kuru alanları işlemeye başlamalarıyla erişebileceklerini 

düşünür. Kahramanlara göre bu bozkırlar ayrılık acısının, insanlarının 

hasretlerinin birebir şahididir. İnsanın yalnızlığını doğada en iyi 

anlayan, yabani otların dahi kendisini bir başına bıraktığı bozkır olur. 

Bu nedenle eserde bozkıra oldukça uzun yer verilir. Benzer yargı 

eserin ortalarında kendini tekrar gösterir. Dvanov’un Kopyonkin ile 

birlikte yaptığı yolculuklarda sosyalizmin kurulma koşulları tartışılır. 

Buna da ormanların az gelir getirdiği düşüncesiyle yıkılıp yerine daha 

çok kar elde edilebilecek olan çavdarın ekilmesi düşüncesiyle 

başlanır. Hatta bu düşünce, Dvanov’un el yazısıyla vilayet komitesine 

gönderilir:“Dvanov, Yukarı Motninski ilinin tüm fakir köylüleri için 

uzun bir emir yazdı… Emirde bununla sosyalizmin iki kola ayrılacağı 

yazılıydı. Bir taraftan fakirler ormanı yüksek bozkırda yeni Sovyet 

şehirleri kurmak için alacak; diğer taraftan da büyümesi uzun süren 

ağaç yerine daha faydalı olan çavdar ve türlerini ekmek için toprak 

boş kalacak.”330 Amaç, insanlığın yararına faaliyetlerde bulunmaksa 

da yöntem yine yanlış seçilir. İnsanların nefes alma alanı daraltılarak 

yaşamalarını sağlamaya çalışmak temelsiz bir diğer düşüncedir. 

Görüldüğü üzere insanların yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde 

kusursuz yaşam hayali, kuru ve verimsiz topraktan ürün beklemek gibi 

bir hayalle birebir örtüşürken, arzular temelsiz, zayıf düşünceler 

üzerine inşa edilir. 

Eserin ortalarına gelindiğinde romana ismini verse de hakkında hiç 

bahsedilmeyen ve herhangi bir giriş yapılmadan, şehrin başkanı 

 
330 Platonov, a.g.e., 303. 
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olduğunu savunan bir karakterle, olaylara dâhil olan Çevengur şehri 

anlatılmaya başlanır. Ancak Çevengur’un konumuna yönelik de 

herhangi bir bilgi ya da tasvir başlangıçta verilmez. Romanın 

sonlarına doğru Luy isimli bir kahraman, Çevengur’dan ‘dağın 

üzerindeki şehir’ olarak bahseder.331 Ütopyalarda sıklıkla kullanılan 

mekânın etrafından bağımsız olması, bir ada ya da tepe üzerinde 

konumlanma durumu burada da geçerlidir. Aynı zamanda Çevengur 

şehri, Platonov’un 1919 yılındayken bulunduğu Novohopersk şehrinin 

(ya da bozkır şehri Uroçev) kendisidir.332 Eserin üzerine kurulduğu 

ana tema olan komünizmi kurma düşüncesi, Çevengurlu başkana göre 

burada çoktan gerçekleştirilmiş, bireysellik ve mülkiyet anlayışı 

küçümsenmiş, olması gereken düzen anlayışı burada sağlanmıştır.333 

Çevengur’da insanlığın yararı için ne gerekliyse gerçek olmuştur. Bu 

nedenle geçilen ve geçilmesi beklenen bütün yollar gereksizleşmeye 

başlamıştır.334 Hatta kahraman, bu şehrin içindeki yaşamın tasvirini şu 

şekilde yapar: “Bana çalışmaya gidelim, dostum. Çevengurumuzda 

her şey çok güzel. Gökyüzünde ay, altında ise kocaman emekçi bir 

bölge, komünizmde olan her şey, göldeki balık gibi çok. Tek bir 

şeyimiz yok, şöhret…” 335 Söylediklerine bakılacak olursa başkan, bu 

şehirde insanların uzun yıllar süren, ancak devrim esnasında daha çok 

artan umutlarının ve özlemlerinin gerçekleştiğini kendinden emin bir 

tavırda savunur. Önceleri Çevengurlu diye bahsedilen kahramanın 

 
331 Platonov, a.g.e., 398. 
332 Çalmayev, a.g.e., 299. 
333 Çalmayev, a.g.e., 295. 
334 Çalmayev, a.g.e., 302. 
335 Platonov, a.g.e., 350. 
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adının sonradan Çepurnıy olduğu ortaya çıkar. Henüz Dvanov ve 

Kopyonkin Çevengur’a gelmediği için bu şehrin tarifi, ona şahit olan 

Çepurnıy üzerinden verilmeye devam edilir. Kendisinin anlatımından 

yola çıkıldığında Çepurnıy, bir gün yolunu kaybedip bu şehre 

düşmüştür. Çevengur’a girdiğinde gözüne çarpan en önemli nokta, 

şehrin eşkıyalıkla geçindiğini sanmasıdır. Çünkü burada kimse hiçbir 

şey yapmaz; ancak herkes yemek yiyip, çay içerek rahat bir yaşam 

sürer. Çevengur’da insanlar herhangi bir ideolojiye sahip olmadıkları 

gibi hiçbir meşguliyetleri de yoktur. Eserde öncesinde olmayan 

Çevengur’un sonraları ne şekilde var olmaya başladığı konusunda 

mevcut olan bilgi yalnızca şu şekildedir: Bu insanlar, evlerinden 

yanlarına hiçbir şey almadan uzun zaman önce çıkmış, çalışmayı 

bırakarak bozkırları aşmış ve sadece yiyecek aramanın derdine 

düşmüştür. Aradan geçen uzun yıllar içinde de Çevengur meydana 

gelmiştir. Nüfus buraya toplanmış ve insanlar çalışmayı bırakarak 

şehrin yönetimini Tanrı’nın eline vermiştir. Çepurnıy’ın şehir 

hakkındaki ifadesi burasının genel bir betimlemesini oluşturur: 

“…Bizim ihtiyaçlarımız ve meşguliyetimiz yoktur, içten içe 

yaşayacaksın. Çevengur’da her şey çok güzel. Güneşi sonsuz bir 

görev için seferber ettik, toplumu ise ebediyen dağıttık.”336 

Ütopyalarda dikkat çeken ortak nokta, halkın güneşe büyük anlamlar 

yüklemesi ve güneşin insanları doyurabilecek kaynak olarak 

görülmesidir. Çevengur’da da benzer bir durum görülmektedir. 

Burada savunulan düşünce kapsamında güneş, herkesin yerine çalışır 

ve her birey için evrensel bir proleter görevi üstlenir. Doğada var olan 

 
336 Platonov, a.g.e., 371. 



 
 155 

insan yapımı makineler ve aletler de ancak güneşe üretimde yardımcı 

göreve sahiptirler.337 İnsanların çalışmama sebebi olarak savunulan 

düşünce ise, emeğin ebedi bir açgözlülük kalıntısı olduğu, emeğin 

mülkü, yani zulmü ortaya çıkardığı yönündedir.338 Kısacası bu 

insanlara göre emek, kapitalizmi doğurmaktadır. Ancak güneş, onlara 

yetecek kadar ürün sağlıyor, çalışarak elde edilen her tür artış, sınıf 

savaşının ateşini körüklüyor ve aynı zamanda ortaya zararlı ne kadar 

nesne varsa o çıkmaktadır. Şehirde insanlar yalnızca cumartesileri 

çalışır, bunu da yeterli bularak günün geri kalan kısmını dinlenerek 

geçirirler.339 

Rus edebiyatında ütopya türünün, çok eski dönemlerde insanların 

uzun yıllar süren kölece yaşamı, çalışmalarının karşılığını alamamaları 

sonucu çalışmayı bırakmaları sebebiyle ortaya çıkan tembellik, 

hırsızlık ve hainlik gibi başlıca konuların egemen olduğu efsaneler, 

masallar, duygusal şiirler gibi sözlü halk sanatlarının etkisi altında 

ortaya çıktığını belirtmiştik.340 İlk dönem ütopyalarının benzer bu 

özelliği, Çevengur’da kendini şu şekilde gösterir: “Neden oturmuş 

gevezelik ediyorsun sen? Sen de büyüyecek, dilencilik edeceksin.” diye 

kızar baba. “Ben gitmeyeceğim. Ben hırsızlık yapacağım. Hatırlıyor 

musun Grişka Amcanın kısrağını çaldıklarını söylemiştin. İyi 

yapmışlar, Grişka Amca da tekrar iğdiş at almış. Ben de büyüyeyim 

 
337 Platonov, a.g.e., 396. 
338 Azerbaydjanskiy Pedagogiçeskiy İnstitut Russkogo Yazıka i Literaturı im. 
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iğdişini çalacağım.”der Proşka.341 Diğer bölümde Dvanov’u 

bacağından vuran bir grup insan, ona yardım etmek yerine, onu 

kaderine terk edip üstelik bir de üzerindeki eşyaları yağmalama 

hakkını kendilerinde görürler. Görüldüğü üzere, hırsızlık ve bunun 

gibi toplum huzurunu tehdit edici unsurlar dönemde anlamını yitirir, 

günlük yaşamın sıradan bir parçası halini alarak insanların yaşama 

biçimine bütünüyle yön verir.  

Bunun dışında ütopyanın Rus edebiyatı eserlerinde yaygın olarak 

rüyalarla ortaya çıkış yöntemini Platonov da eserinde aynı şekilde 

kullanır. Çevengur’da rüya, yaşamın devamı demektir. Dvanov, 

burada sıklıkla rüya gören tek kahramandır. Sürekli olarak rüyasında 

babasını gören kahramanın fanilerin dünyasından ölülerin dünyasına 

rüyayla geçiş yapma imkânının elinde olduğu görülür. Bunun dışında 

Dvanov’un rüyaları, onun ve Çevengur halkının gelecekteki yaşamı 

için önceden haber verme niteliğine sahiptir. Yine bu rüyalarından 

birinde kahraman, babasını görür ve ilk defa Çevengur’la tanışması 

bundan sonra olur. Babası rüyasında ona “Çevengur’da bir şeyler yap. 

Neden biz ölü gibi yatıyoruz.” der ve Dvanov, bu şehre doğru yola 

çıkar.342 Nitekim Dvanov, yine rüyalarından birinde özlediği 

dünyasına kavuşur:  

“Sonya gider gitmez Dvanov, yeni günü görmek ve geceyi 

hatırlamamak için korkudan sabaha kadar uyumak için hemen 

 
341 Platonov, a.g.e., 208. 
342 Hudzinska-Parkosadke, A. (2011).Veşetsvo suşestvovaniya kak sentralnoe 

ponyatie v romane “Çevengur” A. Platonova. Moskova: Vestnik Volgu, 40. 



 
 157 

yattı. Ancak uzandı ve geceyi açık gözlerle gördü; güçlenen ve 

endişeli yaşam, içinde unutulmak istemiyordu. Dvanov, tundra 

üzerindeki karanlığı gözünde canlandırdı ve yeryüzünün ılık 

yerlerinden kovulan insanlar, buraya yaşamaya gelirdi. Bu 

insanlar kaybettikleri yaz havasıyla yer değiştiren evleri inşa 

etmek için taşıyacakları keresteleri koyacakları küçük bir 

demiryolu yaptılar. Dvanov, kendini yeni şehirlerin kurulumu 

için tomrukların getirildiği kereste demir yolunun makinisti 

olarak hayal etti ve düşünceli bir şekilde makinistin bütün işini 

yapardı: insansız menzilleri geçerdi, istasyonlardan su alır, 

tipinin ortasında ıslık çalar, yavaşlardı, yardımcısıyla 

konuşurdu ve sonunda Buz Okyanusu’nun kıyısındaki son 

durakta uykuya dalardı. Uykusunda kötü topraktan büyüyen 

büyük ağaçları, etrafında neredeyse boşlukla çarpışan 

havasızlığı ve çok uzağa giden boş yolu görürdü. Dvanov, tüm 

bunları kıskanırdı. Ağaçları, havayı ve yolu alıp onların 

savunması altında ölmemek için hepsini içine hapsetmek 

isterdi…” 343 

Dvanov, rüyayla tanışıp yaşamına yön verdiği Çevengur’dan yine 

rüyaları vasıtasıyla ayrılacağını hisseder. Çevengur’a Kazakların 

saldırmasından hemen önce Dvanov, rüyasında kendisinin ve balıkçı 

babasının üzerine sıçrayan çamurla kaplı bir tekerlek görür. 

Araştırmacıların belirttiği gibi tekerlek, Yunan mitolojisinde güneş ve 

ölümle nitelendirilir. Dvanov’a ve balıkçı babasına sıçrayan çamur ise 

 
343 Platonov, a.g.e., 257. 
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içinde yer almasa da başkalarının suçunun herkese mal edilmesi 

demektir. Kısacası başkalarının suçunun sorumluluğunu herkes 

üstlenmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden düşmandan koruması 

gereken bir araç olan tekerlek, Çevengur’un katledilişinin simgesi 

olur.344 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı incelediğimiz H. G. Wells’in 

ütopya ve antiütopya türünü de içinde barındırdığı eseri Zaman 

Makinesi’nde ele aldığı kahramanlar Eloilerin izlerini Çevengur’da da 

görmek mümkündür. Zaman Makinesi’nde yazar, “güzel insanlar” 

diye nitelendirdiği Eloilerin küçük ve çelimsiz olmalarını, içinde 

yaşadıkları sonsuz güvenlik duygusunun onları yavaş yavaş 

yozlaştırması nedeniyle güçlerinin azalıp, bedenlerinin ve zekâlarının 

küçülmesine bağlar.345 Çevengur’da da benzer bir yaklaşım 

görülmektedir. Bir diyalog esnasında yaşlı bir adam için yapılan tasvir 

Eloiler konusunda yapılan çıkarımla birebir örtüşür: “ -Nereye? diye 

sordu bu gezinenlere Şumilin. -Biz mi? Hayattaki güvensizlikten boyu 

kısalmaya başlayan bir ihtiyar.- Yolumuzu birileri kesene kadar 

gidiyoruz. Döndür bizi, geri gideriz.” 346 

Platonov, yönetimin kurmaya çalıştığı komünizmin aksayan yönlerine 

kimi zaman eserinde doğrudan yer verir. Bunu da eserde sürekli göz 

önünde olan karakterlerle değil, bazen aniden esere dâhil olan 

 
344 Hudzinska-Parkosadke, a.g.e., 41. 
345 Wells, H. G. (1970). Zaman Makinesi (Çev.Bilgin Turnalı). İstanbul: 

Habora,133. 
346 Platonov, a.g.e., 257. 
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kahramanlar üzerinden vererek dikkat çekmeye çalışır. Komünizmin 

sekteye uğramasının nedenlerinden birini halka inilmemesi olarak 

görür. Bu bilinci de Şumilin karakteriyle oluşturmaya çalışır:  

“Şumilin telefonda vilayet sekreterine kendi endişesinden 

bahseder: Tarlalarda ve şehirlerde insanlar geziniyor, bir şeyler 

düşünüyor ve istiyorlar. Biz ise onları odalarımızdan 

yönetiyoruz. Vilayete ahlaklı, bilgili bir genci göndermenin 

zamanı gelmedi mi, bırakın şöyle bir baksın buralarda yaşamın 

sosyalist öğeleri var mı? Yığınların da kendi istekleri vardır, 

belki kendilerince yaşıyorlar, yardım edilmeye alışık değiller. 

İhtiyaçların tam ortasında bir nokta bulmak ve tam oradan 

hemen vurmak gerekir. Zamanımız yok!”347 

Bu düşünce doğrultusunda Dvanov ve Zahar Pavloviç’in şehir 

merkezinde kaydoldukları partide vilayeti gezmesi ve çevreyi 

incelemesi için birini göndermeye karar verilir. Bu kişi ise Dvanov 

olur. Eserde bahsedilen bu süreç, Platonov’un eline verilen bir görev 

kartıyla köydeki propaganda çalışmalarını kontrol etmesi için 

Novohopersk’e gönderilmesi ile benzerlik gösterir.348 Eserin bundan 

sonrasında Dvanov’un asıl yolculukları başlar. Romanın bundan 

öncesi, kahramanın çevresine dair gözlemlerinden oluşurken, sonrası 

yolculukları sırasında tamamen yaşadıkları üzerine şekillenir. Rus 

edebiyatında XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın başlangıcındaki 

 
347 Platonov, a.g.e., 258. 
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seyahat notları, diplomatik günlükler, evrensel sorunların çözümünde 

kullanılan önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar, okuyucuyu diğer 

ülkelerin kültür ve gelenekleriyle buluşturur. Böylece seyahat 

notlarındaki özellikle yolculuk motifleri ‘yabancı diyarlarla’ tanışma 

kolaylığı sağlar. Böylelikle bu dönemde ütopya türünün ortaya 

çıkmasını kolaylaştıran unsurlar kendini gösterir.349 Kısacası, Rus 

edebiyatında ütopyanın tohumları, seyahat notlarıyla atılır. 

Platonov’un eserinde kullandığı yöntem de aynı doğrultuda olur. 

Dvanov’a verilen görev, girişimci halkın arasında komünizmi 

aramaktır. Bu arayış, yazarın eserindeki ütopya anlayışını işleme 

sürecini oluşturur: “Dvanov, tarlalarda dolaşan ve cephenin boş 

yerlerinde uyuyan farklı insanları hatırladı. Belki de aslında bu 

insanlar, dallardan ve devletten saklanmış bir derede toplanmış ve 

birbirleriyle dostluk içinde yaşıyorlardır. Dvanov, girişken topluluğun 

arasında komünizmi arama görevini kabul etti.”350 Bir diğer 

paragrafta Dvanov’un sosyalizmden çok şey beklemesi nedeniyle bu 

görevi kabul ettiği açıkça belli edilir: “Dvanov şimdi vilayetin daha da 

uzaklarına gidiyordu ve nerede duracağını bilmiyordu. Kurumuş, 

yüksek kıyılarda bir gün suyun parıldayacağı ve işte o zaman 

sosyalizmin kurulacağı zamanı düşünüyordu...”351 

 
349 Kulyaskina, İ. Yu. (1998). Utopiçeskaya mısl v Rossi kontsa XVIII- Naçala XIX 

V. Moskva, 2. 
350 Platonov, a.g.e., 260. 
351 Platonov, a.g.e., 262. 
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Ütopyaların genel özelliklerinden biri burada kendini gösterir. Para, 

altın, gümüş gibi günlük yaşamın değerli nesneleri burada önemini 

kaybetmiş, insanlar için bunlar, gereksiz araçlar haline getirilmiştir:  

“Kervansaraydan çıkarken Çepırnıy’ı hanın sahibinin 

yardımcısı durdurdu ve kaldığı yer için para isterdi. Ancak onun 

parası yoktu ve olamazdı. Çevengur’da bütçe diye bir şey yoktu, 

hayatın sağlıklı temeller üzerine kurulmuş olması ilçenin hoşuna 

gidiyordu. Sakinler, uzun süredir bir gün dost bir bedenin 

uğruna kurban edileceği her türlü işe, yapıya ve karşılıklı 

hesaplara mutlu bir yaşamı tercih etmişlerdir.”352 

Ancak insanlar ellerinde olmayan bir şeye ihtiyaç duyduklarında ise 

takas yöntemiyle alışveriş yaparak gereksinimlerini karşılarlar.  

Çevengur’da halk bir arada yaşadığı için uzaktaki insanlarla iletişimi 

sağlayan postane gibi bütün kurumlar feshedilir. Gerekçe olarak da 

insanların zaten yığınlar halinde yaşadıkları, bizzat görüşme olanakları 

olduğu, bu yüzden de böyle kurumların gereksiz olduğu düşüncesi 

gösterilir. Eserin başlangıcında insanların devrim girişimleri nedeniyle 

zor dönemler geçirdiği ve günlük yaşamın küçük bir parçasını 

oluşturan uykuya hasret kaldıkları vurgulanırken, Çevengur’da 

insanlar, komünizmi kurdukları inancıyla uykuya kavuşmuşlardır.  

 
352 Platonov, a.g.e., 353. 
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Ütopyanın temelini atan Platon’un Devlet’inde savunulan önemli bir 

düşünce Çevengur’da da dikkat çekmektedir. Platon, eserinde kadın, 

erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın toplum içinde herkesin ayrı bir 

görevi olduğunu savunmuş ve bu yüzden her birine ayrı görevler 

yüklemiştir. Kadınların da yeri geldiğinde aynı işi yapmaları için 

erkekler gibi savaşçı olarak yetiştirilmeleri gerektiğini savunmuştur.353 

Yazara göre her iki cinste de aynı güçler vardır. Kadın da erkek gibi 

bütün işleri görebilir.354 Çevengur’da da benzer bir yaklaşım görülür. 

Köy komünlerinde kadın, erkek, çocuk herkesin ayrı görevi vardır. 

Görevliler, listeler halinde duvara asılır ve insanlar belirlenen düzene 

uyarak tüm gün boyunca kendilerine hizmet ederler.  

Ütopyalarda olduğu gibi Çevengur’da da halkın resmi işlerinin 

görüşüldüğü bir komite vardır. Eski bir manastırın içinde yer alan bu 

komitede halkın seçtiği kişiler, önemli devlet meselelerini konuşmak 

için sürekli olarak toplanır. Burada şehrin sorunları irdelenir, sunulan 

öneriler değerlendirilir. Çevengur’da evlerin yerleri sürekli olarak 

değiştirildiğinden sokaklar yok olur. Burada bütün yapılar gelişigüzel 

konumlanmıştır.355 Eserin başlangıcında vurgulanan, komünizmin 

daha iyi bir yaşam şekli demek olduğu bunun da sürekli olarak daha 

iyi bir yaşama ilerlemekle mümkün olacağı düşüncesi, böylelikle 

Çevengur’un kendi sınırları içinde oluşturulmaya çalışılır. Her ne 

kadar Çevengur, sınırları olan ve sabit bir şehirse de içinde 

 
353 Platon (2013). Devlet (Çev. E.Sabahattin & C. M. Ali). İstanbul:Türkiye İş 

Bankası, Kültür Yayınları, 372. 
354 Platon, a.g.e.,157. 
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barındırdığı her şey hareket halindedir. Bu durum, araştırmacılar 

tarafından Platonov’un ütopya anlayışının temelini oluşturan eski 

düzeni yıkıp yerine çok daha iyi ve kullanışlı olanı kurma 

düşüncesinin devinime uğrayarak evrileceğine yapılan bir gönderme 

olarak açıklanır.   

Eserde Çevengurlular, kendi akıllarından ve düşüncelerinden öylesine 

emin bir yaklaşım sergilerler ki, ideolojilerinin klasikleri olan 

komünizmin kurucularını dahi tanımazlar: “Çepurnıy Karl Marks’a 

acır: “Yazmış da yazmış adam, dedi acıyarak, biz ise her şeyi yaptık 

ve sonra okuduk, keşke hiç yazmasaymış!”356 Çepurnıy, Lenin’e de 

hiç değer vermez. Ona göre devrim yığınların işidir, kişilerin değil: 

“…Lenin komünizmi bilmiyor olmalı çünkü bu proleterin işi tek 

başına olacak iş değil…” 357 

Ütopik eserlerde göze çarpan bir diğer nokta ise kendi içlerinde 

kurdukları düzene uymayanları köle yapmaları ya da ölüm cezasına 

çarptırmalarıdır. Çevengur’da da böyle bir durum gerçekleşir. Şehir 

halkının en büyük düşmanı burjuvalardır. Bu nedenle aralarında geçen 

bir diyalogda önlerine çıkan burjuvalara, şehirden sürülme cezasının 

verilmesi, gönderilenlerin Çevengur’a yeniden adım atmaları 

durumunda ise haklarında yirmi dört saat içinde idam cezası 

uygulanması önerilir. Bu karar da uygun görülerek şehir komitesine 

gönderilir. Onlara göre burjuva sınıfı sınır dışı edilince, Çevengur’da 
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komünizm sonsuza dek kalacaktır. Çok geçmeden de burada burjuva 

sayılan kişilerin tümü, eşyalarını dahi yanlarına alamadan evlerini 

yurtlarını terk etmek zorunda bırakılır.358 Onlardan geriye kalan 

evlerini ve eşyalarını ise Çevengur halkı kendi içinde paylaşır. 

Ütopyaların genelinde görülen ortak mülkiyet anlayışının kaldırılması 

düşüncesi, kimi zaman mülkiyeti aşarak bireyler üzerinde de geçerli 

olur. Buna örnek olarak erkeklerin kadınlar üzerinde sahiplik bildirme 

haklarının olmaması gösterilebilir. Kadınlar, yeri geldiğinde tüm 

ülkenin ortak malı konumuna geçer. Çevengur’da da böyle bir durum 

görülmektedir. Klavdyuşa isimli kadın kahraman, Çevengurdaki bütün 

erkeklerle birlikte olabilir, buna da kimsenin itiraz etme hakkı yoktur. 

Bu nedenle Klavdyuşa’nın tasviri eserde “Çevengur’daki tüm yalnız 

komünistleri yoldaşça avutan kadın”359 şeklinde yapılır. Hatta bu 

yüzden kendisine erkeklerin büyük saygı gösterdiği bile görülür. 

Ütopyaların ortak özelliklerinden biri de insanların yetenekleri 

ölçüsünde ve sevdikleri işleri yapmasına olanak verilmesidir. 

Çevengur’da da yazar, bu durumu ele alır. Şehre yeni gelen devrim 

komitesi üyesi Serbinov’un çevresini gözlemlerken edindiği 

izlenimlerde bu özellik şu şekilde verilir:  

“…Gördükleri her yerde Çevengurlular gayretle çalışırlardı. 

Otların arasında oturuyor, ambar ve avluların içinde ayakta 
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duruyor ve her biri ona ne gerekliyse onu yapıyordu; iki kişi 

tahtadan masa yontuyor, biri araç gereç eksikliğinden dolayı 

çatıdan alınan demiri kesip büküyor, dördü çitlere yaslanıyor ve 

gezmek isteyen biri çıkarsa diye yedek ayakkabı örüyordu.” 360 

İnsanlar kendi ihtiyaçlarından çok birbirlerinin ihtiyaçlarına öncelik 

verirler ve karşısındakiler için çalışmaya başlarlar. Öyle ki yaptıkları 

ürünlerin çoğu gereksiz gibi görünür; tahtadan tekerlekler, demirden 

düğmeler, kırık çalar saatlerden yapılan döner makine… Bunların 

gereksizliği kendilerine söylendiğinde ise verilen cevap şu şekilde 

olur: “Biz fayda için değil, birbirimiz için çalışıyoruz… Emeğin 

faydasını isteyen burjuvaziydi ancak başarılı olamadı. Nesne uğruna 

bedenimize acı çektirmeye sabrımız yok bizim.”361  Eserin sonlarına 

doğru ortaya çıkan berikilerin isteği üzerine buraya getirilen 

kadınların paylaşımında dahi bu yolu izlerler. Kimin daha çok ihtiyacı 

varsa beğendikleri kadınları o kişiye armağan ederler. 

‘Batan Çan Çevengur’ 

Çevengur’un klasik ütopyalarından farklılaşan en belirgin yönü, 

Platonov’un umut içinde umudu yansıtabilmesidir. Kahramanlar, 

Çevengur’da komünizmi kurduklarına dair tam bir inanç içindeyken, 

bir anda bu inançları sarsılmaya başlar. Aslında kurduğunu sandıkları 

komünizm ortalarda yoktur. Bu yalnızca onların hayalinde kurup 
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yaşadıkları komünizmdir. Ancak yine de bunu tam anlamıyla kabul 

etmeyip, derhal çözüm aramaya başlarlar. Çevre ilçelerden proleter 

kesimi Çevengur’a getirdikleri takdirde komünizmin tam anlamıyla 

ortaya çıkacağına ve bununla kalmayıp daha da güçleneceğine 

inanırlar. Çünkü onlara göre komünizm, ‘kitlelerin karşılıklı 

duygusudur.’362 Proleter kesim adına getirilen bu insanlara eserde 

‘berikiler’ (proçie) denir. Bu insanlar, daha doğdukları gün anneleri 

tarafından terk edilen kimsesiz insanlardır. Komünizmi 

destekleyeceğine inanılan proleter kesimle alakaları yoktur. Çünkü bu 

insanlar ne Rus ne Ermeni ne de Tatardır, bunlar hiç kimsedir.363 Bu 

nedenle temelsiz yaşayan bu kişiler, Çevengur’un ütopyasını 

anlamayarak tüm yaşananlara kayıtsız kalırlar.364 Nitekim Çepurnıy da 

gelen bu kişilerden hiç memnun değildir. Ona göre bu kişiler, 

‘kalitesiz işçi kesimi’dir.365 Bedenen ve ruhen çıplak olarak dünyaya 

gelen bu insanlar, yine çıplak ayakla nereye istenirse oraya itirazsız 

giden kimselerdir. Bu nedenle Çevengurluların ütopyası bir anda 

olumsuz hal alarak antiütopyaya dönmeye, bu halktan medet ummaya 

başlamalarıyla açıkça kendini gösterir. Yaşlı kahraman Yakov Tıtiç’e 

göre berikiler Çevengur’a geldikten sonra komünizm kırılma 

noktasına insanların yoldaşlıklarını kaybetmeleriyle gelir. Çünkü 

berikiler başlangıçta Çevengurlulara tam bir minnet duygusu 

içindeyken sonrasında kadın, ev, mal, mülk gibi istekleriyle öne çıkıp 

 
362 Platonov, a.g.e., 435. 
363 Platonov, a.g.e., 445. 
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seslerini yükseltmeye başlarlar. Hâlbuki onların ütopyasında bu gibi 

maddelerin sahiplik unsuru ortadan çoktan kaldırılmıştır. Ancak 

umutlarını yitirmeyen ve sırf komünizm yıkılmasın diye Çevengur 

halkı onların isteklerine karşılık vermeye çabalarlar. Böylelikle 

Çevengurlular için yapılan ‘düşünüp tartmayan, ama heyecanlanmaya 

hazır halk’366 tasviri burada desteğini bulur. Komünizmi 

destekleyeceğine dair besledikleri bir diğer umut ise evleri ve 

bahçeleri daha sık yerleştirerek insanları birbirlerine yakınlaştırmaktır. 

Böylelikle komünizm yıkılmayacak insanlar huzur içinde 

yaşayacaklardır. Ancak tüm çabalar boşunadır. Daha iyiye olan inanç, 

insanlarda olumsuz yaşam koşulları sonucu oluşurken, aslında hiçbir 

şeyin geçmişten o güne değişmediği ve değişmeyeceği düşüncesi 

eserde gizliden gizliye hissettirilir. Platonov’un klasik antiütopik 

eserlerden farklı anlayışı burada kendini belirgin bir şekilde gösterir. 

Yazarın da üslubunda görülen antiütopya, burada ‘çaresizlik ve 

umutsuzluk’ şeklinde ortaya çıkar. Çevengur’da uygulanan kusursuz 

bir düzen ve bu düzene hapsolmuş çaresiz insanlar olmadığı gibi 

aksine hayallerde kurulduğuna inanılan uyumun içindeki düzensizlikte 

tutuklu kalmış çaresiz insanlar tasvir edilir. Kısacası artık ütopya, 

Platonov’un anlayışıyla kendine zıt gelerek antiütopyaya dönüşür. Bu 

da yine Zahar Pavloviç üzerinden verilir: 

“ Zahar Pavloviç gençken, büyüdüğünde akıllanacağını 

düşünürdü. Ancak hayat habersizce ve durmaksızın aralıksız bir 

heyecan gibi geçmişti. Zahar Pavloviç zamanı hiçbir zaman bu 

 
366 Platonov, a.g.e., 448. 
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kadar katı bir şey olarak hissetmemişti. Zaman, onun için 

yalnızca alarm mekanizmasındaki bir sır olarak var olmuştu. 

Ancak Zahar Pavloviç sarkacın gizemini öğrendiğinde o anda 

zamanın olmadığını, düzenli sert bir yay gücünün olduğunu 

gördü. Ancak doğada sessiz ve üzgün bir şey vardı. Bazı güçler, 

telafisi olmayacak şekilde hareket ediyordu. Zahar Pavloviç, 

nehirleri inceledi. Akıntı, suyun seviyesi, buralarda 

çatışmıyordu ve bu düzenden acı bir özlem ortaya çıkıyordu…. 

Zahar Pavloviç bu eşit güçlerin tüm yeryüzünü bir 

donakalmışlık içinde tuttuğunu tahmin ediyordu. Tüm bunlar 

arkadan Zahar Pavloviç’e hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceğini, 

köylerin, insanların hep aynı kalacağını ispatlıyordu. Doğadaki 

düzeni koruma uğruna insan için felaket sürekli olarak 

tekrarlanacaktı. Dört yıl önce kuraklık olmuştu. İnsanlar köyden 

ayrılmışlar, çocuklar ise erken yaşta mezarlara yatmışlardı. Bu 

kader sonsuza kadar sürmedi, ancak şimdi tekrar döndü, genel 

yaşamın düzgün seyri uğruna.”367 

Eserin ortalarına doğru bu umutsuzluk, başka bir kahraman tarafından 

şu şekilde doğrulanır: “Tanrım, eski zamanlar geri döner mi tekrar?-  

der, nerdeyse çıldırmış şekilde çocuğu ölen bir kadının acısı gibi, 

kendi açlığını ıstırapla ve tutkuyla hisseden zayıf ihtiyar- Hayır, 

geçmişte olan artık sürmez! Bir kadeh olsun içebilseydim, çarın bütün 

günahlarını affederdim.”368 Eserde sürekli olarak insanların özlemle 

 
367 Platonov, a.g.e., 222. 
368 Platonov, a.g.e., 278. 
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beklediği günler, bir yandan da tüm gerçekliğiyle kabul edilerek 

‘yabancı, uzak bir yaşam’ olarak ele alınmaya başlanır. Dvanov 

karakteri için eserde sarf edilen şu sözlerden bu yargı açıkça 

görülmektedir:“ Garda Dvanov, büyüyen, unutulan boşluğu hissetti. 

Her insan gibi onu da uzak topraklar çekiyordu, tüm uzak ve 

görünmeyen şeyler onu özlüyor ve onu çağırıyor gibiydiler.”369 Ancak 

bu hasret, kimi zaman kahramanlarda umutsuzluğa dönüşür: “…Ve bu 

yüzden Zahar Pavloviç genel, kökten bir iyileşmeyi umut etmeyi 

bırakarak uysal bir şekilde yaşamaya başlar…” 370 Öyle ki yaşam 

boyu yanılgı ve hayal kırıklıklarının sonucu olan bu kabullenme, 

insanların devrimi tam anlamıyla anlamadan, daha doğrusu anlamayı 

reddetmeleri sonucu bu sürecin başarılı olamamasının nedenlerinden 

ilki olarak gösterilebilir. Halk, bilinçsiz, yıkıma alışmış, güzel 

günlerin yalnızca hayallerde olabileceği yargısıyla yaşamın dayattığı 

yasaları olduğu gibi kabul eder hale gelmiştir. 

Nitekim eser, Kazakların saldırısı sonucu yok olan Çevengur’un trajik 

panoramasının anlatımıyla son bulur. Yazarın eserini yönetimin bu 

dönemde en çok zulmettiği ve ortadan kaldırmaya yönelik 

girişimlerde bulunduğu halk olan Kazakların saldırısıyla bitirmesi, 

eserinin eleştirel bir diğer yönünü oluşturur. Burada göstermeye 

çalıştığı kanımızca, Kazak halkına haksız yere katliam yapıldığıdır. 

Başkahraman Aleksandr Dvanov da Çevengur’un katledilişinin 

ardından anavatanına, ölüme meraklı babasının geçtiği o yollara gider 

 
369 Platonov, a.g.e., 244. 
370 Platonov, a.g.e., 235. 
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ve babasının kendisini attığı göle girerek gözden kaybolur.371 Rus 

edebiyatçı ve filozof Y. A. Yablokov, Dvanov’un eylemlerinin iki 

anlamlı olduğunu savunur. Ona göre Dvanov, eserde bir yandan 

topraktan bir şeyler çıkarmaya çabalarken, diğer yandan da isteyerek 

toprağın altına gitmeye eğilim gösterir.372 

Platonov’un tek tamamlanmış ve diğer bütün eserlerinin toplamı 

sayılan Çevengur’da görüldüğü üzere ütopya, oluşum süreci içinde 

verilmiştir. Bu nedenle eserde olaylar, hazır bir ev değil, bu evin 

inşaat süreci içinde geçer. Çevengur’da insanları düşmanlardan 

koruyan bir evin tasviri yoktur. Yalnızca taşınabilir burjuva evleri 

vardır. Bu nedenle Çevengurlular, yeni bir oluşum süreci içine 

girerler.373 Eserin konusunu ise tüm yönleriyle bu inşaat süreci 

oluşturur. Araştırmacı H. Kubo’ya göre, Çevengur’daki ütopya, 

komünizmin kurulma isteğidir. Ancak Çevengurlular bunda başarılı 

olamamışlardır. Komünizmin ve tam mutluluk inancının ancak 

Çevengurluların tek bir vücut oldukları takdirde yani aralarındaki 

boşluğun yok olması durumunda sonuna kadar kurulacağını savunur. 

Kısacası Çevengurlular komünizmi bedenen ne kadar yoğun 

hissederlerse Çevengur’da görülmeyen bu inanç, o kadar görünür 

olacaktır.374 

 
371 Çalmayev, a.g.e., 297. 
372 Malıgina, a.g.e., 40. 
373 Künter, a.g.e., 24. 
374 Hudzinska-Parkosadke, a.g.e., 41. 
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Sonuç olarak komünizmin eserde kurulup kurulmadığı, yazarın bu 

eserinin ütopya türünde yazılıp yazılmadığı araştırmacılar tarafından 

sürekli olarak tartışılsa da ütopyaların insanların nasıl daha iyi bir 

biçimde yaşayabileceklerinin ya da nasıl bir dünyada yaşamak 

isteyeceklerinin konu edildiği düşsel anlatımlar olduğu375 tanımından 

yola çıkarsak, Çevengur’un ütopik bir eser olduğunu belirtmek yanlış 

olmaz. Burada sorgulanması gereken ütopik eserlerde bu dünya 

kurulmuş mudur yoksa yalnızca kurulmaya mı çalışılmıştır? 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ele aldığımız klasik edebiyattaki 

örneklere bakılacak olursa yazarlar, hayallerindeki dünyayı 

gerçekleştirdiklerine inanmışlardır. Hiçbir şekilde gerçeklik kaygısı 

içine girmemişlerdir. Bunu da eserlerinde mekân olarak haritada 

“olmayan yer”leri kullanmalarından anlamak mümkündür. Ancak bu 

hayallerinin olabilirliğini öngörmek için de yeryüzünün dışında ve 

tamamen fantastik yerleri seçmemişlerdir. Mekânlarını yeryüzünün bir 

parçasıymış gibi tasvir etmiş, okuyucuda inandırıcılık uyandırmayı 

başarmışlardır. Bu eserlerin ortaya çıkış şekli de daha çok baskının 

yankısı niteliğinde olmuştur. Platonov da eseri Çevengur’da kalemine 

bu amaçla yön vermiştir. Çevengur, haritada yeri olmayan bir 

bölgedir. İçinde kurulmaya çalışılan mükemmel dünya imgesi ise 

komünizmle simgelenmiştir. Komünizm kurulmuş mudur, yoksa 

yalnızca kurulduğu mu sanılmıştır, bu belirgin bir şekilde kendini 

göstermese de yazar, yine bir baskı yankısı çerçevesinde kurulursa 

huzura ve mutluluğa erişilebileceği düşüncesini vurgulamaya 

 
375 Düzgün, V. (2011). Aldous Huxley’in Ütopya Dünyası: Cesur Yenidünya ve Ada. 

Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 13. 
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çalışmıştır. Bunu da açıkça değil, kimi zaman tamamen kimi zaman 

kısmen kimi zaman ise sorgulatarak vermeye çalışmıştır. Ancak kendi 

döneminde fark edilmeyen ve V. Çalmayev’in deyimiyle ‘batan çan 

Çevengur’, zamanında duyulamamış, şimdi ise şaşırtıcı derecede 

temizlik ve sadakat sesleri çıkarmaya başlamıştır.376 

Çukur’da Ütopya 

Andrey Platonoviç Platonov, Çukur isimli eserini 1929 Aralık ayı ile 

1930 Nisan ayı arasındaki çok uzun olmayan bir zaman diliminde 

yazar.377 Bu süreçte Rusya’da tarım ekonomisinin geleneksel yapısını 

ifade eden milyonlarca ayrık ve küçük tarım alanını “kolhoz” olarak 

adlandırılan kamulaştırılmış büyük toprak ünitelerine çevirmek 

amacıyla tarım devrimi yapma kararı alınır. Bu karar, Rus 

ekonomisini çöküşten kurtarmak amacıyla Lenin tarafından ortaya 

atılan Yeni Ekonomi Politikası’nın sosyo-ekonomik temelleri üzerine 

inşa edilir. Ancak tarım sektörünün yeni plana göre inşa edilmesi için 

öncelikle eski tarımsal yapılanmaların ortadan kaldırılması gereklidir. 

Yıkım, yeniliğe karşı gönülsüz bir tavır sergileyen köylülerin hakları, 

ihtiyaçları ve istekleri hiçe sayılarak acımasızca gerçekleştirilir. 

Özellikle zengin köylüler olan kulaklar, bu yıkım projesinden büyük 

yara alırlar. Amaç, tarım sistemini yeniden kurmak ve sistemi sağlam 

temeller üzerine oturtmak olduğundan, zengin köylü sınıfının bertaraf 

edilmesi temel zorunluluğa dönüşür. ‘Tarımda Kulaksızlaştırma’ 

 
376 Çalmayev, a.g.e., 338. 
377 Çalmayev, V. (1989). Andrey Platonov k sokrovennomu çeloveku. Moskova: 

Sovetskiy Pisatel, 339. 
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(Raskulaçivanie v zemledenii) diye adlandırılan bu süreçte 

kolektivizasyonu sağlamak amacıyla şiddet içerikli çok sayıda metoda 

başvurulur ve köylerde insanların yaşam koşulları ağırlaşır. 

Köylülerden yüz binlercesi ülkenin kuzeyindeki ve doğusundaki 

toplama kamplarına gönderilirken, kalanlara büyük baskı uygulanır.378 

Çok geçmeden Stalin’in toplu kolektifleştirmenin gerekliliği konusunu 

ele aldığı Büyük Geçiş Yılı (God velokogo pereloma) isimli 

makalesinin ardından ‘kulaklara doğrudan saldırı’ başlar ve ‘bir sınıf 

olarak kulaklığın ortadan kaldırılmasının’ gerekliliğine dair genelge 

yayımlanır. Görüldüğü üzere, Sovyetler Birliği’nde devrimi belki de 

en çok isteyen toplumsal kesim köylüler olurken, en büyük zulme 

uğrayarak hayal kırıklığına uğrayanlar da yine onlar olur. Çarlık rejimi 

süresince ön planda olan emek sömürüsü, büyük umutlarla kurulan 

yeni yönetimde de benzer şekilde varlığını sürdürür.379 Bu günlerde 

Voronej bölgesi tarım ve toprağı sulama bölümünde çalışan ve bu 

nedenle doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde kolektifleştirme ve 

kulakların tasfiye faaliyetlerine şahit olan Platonov, çok geçmeden 

öyküsü Çukur’u yazmaya karar verir.380 Ancak çalışmasını 

tamamladıktan sonra, Platonov’un Çukur’u yayımlamak için herhangi 

bir girişimde bulunup bulunmadığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. 

Edinilen bilgilere bakılacak olursa yazarın eserini Ukrayna’nın 

Harkov şehrinin “Proletariy” yayınevine göndermesiyle eserin 

 
378 Vernadsky, a.g.e., 427. 
379 Gürsoy, Y. (2018). Kolektifleştirme Sürecinde Toplumu Tarıma Teşvik Etme 

Aracı Olarak Afiş, Sosyal Bilimler İletişim ve Medya, Ankara: Akademisyen 

Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, 1-13. (2). 
380 Kamenskiy, G. L. (2006).İstoriya sozdaniya povesti Kotlovana. 

http://a4format.ru/, Erişim Tarihi: 4 Ağustos 2014. 
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yayımlanması için uğraştığını belirtmek yanlış olmaz. Hatta yazar V. 

V. İvanov, Platonov’a yardım etmek amacıyla öyküyü “Krasnaya 

Nov” dergisinde yayımlamak ister.381 Elde edilen kesin bilgilere göre 

öykünün yayımlanması, Platonov’un anavatanında 1987 yılına kadar 

yasaklanır. Rusya’dan önce tüm dünyada tanınan öykü, 1969 yılında 

Almanya’da ve İngiltere’de, 1973 yılında da Amerika’da “Ardis 

Yayınevi” tarafından, Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülür, şair ve 

çevirmen İ. A. Brodski’nin sonsözüyle basılır.382 

Çukur, Platonov’un en düşündürücü ve gizemli çalışması olarak kabul 

edilir. Öykünün ana fikrinin çok anlamlı olması nedeniyle başlığını 

diğer dillere çevirmekte zorlanılır. İngilizce’de Brodski’nin 

sonsözüyle öykü, The Foundation Pit yani Temelin Altındaki Çukur 

(Yama pod fundament) başlığıyla kendini gösterir. Polonya’da, öykü 

Kazıntı yani toprak işçilerinin önemli ve derin bir şeyi sonuna kadar 

kazıp temel attıkları eşilmiş boşluk, devasa oyuntu şeklinde çevrilir.383 

Öyküde gerçekten de kahramanlar gayet büyük, yeryüzünde eşi 

olmayan bir şey kazar. Bu nedenle eserin isminin ortak ve sembolik 

bir anlamı vardır. Çukur, genel bir iş, çaba ve umutların, yaşam ve 

inancın ortaklaştırılması olarak açıklanmaktadır. Burada her birey, 

toplumsal çukur adına özünden feragat eder. Öykünün 

isimlendirilmesinde sözün gerçek ve mecaz anlamıyla yaşamın 

 
381 Varlamov, A. (2013). Jizn zameçatelnıh lyudey. Moskova: Molodaya Gvardiya, 

205. 
382 Malıgina, N. (2003). Poetika povesti Andreya Platonova “Kotlovan”. 

Literaturnaya Uçeba, 180. 
383 Çalmayev, V. A. (2003). Russkaya literatura XX  veka. Moskova: Russkoe 

Slovo, 1. 
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kırılganlığı, yeryüzünün gittikçe artan hamlığı, tapınak inşaat süreci 

büyük rol oynar. Ancak öykünün seyri, bir süre sonra yukarıya doğru 

değil; daha aşağılara, derinlere doğru yol alır. ‘Kolektifleştirme 

kazanı’ olarak da adlandırılan Çukur, zamanla aydınlık geleceğe 

yönelik umutların saklandığı kardeşlik mezarlığını andırır hale gelir. 

Bu da öykünün sonunda toprak işçileriyle aynı barakada yaşayan ve 

hepsinin ortak çocuğu olan küçük kız Nastya’nın ölümüyle tasvir 

edilmeye çalışılır. Çünkü çukurun bölmelerinden biri Nastya’nın 

mezarı olur.384 Bu mezar, aynı zamanda aranan gerçeğin 

bulunamadığının, ancak arayışların devam ettiğinin karamsar bir 

sembolü olur. Nitekim araştırmacı N. M. Malıgina, “gerçek bulunmuş 

olsaydı, Rusya’nın yıkılan geleceğinin yeniden doğması mümkün 

olurdu” şeklindeki ifadesiyle bu düşünceyi destekleyen bir tutum içine 

girer.385 

Çukur’un türü konusunda da Çevengur’da olduğu gibi anlaşmazlıklar 

söz konusudur. Ancak bunlar arasında en çarpıcı olanı, Çukur’un 

öğretici ve ahlaki özellikleri olan bir mesel olduğu yönündeki 

araştırmadır. E. Nyustrem, meselin tarifini yaparken şu açıklamalarda 

bulunur: “Etrafımızdaki yaşamdan veya tarihten alınan öykü olarak da 

nitelendirilebilen meselin amacı, ruhani ve ahlaki gerçekleri gözler 

önüne sermektir. Yunanca “parabole”den gelen mesel, “kıyaslama” 

anlamına da gelir. Mesel yardımıyla doğa ve ruhani maddeler arasında 

kıyaslama yapılabilir; duygusal ve manevi dünya arasındaki uygunluk 

 
384Krasovskiy,V. E. & Ledenev, A. V. (2003). Literatura. Posobie dlya 

postupayuşih v vuzı. Filologiçeskoe obşestvo. Moskova: Slovo, 571. 
385 Malıgina, a.g.e., 61. 
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gösterilebilir.”386 1930-1940’lı yılların önde gelen edebiyatçılarından 

V. V. Yermilov da A. Platonov’un Lanetli Hikâyesi (Klevetniçeskiy 

rasskaz A.Platonova) isimli makalesinde yazarın Çukur öyküsünde 

meselsi bir başlangıç olduğunu dile getirir: “A. Platonov’u okuyucu 

uzun süredir tanıyor. Onun stilini ve sanat biçimini de biliyor. Onda 

tasvir, dışardan göründüğü kadarıyla çok gerçekçi ve özünde 

belirliliğin taklidi gibi. Hikâyelerinde bütün kahraman ve durumlar, 

genel anlamda soyut bir karakter taşıyor. A. Platonov, her zaman 

mesel tarzında yazıyor.”387 Çukur, tür açısından yaşanılan dönemin 

çıkarlarına ve düzenine tamamen ters yönde bir amacı 

gerçekleştirmeye çalışması bakımından ütopyaya hizmet etmektedir. 

Kahramanların kurmaya çalıştığı ortak işçi evinde bu dönemde en çok 

zulme maruz kalan proleter kesimi bekleyen uyumlu ve kusursuz bir 

dünya mevcuttur. Nitekim öykü, ütopik olması yönünü buradan 

almaktadır. Çünkü yönetimin gerçekleştirdiği eylemler sonucu bu 

dönemde en büyük şiddete maruz kalan kesim proleterlerdir. Çok 

geçmeden bu gerçek kendini açıkça tekrar hissettirir ve öykü, 

başarısızlıkla son bulur. Bu nedenle Çukur, ütopyayla başlayıp 

antiütopyaya dönmesi, hatta antiütopik unsurları içinde daha yoğun bir 

şekilde barındırması yönüyle olumsuz ütopya ya da sosyal antiütopya 

olarak da kabul edilir. Araştırmacı E. Markşteyn, öyküyü ‘ütopyanın 

minimum düzeyde gerçekleşmesi’ şeklinde yorumlayarak bu yargıyı 

destekler.388 Esere yönelik “Ütopyada Ayin” isimli eleştiri yazısında 

V. Maluhin ise Çukur’da ütopya, antiütopyaya dönüşmüştür” der. 

 
386 Bulıgin & Guşçin, a.g.e., 46. 
387 Bulıgin & Guşçin, a.g.e.,47. 
388Malıgina, a.g.e., 12. 
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Aynı zamanda öykünün Ye. İ. Zamyatin’in ünlü Biz romanına 

Çevengur’dan çok daha yakınlık gösterdiği savunulur. Biz eserinin 

kahramanı, yazarın kendi ağzından konuşur ve bu nedenle eser, 

yazarın seyir alanı ve iç dünya görüşünün modeli olarak tasvir edilir. 

Platonov ise tamamıyla kendi dünyasının içinde ve önemli bir sürecin 

ortasındadır. Kahramanları, tüm gerçekliği ve gerçekdışı oluşunun 

yanı sıra binlerce kanal yardımıyla kendi zamanı, dram ve 

trajedileriyle bağlantılıdır.389 Yazar, tekrar korkunç ve sancılı 

dünyasının tam ortasındadır ve kendi kaderini öyküsüne dâhil ederek 

‘ben’ imgesini hemen hemen her kahramanında, sanat dünyasının 

yapısında ve bu dünyayı konuşan tüm dillerde belirginleştirir.390 

Eserde ütopyanın antiütopyaya dönüştüğüne yönelik bir diğer kanıt 

ise, ütopya kavramının genelinde merkezi bir öneme sahip olan büyük 

yapı motifidir. Komünist ütopyaların kilit simgesi konumunda da olan 

bu yapılar, yeni yaşamın kuruluşunu ve insanlığın en üst düzeyini 

sembolize eder.391 Platonov’un sanatına büyük etkisi olan A. 

Bogdanov’un Tekstoloji (Tekstologiya) isimli çalışmasında doğayı 

organize etmenin itici güçlerle mümkün olacağı fikrini, yazarın 

eserlerinde insanları sert ve düzenin olmadığı yeryüzünden korumak 

için kahramanların çabalarının tasviri şeklinde görmek mümkündür. 

Yazar, bunu da büyük yapılarla ütopik şehirler kurarak gerçekleştirir. 

Bu durum, T. Campanella’nın Güneş Ülkesi eserinde çizilen tabloyla 

 
389 Çalmayev, a.g.e., 348. 
390 Çalmayev, a.g.e., 347. 
391 Malıgina, a.g.e.,13. 
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da benzerlik gösterir.392 Ancak Platonov’un eserlerinde ütopyasını 

gerçekleştirmek amacıyla kullandığı bu yapılar, hazır bir şekilde değil; 

oluşum süreci içinde verilir. Çukur’da da benzer yapıya mühendis 

Pruşevski’nin hayalini kurduğu tek ve genel proleter evinin inşaat 

sürecinin tablosu şeklinde görmek mümkündür.393 Ancak burada 

yalnızca mühendisin proleter evi kurulmaya çalışılmamış, aynı 

zamanda bir de çukur kazılmıştır. Buradan itibaren Çukur’da 

insanlığın yararına yapı inşa etme eylemi, bir anda yön değiştirerek 

yeryüzünün derinliklerine doğru yol almıştır. Künter’e göre bu, eserde 

ütopik evin tamamen anlamını yitirdiğinin ve uçuruma dönüştüğünün 

göstergesidir.394 Aynı zamanda Çukur öyküsünde genel olarak hâkim 

olan hava, huzursuz, can sıkıcı ve iç bunaltıcı türdendir. Hatta eserin 

bir bölümünde düş ve hayal, ‘düşman’ şeklinde ifade edilir. Öykü, bu 

nedenle okuyucuda güzel, sakin, dingin ve canlı duygular uyandırmak 

yerine kasvetli, melankolik ve her şeyden önemlisi umutsuz izlenimler 

bırakır. Bu yönüyle öykü, araştırmacılar tarafından yazarın antiütopya 

anlayışı gereği olumsuz ütopya yani antiütopya türünün en belirgin 

örnekleri arasında sayılır.  

Platonov’un felsefi görüşlerine en büyük etkiyi N. F. Fyodorov’un 

öğretisinin gösterdiği bilinmektedir. Fyodorov’un Genel İş Felsefesi 

(Filosofiya obşego dela) isimli kitabı Platonov’un en sevdiği 

çalışmasıdır. Fyodorov’un bu kitabının temeline koyduğu düşünce şu 

 
392 Malıgina, a.g.e.,14. 
393 Malıgina, a.g.e.,14. 
394 Künter, H. (2011). Po obe storonı ot utopii kontekstı tvorçestvo A. Platonova. 

Moskova:Novoe Literaturnoe Obozrenie, 25. 
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şekildedir: “Kendin için (egoizm) ve diğerleri için (alturizm) değil; 

herkesle ve herkes için yaşamak gerekir; bu, yaşayanların (oğulların) 

ölenleri (babaları) yeniden diriltmek için gerekli bir birlikteliktir.” 

Platonov’un ise savunduğu düşünce şu şekildedir: “İnsanlık, tek bir 

nefestir. Biri acı çekiyorsa herkes acı çeker. Biri ölürse herkes ölür.” 

İnsanlığın birlik olma fikri, yazarın tüm sanatı boyunca savunduğu 

düşüncesi olmuştur.395 Görüldüğü üzere Platonov, eserlerinin temeline 

Fyodorov ile aynı temel ilkeyi yerleştirmiştir. İnsanlık ancak bir araya 

gelirse bir bütün olabilecek ve hak ettiği yaşam düzeyine 

ulaşabilecektir. Nitekim Çukur, bu ilkenin karakalem tablosudur. 

Yazarın eserine hümanist duygularıyla hâkim kıldığı ve ütopya olarak 

adlandırılan bu temel öğretisi, aynı zamanda çalışmamızın da 

konusunu oluşturur. 

Platonov, Çukur’da 1920-1930 yılları arası toplumsal dönüşümün iki 

önemli alanını, sanayileşmeyi ve yoğun olarak kolektifleşmeyi ele 

almaktadır.396 Çalışmasında 1917 devriminden sonra Rusya’da yeni 

toplumun inşası ve yeni insan tipinin yaratılması aşamasında, bireyin 

yeni yaşama katılması sorununu ele alır ve diğer yapıtlarında da 

olduğu gibi insanın bu dünyadaki yerini saptamaya çalışır. Yazarın bu 

uzun öyküsünün yapısı iki katmanlıdır. Birinci bölüm yerli işçi 

sınıfını, aileleriyle birlikte içine alacak devasa boyutlarda bir binanın 

temel çukuru çevresinde, şehirde geçer. Ardından sahne aniden 

 
395Vasilyeva, E. A. (2010). Filosofskaya problematika povesti “Kotlovan” A. 

Platonova çerez prizmu “Detskih” Rasskazov pisatelya. Opera Slavica, 3. 
396 Platonov, A. (2007). Çukur (Çev. K. Yükseler). Turkuvaz Kitap. Modern 

Klasikler 7, 28. 
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değişir. Sosyalizmin inşası için seçilen mekân bu defa köy olur, 

kolhozların kurulması, zengin toprak beylerinin ve yardakçılarının yok 

edilmesi, öykünün ikinci kısmını oluşturur.  

Öykü, başkahraman Voşçev’in fabrikada çalışırken düşüncelere dalıp 

insanlık yararına ortak, mutlu bir yaşam kurma hayaline dalması 

sonucu işten kovulmasıyla başlar. Bunun üzerine kahraman, yanına 

küçük torbasını alarak yolculuğa çıkar ve küçük bir şehre gelir. 

Burada biraz dolaştıktan sonra yorgunluktan uyuyakalır. Ancak ortak 

proleter evin inşası için araziyi temizleyen tırpancının kendisini 

uyandırması ve onu işçilerin barakasına yollamasıyla kahraman, 

olayların içine dâhil olur. Voşçev, bir anda uzak köydeki 

kollektifleştirme içinde ‘sosyalizm binasının’ yapımının en yakın 

şahidi ve katılımcısı olur.397 Kahraman, işçilerle birlikte ortak proleter 

evinin temelini atmak için kazılan çukur faaliyetlerine katılır. 

Topyekûn kollektifleştirme fikriyle canlanan çukurun işçileri, civar 

kırsalının tasfiye edilen kulak köylülerini de bir araya getirir. Çok 

geçmeden burada gerçek olaylar, fantastik biçimlere dönüşmeye 

başlar. Sovyetler Birliği’nden hiçbir şey beklemeyen köylüler, daha 

hayattayken kendilerine mezar hazırlamaya başlarlar. Eserin ortalarına 

doğru köylülerin kendileri için hazırladıkları tabutlar, bu yargıyı 

destekleyen türdendir.398 Kısa bir zaman sonra kendi iç 

karışıklıklarından kurtulmak ve varlıklarına bir anlam katmak için 

farklı insanlar bir araya gelerek, bu komün halindeki yeni yaşama 

 
397 Malıgina, a.g.e., 43. 
398 Malıgina, a.g.e.,183. 
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birer birer katılmaya başlarlar. Sosyalizmin mutlu sakinleri için ev ya 

da bir çeşit kale kurmak için aralıksız çukur kazmaya başlarlar. Ancak 

bazıları çalışırken, bazıları da ortadan kaybolur. Kalanlar ise 

geçmişlerini unutan, gerçeği görmezden gelen, yeni yaşam hayaliyle 

yaşayan canlı birer ölü vaziyette çalışırlar. Terk edilmiş bir fabrika 

binasında hasta annesinin ölümünü izleyen küçük kız Nastya’nın bir 

gün toprak işçisi Çiklin tarafından çukura getirilmesiyle eserde 

olayların özü biçimlenir. Çünkü çukurun bundan sonraki geleceği, 

Nastya’nın varlığıyla doğru orantılı olarak yorumlanır. Yeni binanın 

temeli atılırken işçiler arasındaki toplantılardan birinde toprak işçileri 

Safronov ve Kozlov’un kolhoz işlerini düzenlemeleri amacıyla köye 

gönderilme kararı alınır. Ancak köyde Voşçev ve Çiklin’in 

yardımlarına koşmalarına rağmen Safronov ve Kozlov öldürülür. 

Yazarın ütopyası burada kırılma noktasına gelerek antiütopyaya 

dönüşmeye başlar. Çünkü planlanan yeni dünyada ölüme yer yoktur. 

Çok geçmeden gerek olgun davranışları gerekse sözleriyle işçileri 

kendine hayran bırakan küçük kız Nastya’nın ölümüyle antiütopya 

tamamen kendini gösterirken öykü, insanlık yararına olacağı 

düşünülen binanın temel çukuru yerine, Nastya’ya mezar kazılmasıyla 

son bulur. Sonuç olarak hayal edilen evrensel mutluluk yolunda 

kurbanlar verilir. Bu nedenle kazılan çukur, gelecek mutlu yaşamın 

temeli değil, yalnızca mezarı olur. Kısacası Çukur, ülke tarihinde 

geçiş sürecinin dramatik bir tablosudur.399 Platonov’un Çevengur’u 

kaleme alış şeklinde belirttiğimiz üzere eserinin başlangıcına gerçek 

 
399İdeyno-tematiçeskoe soderjaniye povesti “Kotlovan” A. P. Platonova. (2004). 

http://www.iessay.ru/, Erişim Tarihi: 5 Ağustos 2014. 
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yaşamı koyması, ardından ütopik hayallere doğru gidiş serüvenini 

adım adım işlemesi, kısmen Çukur’da da görülmektedir. Öncelikle 

dönem yaşamıyla kısa bir giriş yaptıktan sonra ütopyasına geçiş yapan 

yazar, çok geçmeden eserine Çevengur’da olduğu gibi ölümle son 

verir.  

Başkahraman Voşçev’in çalışma sırasında giderek güç kaybının 

artması ve sürekli olarak durup düşüncelere dalması nedeniyle 

fabrikadan atılmasıyla giriş yapılmasından anlaşıldığı üzere öykü, bir 

çatışma ve anlaşmazlıkla başlar. Kahraman, sosyal sisteme tamamen 

ters bir konumda yer alır. Böylelikle başlangıçta görülen anlaşmazlık 

ideolojik bir karakter kazanır.400 Voşçev, eserde yaşamın anlamını 

hemen bulmayı savunan ve gerçek olmadan bedenin gittikçe 

zayıflayacağını, varlığın oluşumu üzerinde çalışmak gerektiğini 

düşünen, bu nedenle diğerleriyle birlikte tüm proleter sınıfın içine 

gireceği tek bir binanın inşa edilmesine katılan bir kahraman rolünde 

yer alır.401 Yazar, varlığını gereksiz ve fazlalık olarak gören 

Voşçev’de kendisine anlaşılmaz gelen düşüncelerin gözü kapalı 

savunucusu olmayı reddeden bir tipleme oluşturur. Voşçev, yaşamının 

ve emeğinin özü, bilinci olmadan nefes almaktan utanan bir 

karakterdir. Kahraman, bu özelliğiyle Çevengur’daki Dvanov 

karakteriyle benzerlik gösterir. Ancak Voşçev’de bu özellik ileri 

düzeydedir. Öyle ki sürekli olarak düşünmesi, işinden olmasına, 

hayattan kendini soyutlamasına ve bu nedenle de hiçbir şey 

 
400 Bulıgin, a.g.e., 21. 
401Azerbayjanskiy Pedagogiçeskiy İnstitut Russkogo Yazıka i Literaturı İm. 

M.F.Ahundova, a.g.e., 82. 
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yapmayarak hareketsiz bir yaşam sürmesine neden olur. Hâlbuki bu 

dönem insanı için düşünmek, en zararlı eylemdir. Hatta Voşçev’e “Ne 

yapıyorsun burada?” sorusuna kahramanın “Düşünüyorum” 

karşılığını vermesiyle aldığı cevap, bu yargıyı destekleyen türdendir: 

“Peki, neyi düşünüyorsun, kendine eziyet mi ediyorsun?”402 Eserin 

isminin sembolik anlamının ilk burada ortaya çıktığını belirtmek 

yanlış olmaz. Çünkü bu dönem insanı, yaşadıklarından dolayı 

düşünmeyi gereksiz bir eylem olarak görmüş, kendini bir boş 

vermişlik çukurunun içine hapsetmiştir. Bunun üzerine Voşçev, 

odasındaki eşyalarını torbasına doldurarak bilinmezliğe yürümeye 

başlar. Çevengur’da olduğu gibi Çukur’da da olaylar, yolculuk 

sırasındaki gözlemler ve yaşananlar üzerinden verilir. Voşçev de 

kimsesiz ve evsiz yurtsuz bir karakterdir. Ancak Çevengur 

kahramanlarından farklı olarak Voşçev’in yanında taşıdığı bir bohçası 

vardır. Çevengur’da insanların yeni yaşama olan aşırı güvenlerinden 

dolayı yanlarına herhangi bir şey almamaları durumu Çukur’da 

yoktur. Bu da Voşçev karakterinin torbasıyla simgelenmektedir. Hatta 

eserin ilerleyen kısımlarında bu torbanın tasviri ‘dertlerin ve 

bilinmezliğin çeşit çeşit maddelerini saklayan nesne’ şeklinde yapılır. 

Kısacası bu torba, güvensizliğin neden olduğu bilinmezliğin aracı 

olarak kullanılır. Bu güvensizlik duygusu sonraları Voşçev’in 

sözleriyle doğrulanır:“Sanki yalnızca biri veya birileri içimizden 

güven duygusunu çıkartmış ve onu kendisine saklamış.”403 Bu yönüyle 

 
402 Platonov (2007). a.g.e., 89. 
403 Platonov, A. A. (1989).Yuvenilnoe More. Kotlovan. Çevengur. Moskova: 

İzvestiya. 84. 
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öykü, daha çok antiütopik türün unsurlarını içinde barındırdığını 

kanıtlamaktadır.  

Eserde dönemin tasviri, Vosçev’in yolculuklarının anlatımı sırasında 

şu şekilde verilir: “Fabrika sendika komitesinden yardım alamadan 

çıktı. Yürüyüş yolu yaz ortasında uzanıyordu, etrafta evler ve teknik 

yapılar inşa ediyorlardı. Bu evlerde bugüne kadar evsiz olan kitleler 

sessizce var olacaklardı…”404 Ancak gün geçtikçe artan yapıların 

görünümü Voşçev’de yalnızlık ve umutsuzluk duygusunu gittikçe 

güçlendirir. Buna gerekçe olarak da söylediği sözler şu şekildedir:“ 

İnşaatlar arttıkça insanlar kendi yaşamlarında kendilerini 

öldürmüyorlar mı? Evleri insanlar inşa ediyor ancak kendileri 

bozuluyor. O zaman buralarda kim yaşayacak?”405 Bunun dışında 

savaş ve yıkıntı, günlük yaşamın öylesine ayrılmaz bir parçası 

olmuştur ki, savaşa katılmayan insanlar için kullanılan tabir şu şekilde 

olur: “…Bir köylü savaş görmemişse, hiç doğurmamış bir kadına 

benzer, bir ahmak gibi yaşar…”406 Dönemin mekânı olan şehrin 

görünümü bu şekildeyken, halk ise ülke tarihinde büyük izler bırakan 

tarihi olaylar sonucu çok zor yaşam koşulları içinde hayatta kalmaya 

çalışır. Bunu belirtmek için eserde geçen ifade şu şekilde olur: 

“İmkânı olan herkes akşam yemeğini yemiş ve yatmıştı.” Bu durumu 

vurgulamak amacıyla doğadan da destek alınır. Örneğin “süregelen 

mutsuzluk furyası”, “rüzgârın payına nadiren düşüyordu mutluluk”, 

“soru sorar gibi bakan gökyüzü, yıldızların acı veren kuvvetiyle ışık 

 
404 Platonov (2007). a.g.e., 82. 
405 Platonov (2007). a.g.e., 88. 
406 Platonov (2007). a.g.e., 87. 
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saçıyordu” gibi ifadeler, halkın içinde bulunduğu koşulları açıkça 

gözler önüne serer. Bunun üzerine Platonov’un yeni bir düzenin 

gerekliliği konusundaki tutumu, eserin kimi yerlerinde göze 

çarpmaktadır. Çevengur’da Zahar Pavloviç ve Dvanov karakterleri 

hayallerini gerçekleştirmek amacıyla parti devlet binasına giderek 

kendilerine en uygun partiye kaydolurlar. Voşçev de benzer bir 

eylemde bulunup fabrikadan kovulduktan sonra bölge sendika 

komitesine başvurur. Çünkü bu dönemde insanları bir araya toplayıp 

mutlu bir yaşam kurmanın bu sendikaların yardımıyla mümkün 

olacağına inanılır. Bu yargı, eserde şu ifadelerle kendini gösterir: 

“…Ve artık sendika temsilcisi, yurtsuz fakirlerle karşılaşmak ve 

onlardan düzenli emekçiler yapmak için her gün şehrin civarını ve boş 

arazileri dolaşıyor...”407 Komitede görevliyle aralarında geçen 

diyalogdan anlaşıldığı üzere dönemde mutluluğun kaynağı 

materyalizm olmuştur. Bunun için insanların yalnızca çalışıp para 

kazanması gerektiği düşüncesi temel ilke kabul edilmiştir. Antiütopik 

eserlerde görülen insanların bir örnek olması ve aynı davranışlarda 

bulunmaları gerektiği yargısı burada açıkça görülmektedir. İnsanlar 

yalnızca çalışmalı, verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeli, 

haklarından yoksun bırakılmalı ve böylelikle toplum düzeni diye 

savunulan esaret, hâkimiyetini sağlamayı başarabilmelidir.  

Eserde kahramanlar arasında bulunulan ortamın zorluğundan ötürü 

sürekli olarak geçmişe dönüş, anılara takılıp kalma görülmektedir. 

Yazarın kullandığı bu geri dönüş tekniğiyle de okuyucuda insanların 

 
407 Platonov (2007). a.g.e., 90. 
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ütopik düşüncelere yönelme nedenlerini adım adım işlediği 

görülmektedir. Öykünün bir diğer kahramanı Çiklin’den bahsedilirken 

bu yargı, göze çarpmaktadır:  

“…Çiklin’in gençliğinde burada fırınlardan kokular yayılırdı, 

kömür işçileri dolaşır ve yüksek sesle köy arabalarından süt 

satarlardı. Çocukluğun güneşi, o zaman yolların tozunu yakardı 

ve kendi yaşamı Çiklin’in çıplak ayakla değdiği karışık toprağın 

ortasındaki sonsuzluktu. Şimdi ise köhnemişliğin ve son anıların 

havası, sönmüş sobanın ve yaşlanmış elma bahçelerinin 

üzerinde duruyordu.” 408 

Kahramanların geçmişlerinde aradıkları, mutluluk ve huzur olur. 

Ancak bu olgulara olan inançlarını da çoktan kaybettiklerini 

düşündüklerinden bulundukları hayattan ufak ayrıntılarla yaşama 

tutunmaya çalışırlar. Bunu da mühendis Pruşevski karakterinde 

görmek mümkündür: “…Pruşevki, duygularına karşı koymadı. 

Mutluluğun ulaşılmaz olduğu, onun hakkında yalnızca ağaçların 

hışırdadığı, sendika bahçesinde ruhsal müziğin çalındığı zamanlar 

hayat ona güzel geliyordu.”409 Bu yargıyı desteklemek amacıyla 

Pruşevski karakterinin seçilme sebebi ise, yalnızlık ve hüzün 

 
408 Platonov (2007). a.g.e., 119. 
409 Platonov (2007). a.g.e., 124. 
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duygularının çok küçük yaşlardan itibaren kahramanın yaşamına 

girmesinden kaynaklanır.410  

Bunun üzerine yazar, başkahramanı Voşçev’i bir anda ütopyasına 

dahil ederek ‘bölgedeki işçi sınıfının yerleşeceği tek bina’ inşaatında 

yer alacak olan işçilerin arasına sokar. Böylelikle öyküye ismini veren 

Çukur’un temel atma eylemleri ve bu süreç içindeki insanların 

hayalleri, umutları ve inançları sergilenmeye başlar. Bu bina, 

insanların umutlarından yapılan ve umutlarıyla var olacak olan yeni 

yaşamın simgesi olur. Bu yapıya neden gerek duyulduğu ise eserde şu 

şekilde açıklanır: 

 “Safronov yoldaş! Bu sendika bölge bürosu, sizin arteli eski 

yaşamın, çeşitli fakir barınakların, sıkıcı koşulların ve ayrıca 

devrimden önce mutluluğa erişemeden ölen proleterlerin 

gömüldüğü mezarlık olarak örnek göstermek istiyor. O zaman 

bu ölü şehrin ülkemizin topraklarının ortasında nasıl 

durduğunu, bize neden onun ardından hemen inşa etmeye 

başlayacağınız ortak bir proleter evin gerekli olduğunu 

öğrenirdiniz…” 411 

Bu demektir ki, proleter evinin kurulma amacı, savaşlar, devrimler ve 

eylemler sonucu yok olan şehri ve yaşamı yeniden düzenlemektir. 

 
410 Künter, H. (1998). Kotlovan” A. Platonova kak allegoriçeskiy tekst. Bilefeld 

Üniversitesi. http://www.postsymbolism.ru/, Erişim Tarihi: 18 Ağustos 2014. 
411 Platonov (2007). a.g.e., 92. 
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İnsanlar bu evi, ayağa kalkış aracı ve yaşama tutunma dayanağı olarak 

görmektedirler. Bu yargı eserde şu şekilde ifade bulur:  

“…Voşçev de tüm gücünü küreğe vererek toprağı derinlemesine 

kazmaya başladı. Çocukların büyüyebileceği, mutluluğun fikre 

dönüşebileceğini ve gelecekteki insanın, yüksek pencerelerden 

onu bekleyen dünyaya bakmak için bu sağlam evde huzur 

bulabileceğini mümkün görüyordu artık…” 412 

Eserin bir diğer bölümünde aynı yargı şu şekilde tekrarlanır: Voşçev 

içinde şu umutla çalışır: “…Burada bir bina olacak, içinde insanlar 

dertlerden kurtulacak ve dışarıda yaşayan kuşlara pencerelerden 

ekmek parçaları atacak.”413 Kahraman, burada çocukların 

büyüyeceğine ve geleceğin insanının bu sağlam evde kendisine huzur 

bulacağına ve yüksek pencerelerden dışarıya, onu bekleyen canlı 

dünyaya özgürce bakabileceğine inanır.414 İnşaattaki diğer işçiler de 

bu amaçla bitkinlikten kırılana kadar çalışırlar. Bu, ölümün 

kıyısındaki bir yaşam biçimidir. Yazar, geleceğin evinin işçilerini bu 

nedenle yargılamayan ve düşünmeyen ‘yaşayan ölüler’, ‘dişli insanlar’ 

şeklinde betimler. Bu emekçi kesimin tiplemelerinde boşluk ve 

insanın ruhunu kurutan akıl almaz ‘mekanik’ çaba görülür.415 Aynı 

zamanda eserde geçen ‘insanların pencerelerden kuşlara ekmek 

parçası atma’ gibi insanların hayvanlara yönelik davranışının istenen 

 
412 Platonov (2007). a.g.e., 93. 
413 Platonov (2007). a.g.e., 97. 
414 Malıgina, a.g.e., 43. 
415 Vasilyeva, a.g.e., 28.  
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gelecek yaşamda olması, Rus ve klasik edebiyatta yer alan ütopya ve 

antiütopya eserlerinde görülmeyen bir eylemdir. Kendi kurduğu 

dünyasında hayvanlardan bahsetmesi, Platonov’un kendine özgü, 

yenilikçi ütopya anlayışını gözler önüne sermektedir.416  Bunun 

dışında toprak işçilerinin umutları olan bu ‘ortak proleter evi’ toprağın 

derinliklerinde köklenen ve büyüyen mucizevi bir ağaca 

benzetilmektedir.417  

Çevengur’da ayrıntılara saklanmadan belirgin olarak insanların 

umutları, hayalleri yansıtılmaya çalışılır. Bazen bu hayal kurma 

eylemi kahramanda yılgınlığa dönüştüğünden yoğunlukla antiütopya 

kendini hissettirir. Ancak Çukur’da tam tersi bir durum görülmektedir. 

Burada hâkim olan daha çok umutsuzluk olunca; insan doğasının bir 

parçası olan hayaller, kendini satır aralarında hissettirir. Geleceğin 

binasının temellerini atan ve arteldeki işçilere her konuda yardım 

etmeye çalışan mühendis Pruşevski’de bu yargıyı açıkça görmek 

mümkündür:  

“…Pruşevski, insanların uzun süre uyumadığı, düşünüp 

tartıştığı, akşamları nefis yiyecek mağazalarının açık olduğu ve 

buralardan şarap, pasta ve şekerleme kokularının yayıldığı, 

tanıdık olmayan bir kadınla tanışıp, gizli bir dostluk 

mutluluğunu tadarak bütün gece onunla sohbet etmenin mümkün 

olduğu ve bu heyecanla ömür boyu yaşayacağı, sabahleyin ise 

 
416Egeberg, E. (2002). Geografiya utopii v povesti A.P.PLatonova “Kotlovan”, (42). 

http://www.postsymbolism.ru/, Erişim Tarihi: 14 Ağustos 2014. 
417 Malıgina, a.g.e.,183. 
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sönmüş gaz lambasının altında af dileyip, bir daha buluşma 

sözü vermeden şafağın boşluğunda ayrılacağı o uzak şehirde 

olmak istiyordu.” 418 

Görüldüğü üzere Platonov’un ütopya anlayışının eserlerinde statik 

olmayışı, araştırmacılar arasında görüş ayrılıklarının asıl nedenidir. 

Ancak Çukur’da da Çevengur’da olduğu gibi gerçekleştirilmeye 

çalışılan bir hayal vardır. Bunun yöntemi, şekli her ne kadar farklılık 

gösterse de asıl verilmek istenen daima aynı olmuş, hayalin gerçeğe 

dönüştürülmesinin mümkün olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Nitekim bu hayaller, öyküde geleceğin binasını inşa etmek için 

kazılan çukurdan beklentilerin de farklılaşmasıyla ortaya çıkar. Bunu 

da eserde ifade edilen şu sözlerden anlamak mümkündür:  

“Yeni toprak işçileri yavaş yavaş zorlanmadan çalışmaya 

alıştılar. İçlerinden her birinin buradan kendisine geleceklerinin 

kurtuluşuna yönelik fikirler ediniyordu: “Biri deneyim süresini 

uzatmak ve okumak için ayrılmak, diğeri yeni meslek edinmek, 

bir üçüncüsü ise bir partiye geçmek ve yönetim bölümüne 

karışmak istiyordu. Ve her biri, kendi kurtuluş fikrini aklında 

tutarak gayretle toprağı kazıyordu.”419 

Çevengur’da kahramanlar, çalışmak yerine miskinliği tercih etmiş, bu 

görevi de güneşe yüklemişlerdir. Ancak Çukur’da aksine proleter 

 
418 Platonov (2007). a.g.e., 105. 
419 Platonov (2007). a.g.e., 117. 
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kesim, çareyi ve kurtuluşu çalışmakta bulmuş, hatta işçi kesimin 

hayatta kalabilmesinin tek çaresinin çalışma şevki ve heyecanı olduğu 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Sosyalizmin dikecekleri binayla 

kurulacağı bu nedenle de çalışmanın her işçinin görevi olduğu 

düşüncesi, kahramanların bu şekilde davranmalarına neden olur. 

Kısacası her iki eserde de kurulmak istenen bir düzen ve bir amaç 

varken, bunun uygulanış şekillerinde değişiklik görülmektedir.  

İnşasının bitmesiyle tam anlamıyla kurulacağına inanılan sosyalizm, 

kimi kahramanlar tarafından umutsuzca karşılanır. Safronov, bu 

kahramanlardan biridir. Safronov, hayatı yargılamadan ve en önemlisi 

düşünmeden yaşayan, mekanikleşmiş işçi kesimi gördükçe umudunu 

iyice yitirir ve komünizmin geri kalmış bu insanlarla 

kurulamayacağına yönelik inancı da gittikçe artar. Eserde sosyalizme 

tutkuyla bağlı olanlar alterde çalışan bu kesimi ‘işçi ya da proleter 

kesim’ şeklinde adlandırırken, etrafında olup bitenlerin farkında olup, 

bilincini tutkularından üstün gören Safronov gibi karakterler ise bu 

insanları ‘zavallı ve geri kalmış insan yığını’ olarak nitelendirir. 

Çevengur’da olduğu gibi burada da sürekli olarak manevi gidiş 

gelişlerle komünizmin kırılgan temeller üzerine kurulu olduğu 

düşüncesi verilmeye çalışılır. Bu gelgitler, öykünün bir yerinde 

kesintiye uğrar. Çiklin karakterinin eski fabrika binasında rastladığı 

ölmüş annesinin yanında, onu yaşatmak için çırpınan küçük kız 

Nastya, alterdeki işçiler tarafından ‘geleceğin bir elementi’ olarak 

karşılanır. Nastya, öksüzlüğü, yalnızlığı, acıyı, korkuyu, açlık ve 

soğuğu küçük yaşlarda görmüş bir kahramandır. Nastya’nın kaderi, 
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araştırmacılar tarafından F. M. Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler 

(Bratya Karamazovı) isimli eserindeki ‘gelecek uyumu’ adına acı 

çekmenin kabul edilemez olduğunu savunan İvan Karamazov’a 

benzetilir. İvan Karamazov, bu düşüncesini şu şekilde savunur: 

“Sonucunda insanları mutlu etmek amacıyla insanlığın kaderinin 

binasını diktiğini düşün, ancak bu mümkün değil… Yalnızca bir damla 

bilinç uyandırabilmek için bu koşulların mimarı olmayı kabul eder 

miydin?”  Araştırmacılar, Çukur’un ana sorunsalının bu cümlede 

açıkça kendini gösterdiğini savunur. Nastya tiplemesinde de 

görüldüğü üzere ‘gelecek uyumu’ adına mahvolan, bireyin kendi 

geleceğidir. Bu da eserin sonunda anlaşılır.420 

Yetim Nastya’yı kendi ailelerinin yerine koymaya çalışan işçilerin 

yaşamları aslında sınıfsal nefret ve düşmanlıktan beslenir. Tarihçi, 

gazeteci, yazar, eleştirmen M. Y. Heller’e göre, “yeni inancı olan 

proleterler iki işlevi yerine getiriyorlar: çalışıyor ve düşmanlarını 

öldürüyorlar.” Sınıfsal nefret, eserde ‘demirci ayı’ tiplemesinde ifade 

bulur. Groteske varan metaforların gerçekleştiği ve mitolojik olarak da 

nitelendirilen bu tiplemede Çukur’un felsefi sorunsalının anlaşılması 

için anahtarın yer aldığı bir sır gizlidir. Bu yargıya yönelik olarak 

araştırmacıların çalışmalarına göz atmakta fayda vardır. Moskova 

Pedagoji Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanı 

Prof. Dr. N. M. Malıgina, ayı tiplemesinde yalnızca ‘köleleştirmenin 

en alt sınırını’ değil aynı zamanda M. A. Bulgakov’un Köpek 

Kalbi’nden (Sobaçye serdtse) Şarikov’a birçok bakımdan benzeyen 

 
420 Malıgina, a.g.e.,185. 
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bir varlığı görür. Pedagoji uzmanı Prof. Dr. A. G. Kutuzov’un 

redaktörlüğüyle çıkan Edebiyatın Dünyasında isimli kitabın yazarları, 

demirci ayı tiplemesinde kendilerince Marksist dogmanın yer aldığını 

savunurlar. Onlara göre, “çalışmak, maymunu insan yapar.”421 

Edebiyatçı ve Rus Dili ve Edebiyatı öğretim elemanı N. V. 

Kornienko, demirci ayı tiplemesini edebi ve kültürel bağlamlarda ele 

almak gerektiğini vurgular. Ayı tiplemesini yorumlayan bir diğer 

araştırmacı Y. N. Proskurina, ayının İncil geleneği gereği şeytanla 

özdeşleştirildiği, bu nedenle ayının korkunç, fantastik bir canavar 

olarak ele alındığı sonucunu çıkarır. Bunun dışında farklı efsanevi 

geleneklerde ayı, ‘insanın atası’, ‘yabani ikizi’ olarak kabul edilir. 

Mitolojik taraftan bakıldığında bütün bu olgular, Platonov tarafından 

gizemli kahraman olan ‘demirci ayı’da birleşir. Kısacası araştırmacı, 

yazar tarafından tasvir edilen şeytan tiplemesini ve cehennem resmini 

öykünün derinliklerinde inceler. Böylelikle Platonov’a göre, 

düşmancıl güçleri yenebilen aşk duygusu, yetimliğin üstesinden gelme 

özelliğine sahipse, demirci ayı tiplemesi ise sevgisizliğin kutup 

noktası, sınıfsal nefretin kendisidir.422 

Eserde göze çarpan bir diğer nokta, gerek hastalıktan gerekse manevi 

buhrandan ölen işçilerin arkasından Çevengur’da olduğu gibi ağlamak 

ve dövünmek yerine, kalanlarda yalnızca kısa süreli bir 

hüzünlenmenin görülmesidir. Eserin başkahramanları olan alterin işçi 

kesimi, her ne kadar sürekli bir faaliyet ve çalışma içinde olsalar da 

 
421 Vasilyeva, a.g.e., 29. 
422 Vasilyeva, a.g.e., 30. 
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kendilerini bekleyen kaderin de farkındadırlar. Bir gün yok 

olacaklarını ve onları kimsenin hatırlamayacağını içten içe hissederler. 

Ancak yine de buna üzülmezler. Çünkü ölüm, bu kişiler için sıradan 

bir olay, günlük yaşamın bir parçası, hiçbir etki oluşturmayan, geride 

kalan kişilerde acıya dair herhangi bir his uyandırmayan bir olgudur. 

Bu nedenle kimin önce ya da sonra, ne şekilde öldüğü önemli değildir. 

Çünkü istedikleri yaşama, hayal ettikleri dünyaya ulaşmak için bunun 

gerekli olduğunu kabul edip kendilerini hapsettikleri yalnızlık 

çukurunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmek onlar için ölümden 

daha önemlidir. Bu yargı, kendilerini gelecek nesle taşıyacağına 

inandıkları küçük kız Nastya üzerinden verilmeye çalışılır: “Safronov, 

Voşçev ve diğer kazı işçileri, mezarlarının üstüne hakimiyet kuracak 

ve onların kemikleriyle dolu sakin yeryüzünde yaşayacak bu küçük 

varlığı inceliyorlardı.”423 Nastya, ‘sosyalizmin gerçek sakini’ olarak 

nitelendirilir. Küçük kız, ölgün vaziyette çalışan işçilerin enerji 

kaynağı olur. İşçiler arasında bu küçük sakini, binanın inşasını 

bitirerek bir an önce yurduna kavuşturma düşüncesiyle bir dalgalanma 

başlar. Bunun dışında gerek Çevengur gerekse Çukur’da yoğun olarak 

işlenen bu ölüm temasında göze çarpan nokta, ölen kişilerin yalnızca 

eski düzenin temsilcileri olan burjuva ve kulakların değil, aynı 

zamanda proleter ve sıradan halkın da olmasıdır.424 Bu uğurda verilen 

her kurban sosyalizmin kurulacağı geleceğin binasının temel 

taşlarından biri sayılır. Bu düşünce, öyküde bir diğer örnekle şu 

şekilde yankı bulur:  

 
423 Platonov (2007). a.g.e., 128. 
424 Egeberg, a.g.e., 42. 
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“Köy sovyetinde ölülerin yanındayken faal üye, başlangıçta 

hüzünlendi ancak sonra yeni kurulacak olan geleceği 

hatırlayınca canlı bir şekilde gülümsedi ve etrafındakilere 

mülkün ortaklaşmasına yönelik yaklaşan aydınlık an sırasında 

ölümün ciddiyetini herkesin hissetmesi için  kolhozu cenaze 

yürüyüşü için seferber etmeyi emretti.” 425 

Ütopik eserlerde yer verilen konsey, komite, toplantı gibi halkın 

seçtiği üyelerin bir araya gelerek toplum yararına kararların alındığı 

kurumlar, Çukur’da da görülmektedir. Burada ise böyle yerlere 

‘plenum’ denmektedir. Plenum, tüm üyelerin katılımıyla yapılan genel 

kurul toplantısıdır. Alınan kararların bireysellikten çıktığı ve 

oybirliğiyle uygulandığı bu kurullar, tüm ütopya yazarları tarafından 

gelişmişliğin simgesi olarak kabul edilir. Bunun dışında eserin ütopik 

bir yanının da olduğunu vurgulamak amacıyla yazar, kahramanlarını 

aynı yolda olduklarını destekleyen kelimelerde birleştirir. Birbirlerine 

‘işçi yoldaş’ diye seslenen kahramanlarının kaderlerinin ortaklığı 

yaşam biçimlerinden başlamış, davranış biçimlerine kadar 

süregelmiştir.  

Ütopik eserlerin neredeyse hepsinde ortak bir özellik olan özel 

mülkiyetin aşağılanması ve ortak mülkiyet anlayışının benimsenmesi 

fikri, Çukur’da belirgin bir şekilde olmasa da satır aralarında 

hissettirilerek verilir. Kahramanlar, burjuvaziye karşı, kapitalizmin 

koyu düşmanıdır. Ancak ortak mülkiyet benimsendiği zaman 

 
425 Platonov (2007). a.g.e., 142. 
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kapitalizm yok edilecek, insanlar huzura kavuşacaktır. Bunu da 

öyküde faal üyeden bahsedilirken görmek mümkündür. Savunulan 

düşünce, “örgütsüz özel mülk sahibinin elinde, keçi bile kapitalizmin 

bir parçasıdır.” Bunun dışında eserde kahramanlarca komünizmin 

kurulmasına engel olarak görülen bir diğer olgu, zengin köy ağaları 

olur. Bu ağaların işçi kesimi anlamaması, köylü kesim arasında ise 

sürekli olarak hiyerarşiyle hâkimiyet kurmaya çalışmaları halk 

tarafından rahatsız edici görülür. Bu nedenle bir sal yapılarak bu 

ağaların bir sınıf olarak tasfiye edilmesi ve sal üzerinde suya 

bırakılmaları kararı alınır. Zengin köylülerin, Çukur’da burjuvaların 

evlerinden çıkartılıp bozkıra sürülmeleri gibi baskı yoluyla evlerini 

terk etmeleri istenir. Bu eylem gerçekleştiğinde ise kahramanlar, 

amaçlarına ulaştıklarını ve artık çok daha güzel günlerin onları 

beklediğine kendilerini inandırırlar. 

Öykü, komünizmin taze kanı olarak görülen ve bu nedenle arteldeki 

tüm işçiler tarafından sevilen küçük kız Nastya’nın ölümüyle son 

bulur. Ancak buradaki ölüm yalnızca sembolik bir olgudan ibarettir. 

İşçiler her ne kadar küçük kız Nastya’yı içlerindeki yalnızlık 

duygusunun ağır basmasından dolayı yetiştirmek isteseler de ‘yaşayan 

ölüler’, çocuğa sevgilerini vermekte ve onu düşman güçlerden 

korumakta başarılı olamazlar. Bizzat kendileri küçük kız için düşman 

güç olmaya başlarlar. Fiziksel ölümünden önce küçük kızın bilincini 

içinden çekip alarak onun canlı ruhunu öldürürler. Bunu küçük kızın 

Çiklin’e yazdığı mektupta görmek mümkündür: “Kulakları bir sınıf 

olarak ortadan kaldır. Yaşasın Lenin, Kozlov ve Safronov. Zavallı 
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kolhoza merhaba, ama kulaklara yok.”426 Görüldüğü üzere bu sözler, 

küçük bir çocuğun masumane kelimeleri değil, dönemde yaşayan 

ölülerin ruhlarının sloganıdır.427 

Araştırmacı V. Çalmayev’e göre Platonov, Çevengur’da olduğu gibi 

Çukur’da da yüzyıllarca kölelik, ayrılık, ağırlık ve cahilliğe neden 

olan aydınlık ve karanlık, iç karartıcı, hastalıklı ve hatta korkunç 

geleceği rüyalarında oluşturan Rusya’nın sosyal halkının hayalindeki 

tüm olguları bir araya toplar. Her şey hayat düşüncelerine koyu bağlı, 

tecrübesiz, naif ancak kimi zaman çocuklar gibi sert bu insanlar 

kullanılarak gerçekleştirilir. Bu düşüncesine gerekçe olarak da eserde 

yer alan şu sözleri gösterir 428: “Soralım: Rus halkı nereden çıktı? Ve 

cevap verelim: Küçük burjuvadan! Başka bir yerden doğmuş olsaydı o 

zaman fazla yer olmazdı. Kapitalizmin derisinin çıksın; kalp, sınıf 

savaşının etrafındaki yaşam ateşine dikkat kesilsin ve coşkunluk olsun 

diye sosyalizm salamurasına herkesi yatırmalıyız.” 429 

Sonuç olarak kolektifleştirme sürecindeki olaylardan esinlenen 

Çukur’da Platonov, dürüst bir şekilde şiddete dayalı 

kolektifleştirmenin, köylüler için bir trajedi ve yönetimin halk 

karşısındaki işlediği suç olduğunu savunur. Bu dönem sürecinde 

korkunç bir kıtlığın baş gösterdiğini, tasfiye edilen milyonlarca 

insanın sürgüne gönderildiğini ve gittikleri yerde öldüklerini 

 
426 Platonov (2007). a.g.e., 145. 
427 Vasilyeva, a.g.e., 31. 
428 Çalmayev, a.g.e., 354. 
429Platonov (2007). a.g.e., 123. 
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anlatmaya çalışır.430 Brodski ise eser için, “Çukur, çok karamsar bir 

eserdir. Okuyucu, kitabı okuduktan sonra bunalmış bir halde kapatır. 

Tam bu sırada psikolojik enerjiyi fiziksel enerjiye çevirmek mümkün 

olsaydı kitabı kapattıktan sonra ilk yapılabilecek şey, eski dünya 

düzenini kaldırıp yenisini getirmek olurdu.”431 ifadelerini kullanır. 

Kısacası Çukur, parıldayan bir umutla başlayan, ancak büyük bir 

hayal kırıklığıyla son bulan bir yaşamın gerçekçi üslupla anlatım 

şeklidir. Çarlığın yıkılmasıyla daha iyi bir yaşam vaadinin verildiği 

sosyalist Rusya’yla birlikte ortaya çıkan yeni insanlar ise eserin 

kahramanlarını oluşturur. Her birinin ayrı ayrı psikolojisinin detaylı 

bir şekilde tablosunun çizildiği eserde neredeyse tüm kahramanlar 

artık dönüşü olmayan kayıplar yaşarlar. Bu yönüyle öyküde  

görüldüğü üzere, ‘mutlu ve refah’ dolu bir ülke oluşturma amacıyla 

çıkılan yolculuk, hüsran ve yitim diyarına vararak son bulur.432 

Bakir Deniz’de Ütopya 

Andrey Platonoviç Platonov, Bakir Deniz (Yuvenilnoe more) isimli 

öyküsünü 1934 yılında yazar. Eser, 1935 yılında “Naşi Dostijeniya” 

dergisinde İnşaat Malzemeleri ve Levazımat (Stroymaterialı i 

oborudovanie) adı altında yayımlanmak istense de, Sovyet yönetimi 

açısından olumsuz bulunduğu gerekçesiyle basılmaz.433 İlk olarak 

batıda 1980 yılında yayımlanan eser, 1986 yılında da Sovyetler 

 
430 Malıgina, a.g.e.,188. 
431 Bulıgin & Guşçin, a.g.e., 47. 
432 Çelik, R. (2013). “A. Platonov’un “Çukur” Eserinde Umudun Kayıpları”, 

Folklor/Edebiyat. 19 (76), 246. 
433 Varlamov, a.g.e., 250. 
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Birliği’nde tekrar düzenlenmiş haliyle “Znamya” dergisinde 

okuyucuyla buluşur.434 Eserin hacmi küçük olsa da içeriği gayet geniş 

ve karmaşıktır. Platonov, eserinde ülkenin geleceği, gelişiminin 

yolları, ekonomi yöntemleri ve ortak insanlık sorunsalları olan iyilik, 

kötülük, mutluluk ve bireysel özgürlük gibi 1930’lu yıllarının önemli 

toplumsal sorunlarını ele alır.435 

Bakir Deniz’de olaylar, hayvan yetiştirilen Aral-Hazar bozkırında 

geçerken zaman, Sovyet yönetiminin Kazakistan’da gerçekleştirdiği 

geniş ölçekli soykırım dönemine tekabül eder.436 1920-1933 yılları 

arasında suni bir şekilde yaratılan açlık sebebiyle, Kazakların çoğu 

yok edilir. Bu felaket, Kazakların göçebe yaşamlarının Sovyet 

sistemine adaptasyonunu ve kontrol altında tutulmalarını güçleştirmesi 

nedeniyle Komünist Parti’nin onları yerleşik hayata geçirme kararı 

alması sonucu olur.437 Ancak Platonov, böyle bir dönemde yaşanan 

olayları çalışmasında açıkça dile getiremese de öyküde mekân olarak 

insanların düzenle çalıştığı ve yönetimden bağımsız yaşadıkları bir 

hayvan yetiştirme çiftliğini tasvir eder.438 

Öykünün basıldığı yıl (1986) yayımlanan L. Korobkov’un eleştiri 

yazısı, eser konusunda tartışmaların çıkmasına neden olur. Korobkov, 

 
434 Varlamov, a.g.e., 248. 
435 Retzenziya na povest A. P. Platonova “Yuvenilnoe more” (2008). 

http://www.litra.ru, Erişim Tarihi: 27 Ağustos 2014. 
436 Anaykin, A. (2012). Yuvenilnoe more Andreya Platonova. http://www.proza.ru/, 

Erişim Tarihi: 4 Eylül 2014. 
437 Kara, A. (2012). Stalin Döneminde Kazakistan’da Kolektifleştirme Siyaseti ve 

Açlık Felaketi. http://abdulvahapkara.com, Erişim Tarihi: 4 Eylül 2014. 
438 Anaykin, a.g.e., 2. 



 
200 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

Bakir Deniz’in Platonov’un en aydınlık ve iyimser eseri olduğunu 

savunur. Tür açısından Bakir Deniz, araştırmacılar tarafından ütopya 

ve antiütopya olarak iki şekilde yorumlanır. Araştırmacı A. Reviç, 

öykünün ütopya ya da antiütopya olarak ele alınmasının mümkün 

olduğunu vurgularken, bir diğer edebiyat araştırmacısı V. Çalikova 

‘ütopya ve antiütopya’ kavramlarının Platonov’un düşünce yapısının 

tamamen dışında olduğunu savunur. Araştırmacıların öykünün türüne 

yönelik çok yönlü bu tanımları, Platonov’un kendine özgü ve değişken 

ütopya anlayışına örnek niteliğindedir.439 

Bakir Deniz’de Platonov, geleceği önceden haber veren bir kâhin 

olarak okuyucunun karşısına çıkar. Öykü, bu yönüyle Ye. İ. 

Zamyatin’in antiütopya romanı Biz ile benzerlik gösterir. Zamyatin 

gibi Platonov da devletin insanlık dışı politikasının sonuçlarını gözler 

önüne serer. Yıllar geçmesine rağmen eserde tasvir edilen tablo, 

okuyucuyu sosyalist amaçlar uğruna ödenen bedel üzerinde 

düşünmeye zorlar. Öykünün ismi Bakir Deniz olmasına rağmen yazar, 

yanına açıklama şeklinde Gençlik Denizi ismini de iliştirir. Bunu 

yapmasına neden olarak ülkenin gençliğine, hamlığına ve 

tecrübesizliğine vurgu yapmak istemesi olduğunu belirtmek 

mümkündür. Çünkü öyküde devlet, insan gibi hata yapan bir olgu 

şeklinde sergilenir.440 Bunun dışında eserin ütopya olarak ele 

alınmasının nedeni ise elektrik makinelerini kullanarak yer altından el 

değmemiş suyu yeryüzüne çıkarmak gibi teknik projeleri 

 
439 Nikulina, a.g.e., 3. 
440 Nikulina, a.g.e., 4. 
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gerçekleştirme eylemlerinin, tüm gerçekçi ölçüleri aşarak olağan dışı 

bir karakter kazanmasıdır. Öykü, kimi araştırmacılar tarafından ‘Anti 

Çukur’ olarak da adlandırılır. Çünkü Çukur’daki iç karartıcı hava 

burada yoktur. Eserde verilen görev, abartılı bir iyimserlikle tasvir 

edilir. Bu yönüyle Platonov’un bu eseri, diğer trajik ütopyalarından 

farklılık kazanır.441 

Sovyet bozkırlarında sürdürdüğü beş günlük yolculuğu sırasında 

Nikolay Vermo, kendisini kimi zaman tren makinisti, jeolog ve bunun 

gibi birçok meslekte hayal ederek okuyucunun karşısına çıkar. 

Mesleği elektronik mühendisliği olan karakterin varacağı ilk durak, iş 

gereği görevlendirildiği yer olan devlet çiftliği olur. Bu çiftliğin 

müdürü Umrişçev, Vermo’yla tanıştıktan sonra onu ‘Aile Avluları’ 

isimli çok uzak bir çiftliğe yollar ve ona kimsenin işine karışmamasını 

öğütler. Çünkü ona göre, insanlar başkalarının işine karışırsa düzen 

bozulur. Bahsedilen çiftliğin sekreteri Nadejda Bestaloyeva da 

Vermo’ya yolculuğu sırasında katılır. Çiftlik, dört yüz ton inekten 

oluşur ve görevi proleter kesime yemek tedarik etmektir. Çiftliğe 

vardıklarında karşılarına çıkan kişi, tekrar müdür Umrişçev olur. Bu 

çiftlikte yer alan kahramanlar arasında en göze çarpanı, yaşlı kadın 

Federatovna Kuzminişna olur. Kuzminişna, kendisinin bilgili bir 

kadın olduğunu iddia eden bir karakterdir. Aynı zamanda yaşlı kadının 

çiftlikte otoriter bir konumu vardır. Vermo ve Bestaloyeva, bir cenaze 

törenine denk gelir. Bu, Bojev’in kulaklarla anlaşıp çiftliğin besili 

ineklerini kendi inekleriyle değiştirip onları sağıp süt elde etmelerine 

 
441 Künter, a.g.e., 89-84. 
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yardımcı olarak yolsuzluk yaptığını bilen Ayna’nın cenaze törenidir. 

Kuzminişna’ya göre bu sıradan bir ölüm değil, cinayettir. Ancak çok 

geçmeden çiftliğe bir komisyon gelir ve Ayna’nın kardeşi Mehmet’in 

her şeyi anlatması sonucu Bojev, tutuklanarak kurşuna dizilir. Müdür 

Umrişçev başka bir çiftliğe yollanır. Çiftliğin yeni müdürü ise 

Bestaloyeva olur. Bestaloyeva, kendisine yardımcı olarak yaşlı kadın 

Kuzminişna’yı, başmühendis olarak da Nikolay Vermo’yu 

görevlendirir. 

Çiftlikte su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu yüzden Vermo, toprağı 

elektrik akımıyla oyarak dokunulmamış suyu yeryüzüne çıkartmayı 

düşünmeye başlar. Bunun üzerine Bestaloyeva, Vermo’ya toplantıda 

toprak çalışmalarını başlatmasını söyler. Kendisi de gelecekte et 

üretimini artırmak adına yeraltı sularını yeryüzüne çıkarmakta yararlı 

olacak araç gereç ve inşaat malzemeleri bulabilmek için bölgeleri 

dolaşacaktır. Et çiftliği bir anda teknik yapılanmaya maruz kalır: 

inekleri elektrikle öldürürler, yakıt elde etmek için basınçla gübre 

üretilir, elektrik enerjisi elde etmek için ise rüzgâr motoru kurarlar. 

Nikolay Vermo, yer altından su çıkarmak için sondaj faaliyetlerini 

sürdürür. Bu makineler yardımıyla insanlara ev, hayvanlara barınak 

sağlamak için yeraltında kuyular açar. Ancak Moskova’dan gelen bir 

görevli Vermo’yu görevinden alır. Öykü, bu sefer de gökyüzünden 

elektrik elde etmek uğruna Vermo ile Bestaloyeva’nın Amerika’ya 
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gitmek için gemiye binmesi ve onları Federatovna ve Umrişçev’in 

limanda yolcu etmesiyle son bulur. 442 

Bakir Deniz, enerjik, doğuştan yetenekli ve teknik okul mezunu 

başkahramanın Çevengur ve Çukur’da olduğu gibi yolculuk 

sırasındaki tasviriyle başlar. Rus edebiyatında ütopyanın ilk ortaya 

çıkış şekli olan yolculuk öğesinin, çalışmamız boyunca ele aldığımız 

eserlerin bütününe bakıldığında Platonov’un ütopya anlayışının en 

önemli aracı olduğunu belirtmek mümkündür. Öykünün ilk 

paragrafında göze çarpan, bahsedilen kahramanın Çukur’un 

kahramanı Voşçev gibi sürekli düşünen ancak bundan acı duyduğu 

için zihnini başka yerlere yönlendirme çabası içinde olan bir karakter 

olmasıdır: “Artık yürürken depremlerin, volkanların ve yerkürenin 

yüzyıldır süren yeniden oluşumunun ilk nedenini ortaya çıkarmayı 

planlıyordu. Yolcunun hayal gücüne göre, bu sebep uzayın tehlikeli 

boşluğundaki yerkürenin değişken astronomik hareketinden dolayı 

gerçekleşir…”443 Kahramanın üzerinde düşündüğü konuların aynı 

zamanda toplumsal temalar olduğu da dikkat çekmektedir. Bu 

konuların toplumsal olmasının yanı sıra, aynı zamanda kahramanın 

fantezisinin yazılı bir şekilde ifade bulmuş halidir.444  

Kahraman ilerledikçe karşısına çıkan, Platonov’un ütopik eserlerinde 

kimi zaman doğrudan kimi zaman ise dolaylı olarak kullandığı mekan, 

 
442 Malıgina, a.g.e., 54. 
443 Platonov, A. A. (1989). Yuvenilnoe more. Kotlovan. Çevengur. Moskova: 

İzvestiya, 5. 
444 İçin, K. & Yablokov, E. (Editörler) (2013). Poetika Andreya Platonova. Na puti k 

yuvenilnomu moryu. Belgrad: Ministerstvo Nauhki Respubliki Serbii,12. 
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bozkır olur. Bozkırın ortasında kurulmuş bir avluya giren kahramanın 

karşılaştığı bir diğer karakter Umrişçev ile yaptığı konuşmadan, iş 

nedeniyle buraya gelen mühendis Nikolay Vermo, geldiği yerin bir 

devlet et çiftliği, Umrişçev’in de bu çiftliğin müdürü olduğu ortaya 

çıkar. Umrişçev, eserde ‘oportünist’ olarak bilinen, çevresindeki 

olayların içinde olmasına rağmen her zaman kayıtsızlığını koruyan bir 

kahramandır. Ona göre kimse kimsenin işine karışmamalı, herkes 

kendi görevini tam anlamıyla yerine getirmelidir: “Herkesin önünde 

birbirinden farklı eylem planları geliştirdi, örneğin herkes susup, izin 

verilen düzene göre kendi dar, ılımlı işini yapsın ve hiçbir şeye 

karışmasın diye tüm çiftlik işlerini düzenlemeyi teklif etti.”445 

Umrişçev’in çiftliğini ‘kimseye karışmama’ şekline dayalı yönetim 

biçimi, kimi araştırmacılara göre Stalin’in liderliğinin ilk 

dönemlerinde ‘müdürlerin görevleri’ konusundaki çıkışı ve ‘üretime 

karışmama düzenini sona erdirme ve her şeye karışma eylemlerini 

başlatma’ konusundaki emirlerini hatırlatır.446 Umrişçev, eserde 

hemen hemen her yerde okuyucunun karşısına çıksa da her daim 

sessiz kalır, ancak kimliğini çarpıcı noktalarda sarf ettiği sözlerle 

okuyucuya hissettirmeyi başaran kendine has bir karakterdir. 

Platonov’un kahramanının oportünist yönünü vurgulamak amacıyla 

eserinde bu şekilde ön plana çıkardığı, araştırmacılar tarafından kabul 

edilen bir görüştür. Umrişçev’in düzen içinde herkesin verilen görevi 

itiraz etmeden yapması gerektiği düşüncesi, antiütopyalarda görülen 

‘tektiplik’, bireyselliğin yok olup insanlığın makineleştirilme 

 
445 Platonov (1989). a.g.e., 9. 
446 Künter, a.g.e., 91. 
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çabalarıyla benzerlik gösterse de, kahramanın vurgulamak istediği, 

hayalini kurdukları komünizmin bir karmaşa içinde değil, başkalarını 

düşünmekle kurulabileceği düşüncesidir:  

“Çalışan herkese kişiliğine göre küçük iş yığını verilmeli, 

bırakın aralıksız onunla oyalansın ve sonsuza dek mutlu olsun, 

diye hayalini sesli bir şekilde dile getirdi Umrişçev. Örneğin 

biri, hayvan ahırlarını temizlesin; diğeri bozkırda kuyular 

yapsın, bir diğeri sadece sütle ilgilensin, hangisi ekşimiş hangisi 

ekşimemiş. Herkes planlı bir şekilde kendi işini yapsın ve başka 

hiçbir şeye karışmasın. Bu düzenin benim ve o zamana kadar 

zamanı durduran işleri sürdüren kişilerin kendine gelmesini 

sağlayacak. Hadi yoldaşlar, sosyalizm karmaşayla değil, 

milyonların sıkıntılarıyla gerçekleşecek.” 447 

Platonov’un yaşamın ‘içsel anlamını’ arayan kahramanlarından biri 

olan bu nedenle ‘hayalperest’ olarak adlandırılan ve milyonlarca insan 

gibi ‘ortak bir gelecek umudu’ içinde olan Mühendis Vermo, eserin 

dikkat çeken bir diğer kahramanıdır.448 Vermo, Umrişçev’in tersine, 

bir an önce harekete geçilmesi gerektiğine inanır. Nitekim bu 

düşünceden hareketle giriştiği eylemler, eserin başlıca ütopik yanını 

oluşturur.449 Çok geçmeden Vermo’nun aklına bir fikir gelir. İşçi 

kesime yiyecek sağlayan ineklerden elde edilen et ve süt üretimini 

artırmak için öncelikle kuraklıktan kurtulmak gereklidir ve bu 

 
447 Platonov (1989). a.g.e., 10. 
448Azerbayjanskiy Pedagogiçeskiy İnstitut Russkogo Yazıka i Literaturı, a.g.e., 82. 
449 Nikulina, a.g.e., 80. 
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düşünceden hareketle yeri kazıp altından bakir suyu yeryüzüne 

çıkarmaya yönelik başlattığı eylemleri, kahramanın faaliyetlerinin ilk 

basamağını oluşturur. Platonov’un diğer eserlerinin aksine burada 

komünizmi kurma hayali, daha çok kahramanların eylemlerinde 

gizlidir. Eserde hayal edilen gelecek, amacın araca çevrilmesiyle 

mümkün olur. Saf suyu yeryüzüne çıkartma girişimleri, komünizmin 

kurulma hayalinin kendisini oluşturur. Mühendis Vermo, Platonov’un 

önceki karakterleri Dvanov ve Voşçev gibi düşünen bir karakterdir 

ancak onlardan farklı olarak düşündüklerini hayata geçirmek için de 

girişimlerde bulunan bir kahramandır. Başlangıçta bir düşünceden ileri 

gelse de girişilen faaliyetler aynı zamanda kahramanın hayalidir. 

Vermo için hayal, gerçeklikten kaçış yöntemi, duyguların karşılığını 

bulamadığı sıkıcı yaşamı değiştirme şeklidir.450 Bunun dışında eserde 

yapılması planlanan teknik projeler de düşünülür. El değmemiş suyu 

ve güneş enerjisini kullanmaya yönelik bu projeler, Stalin’in 

“Teknoloji, yeniden inşa sürecinde her şeye karar verir.” sloganıyla 

benzerlik gösterir. 451 

Vermo’nun aldığı kararı duyan Umrişçev, onu ‘Aile Avluları’ et 

çiftliğine gönderir. Yolculuğu esnasında mühendis, çiftliğin sekreteri 

Bestaloyeva ile tanışır. Bestaloyeva, Vermo’nun bu kararları 

doğrultusunda meclisi toplar ve mühendisin fikri meclis tarafından 

kabul edilir:“Meclis, su ısıtması inşa etmeyi ve yeryüzüne basınçlı 

suyu çıkarabilmek ve kuyuyu kapatmak için toprağı bakir sulara 

 
450 Nikulina, a.g.e., 79. 
451 Künter, a.g.e., 92. 
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kadar kazmayı kabul etti, böylece bozkırın ortasında otların ve 

ineklerin sulanması için yeni tatlı su kalacak.”452 Yerin 

derinliklerinden yüzeye çıkarılması planlanan su, öykünün konusu 

gereği iklimi tazeleyecek ve büyük, hoş bir deniz oluşturacak, bu 

denizin kıyılarında milyonlarca inek otlayacaktır. Bu motif, eserde 

zamanla masalsı bir biçim kazanır: Bakir su, ‘uzun zamandır oturan 

genç bir kız’ şeklinde kristal mezarından kurtuluşunu beklemektedir 

ve taş mezarından çıkar çıkmaz doğurmaya başlayacaktır.453 Ütopik 

eserlerin ortak noktasını oluşturan bilgili kişilerin seçilerek önemli 

sorunları çözmek için oluşturulan kurulun toplanması burada da 

benzer şekilde görülmektedir. 

Eserde dikkat çeken bir diğer nokta, Çukur ve Çevengur’da olduğu 

gibi, her kahramanın komünizmden beklentisinin farklı olmasıdır. 

Umrişçev, komünizmi hayatta kalmanın bir aracı olarak görür. Vermo, 

insanların rahat ve huzur içinde yaşayacağı bir ortam şeklinde hayal 

eder. Bestaloyeva’nın beklentisi ise, insanların yerini makinelerin 

alması gerektiğidir. Böylelikle insanlar özgür kalacak ve birbirleriyle 

rahatlıkla ilişki içine girebileceklerdir. Sekreter kadına ayrıntılı bir 

perspektifle bakıldığında, Bestaloyeva’nın daha iyi bir hayat uğruna 

bireyselliğinden vazgeçen bir kadın olduğu ortaya çıkar. Elektriği 

çıkarabilmek adına gerekli donanımı bulma uğruna kendi bedeninden 

vazgeçmiş, kimi zaman bunun için çocuk aldırmak zorunda bile 

kalmıştır. Platonov, seçtiği bu kadın karakterinde ‘sosyalizmle doğan 

 
452Platonov (1989). a.g.e., 22. 
453 Künter, a.g.e., 89. 



 
208 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

yeni insan kimdir?’ sorusunun cevabını arar. Vermo’nun olmayacak 

hayallerinin karşısına bu kahramanının gerçekliğini koyar.454 Bir diğer 

kahraman hayvanbilimci Visokovski’nin sosyalizmden beklentisi ise 

şu şekildedir: “Eski zamanlarda kalan hayvan dünyasının evriminin 

sosyalizmde yeniden başlayacağını ve şimdiye kadar bulanık bir 

mantıkta yaşayan yün kaplı zavallı varlıkların hepsinin bilinçli 

yaşamın kaderine ulaşacağını umuyordu.”455 Visokovski, bu 

cümleleriyle aynı zamanda ‘insanla her türlü varlık arasındaki’ 

uçurumun üstesinden gelme çabası ve umudu içinde olduğunu 

gösterir.456 

Bakir Deniz, her ne kadar mutlu sonla bitiyormuş gibi görünse de 

aslına bakılırsa ortaya oldukça hazin bir durum çıkmıştır aslında.457 

Hayalleri için çabalayan insanların hüsranla sonuçlanan hikâyeleri, 

yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi burada da görülmektedir. 

Platonov, eserini tamamladığında yayımlamak istese de Moskova 

Yayınevinin eleştiri yazısında, öykü aşağılayıcı bir tavırla eleştirilir ve 

birebir tabirle ‘buna benzer bir şeyin yayınlanmasının söz konusu bile 

olamayacağı’ dile getirilir.458 

Platonov’un eserlerinde çağdaş ütopya öğeleri, yoğunlukla kendini 

gösterir. Bu ütopya biçimin temellerini 1920’li yıllarda A. 

Dorogoyçenko, İ. Doronin, P. Zamoyskiy, F. Panferov gibi köylü 

 
454 Nikulina, a.g.e., 80. 
455 Platonov (1989). a.g.e., 15. 
456 Malıgina, a.g.e., 30. 
457 Varlamov, a.g.e., 251.  
458 Künter, a.g.e., 94. 
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yazarlar atmıştır. Bu yazarlar, çağdaş ütopya konuları üzerinde 

çalışmışlardır. Eserlerinde şehirli birey ve aynı zamanda teknisyen, 

bilim adamı ya da komünist mühendis, bir köye gelir ve masalsı bir 

çeviklikle elektrik ve makinenin yardımıyla köyü, şehre çevirmeye 

çalışırlar.459 Bu durum, Platonov’un ütopik sayılan eserlerinde de aynı 

şekilde işlenir. Yazarın kahramanları, türün kurallarına göre hareket 

eder. Bu kahramanlar, bir düşünceye sıkıca bağlı ve geleceğini 

umdukları mutluluğu, kendi yaşamlarının dahi üstünde tutarlar. Ancak 

ütopik projelerini gerçekleştirirken yoğun bir şekilde doğaya eziyet 

etmeye başlarlar. Bunu Çevengur’da ağaçları kesip yerine arpa 

tarlaları kurma girişimi, Çukur’da ortak proleter evi inşa etme uğruna 

toprağı ve otları yok etme, Bakir Deniz’de ise enerji elde etmek için 

ineklerin ve hayvanların katledilmesi şeklinde görmek mümkündür.460 

Ancak bunun dışında Platonov’un eserlerinde görülen bir diğer ütopya 

türü ise ‘doğuştan gelen ütopya’ (prirodnaya utopiya) türüdür. Bu 

türün en belirgin özelliği, insanlığın başlangıçta doğa tarafından 

verilen kendine has bir mükemmelliği içinde barındırması anlayışıdır. 

Burada kahramanların nitelikleri, eylemleriyle zıtlık içindedir. 

Kişilerin doğayla yakınlık derecesi fazladır. Kahraman, ideolojisini 

canı pahasına savunur. Kuru toprağı insanlığın yararına ‘konforlu bir 

eve’ dönüştürebilmek için gereken her türlü özveride bulunur.461 

Kısacası Platonov’un eserlerinde ortaya çıkan sonuca göre, yazarın 

her eserinde uygulayış şekli farklı olsa da ortak bir amacı vardır. Bu 

amaç, insanlığın kurtuluşu olacağına yönelik inancından dolayı 

 
459 Malıgina, a.g.e., 32. 
460 Malıgina, a.g.e.,15. 
461 Malıgina, a.g.e.,16. 



 
210 ANDREY PLATONOV’DA ÜTOPYA Yaşamı ve Sanatı (1899-1951) 

komünizmi kurmaktır. Çalışmamızda ele aldığımız eserlerin özünü 

yine Platonov’un kendi sözlerinden vermek mümkündür: “Öyle bir 

gün gelecek ki bir insan diğerine seni de kendimi de tanımıyorum, ben 

herkesi tanıyorum diyecek. Herkes yaşarken ben de yaşayacağım 

ancak yalnız öleceğim. Kendimi kaybettim ama birçok kişiyi, tüm 

dünyayı kazandım…”462  

Bilimkurgu Öykülerinde Ütopya 

1920’li yılların ilk yarısında Rus edebiyatında saygın ve popüler 

yazarlar arasında en çok tercih edilen alanlardan biri olan bilimkurgu, 

çok geçmeden edebi türler arasında sağlam bir konum elde eder. 

“Molodaya Gvardiya”, “Vsemirnıy Sledopıt”, “Barba Mirov” gibi 

gençlik dergileri ve “Jizn i Tehnika Svyazi”, “Aviatsiya i Himiya” 

gibi almanaklar, bu dönemde çok fazla bilimkurgu eseri yayımlar. 

Bunun yanı sıra dergi yayınlarında sosyal bilim ya da ütopik 

bilimkurgu çalışmaları yoğun bir şekilde görülmeye başlanır.463 

Andrey Platonoviç Platonov, XX. yüzyılda bilimkurgu ütopyasına en 

çok başvuran yazarlar arasında yer alır.464 Yazar, 1920’li yıllarda 

komünizmi kurmaya yönelik ütopyasını daha geniş kitlelere yaymak 

amacıyla bilimkurgu türüne bilinçli olarak yönelir. Bu nedenle yazarın 

sanatının bütünsel tablosunu bilimkurguda belirgin bir şekilde görmek 

 
462 Malıgina, a.g.e.,18. 
463Pavlova, O. A. (2012). Sintez metajanrov nauçnoy fantastiki, Jitiya i geroiçeskogo 

eposa v strukture utopiçeskih rasskazov A. Platonova pervoy polovinı 1920h godov. 

Vestnik Volgu. 25. 
464Metautopiya Andreya Platonova. (1984). London, Overseas Publications 

İnterchange. http://www.chalikova.ru, Erişim Tarihi: 8 Haziran 2014. 



 
 211 

mümkündür. Platonov’un bu yıllarda eserlerinde yoğunlukla işlediği 

ve farklı ütopya anlayışıyla da bir araya getirdiği öykülerindeki ortak 

özellik, eserin merkezini yapılan bilimsel keşfin oluşturmasıdır. 

Araştırmacı O. A. Pavlova’ya göre, Platonov’un bilimkurgu ütopya 

anlayışı, eserlerinde bir bilimsel keşif yapması ve bunu da bireyin 

ahlaki anlamda değişim aracı haline getirmesi şekliyle tarifini bulur.465 

Platonov’un bilimkurgu ütopyasındaki hedefi, insan doğasının 

aydınlanmasına yardımcı olacak olan elektrik enerjisiyle evreni baştan 

düzenlemektir. Kısacası yazar, hayalindeki ideal dünyasına ulaşmaya 

çalışırken hedefine hizmet eden bilim ve makineye başvurur.466 

Yazarın yeni dünyasını inşa ederken bilime başvurmasının en önemli 

nedeni ise insanoğlunun devrim sonucunda ortaya çıkan enerjisine 

olan inancıdır.467 Platonov’un bu inancını en iyi şekilde ortaya 

koyduğu eserleri, 1920’li yıllarda kaleme aldığı Markun, Güneşin 

Torunları (Potomki solntsa), Birçok İlginç Şey Hakkında Hikâye 

(Rasskaz o mnogih interesnıh veşçah) ve Elektriğin Yurdu (Rodina 

elektriçestva) isimli öyküleri olur. 

 

 

 

 
465 Malıgina, a.g.e.,25. 
466 Malıgina, a.g.e.,26. 
467Golovanov, İ. A. (2011). Spetsifika professionalnoy kommunikatsii v 

hudojestvennom diskurse. Çelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Vestnik, 

139. 
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Markun 

Markun, Platonov’un 1920-1922 yılları arasında yazdığı ve Moskova 

Yayınevi Komitesine yolladığı on öyküsünden biridir.468 16 Eylül 

1920 tarihinde yazı işleri toplantısında “Kuznitsa” dergisinin beşinci 

sayısı için kullanılacak eserler tartışılır. Markun da dergiye 

konulacaklar listesinde olsa da, sonradan alınan karar doğrultusunda 

öykü yedeğe alınır ve derginin yedinci sayısında yayımlanmasına 

karar verilir. Buna gerekçe olarak ise, eleştiri yazarlarının eserin 

basılabilir düzeyde olduğunu, ancak yeteri kadar çağdaş olmadığı ve 

içinde teknik düzenlemelerin yapılması gerektiğine yönelik yorumları 

gösterilir. “Kuznitsa”nın yedinci sayısında “Politrabotnik” dergisinde 

K. Bezdomnıy adında bir eleştiri yazarı, öykü hakkında şunları dile 

getirir: “Kendini geliştirmiş sıradan bir makine mühendisinin, türbin 

motoru icat ederek yeryüzünün teknik değerlerinin farkına varmasıyla 

hayallerinin anlatıldığı Andrey Platonoviç Platonov’un öyküsü 

Markun çok güzel.”469 Aylık dergi “Tvorçestvo”, öykü hakkında daha 

ayrıntılı değerlendirmede bulunur: “A. Platonov’un Markun öyküsü, 

kendi içinde gayet ilginç olmasına rağmen, üzerinde daha çok 

çalışılması gerekiyor. Bazı yerleri sıkıcı olmakla beraber, yapılan 

uzatmalar fazlasıyla gereksiz. Öykü, konusu gereği psikolojik ve 

kahramanının psikolojisinin işlevsel olmamasından dolayı ise 

sıkıntılı.” Bir diğer eleştiri yazarı S. Şilov ise öykü konusunda şunları 

dile getirir: “Tamamen edebi şekilde yazılan orijinal bir deneme. 

 
468Kornienko, N. V. (Editör). (2004). Andrey Platonov soçineniya. Kniga pervaya 

rasskazı stihotvoreniya. Moskova, 500. 
469Kornienko (2004). a.g.e., 573. 
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Mantığın ve insan ruhunun yoğun gücü, öykünün eleştirilen yönü. 

İlgiyle okunuyor. Bana göre yayımlamak gerekir.”470 Kısacası 

eleştirmenler, öykünün yayınlanması için yazara onay verseler de, 

içinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda da 

uyarılarda bulunurlar. 

Markun’da Platonov’un sonraki çalışmalarında da geliştirdiği fikirleri 

ve konu motifleri kendini gösterir. Bu öykü, yazarın bilim ve sanatı, 

gündelik olaylarla yaşamı, sonradan olan ile yaratılışında olanı 

birleştirerek temel sanat ilkesini gerçekleştirdiği eserlerinden 

biridir.471 Aynı zamanda öyküde yer alan içerik çatışması ve 

Platonov’un erken dönem eserlerinde sıklıkla görülen, mutlu ve 

düzenli yaşama hazır olmayan dünyayı yeniden oluşturma düşüncesi, 

Markun’da romantik-ütopik bir tarzda kısaca işlenir.472 Platonov, 

kahramanı Markun’a yaşamı düzenleme, yeryüzünde doğruluk ve 

adaleti yayma sorumluluğunu yükler. Yazar için böyle bir görev ancak 

düşünen, gerçeği kavrayan, vicdanlı ve manen temiz bir kişiye 

verilebilir. Öyküde kahraman, daha çok bu ölçüler kapsamında tasvir 

edilir.473 

Küçük kardeşlerinin yüzlerinde dolaşan tahtakurularını dahi fark 

edemeyecek derinlikte uyudukları fırtınalı bir gece vakti Markun, 

 
470Kornienko (2004). a.g.e., 574. 
471 Golovanov, a.g.e.,139. 
472 Karpova,O. M. (1995-2011). Çertej i kniga” v rasskaze A. Platonova “Markun”. 

Kazanskiy Federalnıy Universitet. http://www.old.kpfu.ru/, Erişim Tarihi: 1 Ekim 

2014. 
473 Golovanov, a.g.e.,140. 
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eline aldığı bir kitabın arasında uzun süre önce üzerine bir şeyler 

karaladığı, ancak unuttuğu kâğıt parçasını bulur. Bu kâğıtta rüyasında 

evleneceği kızı gördüğü yazılıdır. Markun, unuttuğu bu rüyasını 

anımsadığında bir daha rüyasında böyle bir kızı görmediğini fark eder. 

Çünkü kısa süre önce geçirdiği hastalık uykularını kaçırır olmuştur. 

Ancak her ne kadar kâbuslar içinde kıvransa da, kahramanın aklını 

yalnızca oluşturmayı planladığı makinenin çizimleri meşgul 

etmektedir. Bu makineyle yapmak istediği, insanlığın yararına olacak 

sonsuz bir enerji gücü oluşturmaktır. Ancak bunu Markun’un 

düşünceler içinde çırpınırken, bir anda ünlü fizikçi Arşimet 

karşısındaymış gibi konuşmaya başlamasıyla görmekteyiz. Karşılıklı 

sorular ve cevaplar şeklinde süren diyaloğunda kahraman, asıl 

hedefinin yeryüzünü yeniden şekillendirmek olduğunu açıkça belirtir. 

Bunu da oluşturduğu motor ve makinelerle yapacağını dile getirir. 

Öykünün gelişme bölümünde kahramanın çizimlerini yapıp 

uygulamaya koymak istediği makinelerinin ayrıntılı anlatımı yer alır. 

Markun, makinesinin parçalarını ayrı ayrı açıklar. Bu arada saatler 

geçer ve kahraman bunun farkına varmaz. Bir ara yaşamını ve 

geçmişte bıraktığı tüm hatalarını gözden geçirirken avluya çıkarak 

fırtınalı gecenin üzerinde bıraktığı izlenimleri dile getirir. Tekrar eve 

döndüğünde ise yere uzanır ve soğukta üşüyerek uykuya dalar. Aradan 

aylar geçer ve Markun, oluşturduğu makinesini denemeden bir ambara 

saklar. Ancak diğer yandan makinesinin kusursuz ve insanlığın 

edindiği en büyük enerji kaynaklarından biri olduğunu savunur. Fakat 

bunu insanlardan neden sakladığını kendisi de açıklayamaz. 

Kalbindeki sıkıntı ve acıdan kıvranarak tekrar yere uzanır ve uyumaya 
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çalışsa da başarılı olamaz. Ambarda makinesi üzerinde daha fazla 

çalışırken bir yandan da insanların onu anlamayacağı ve hatta 

küçümseyecekleri düşüncesinden kendini alamaz. Nitekim öykü, 

kahramanın yaptığı makineyi çalıştırması ancak istediği sonucu elde 

edememesi neticesinde hüsranını dile getirdiği cümleleriyle son bulur. 

Sonuç olarak, öykü yeryüzünü yeniden düzenleyip onu çok daha iyi 

bir konuma getireceğine inanılan bir makinenin gücüne yönelik umut 

üzerine kuruludur. Kanımızca Platonov’un bilimkurgu ütopyasının 

temelini oluşturan öykünün amacı, neredeyse tüm eserlerinde görülen 

komünizm tutkusunun bilim ve teknikten faydalanılarak uygulamada 

biçim değiştirdiğini göstermektir.  

Araştırmacılara göre öykünün başkahramanı Markun’da Platonov, 

kendisini yansıtır.474 Çünkü Markun, yerlerde ve kardeşlerinin 

yüzlerinde tahtakurularının gezinmesinden anlaşılacağı üzere fakir bir 

evde yaşar. Yazar da çok çocuklu bir ailede, yokluk ve açlık içinde 

doğup büyüdüğü için öykü, bu bölümüyle otobiyografik sayılır.475 

Kahraman, küçük kardeşlerini yatırarak kendisi de Platonov’un 

karakterlerinin bir diğer ortak özelliği olan düşünme eylemini 

gerçekleştirmek üzere masa başına oturur. Karıştırdığı bir kitabın 

arasında uzun süre önce üzerine yaşamının bir kesitini yazdığı ancak 

sonradan unuttuğu bir sayfa bulur. Bu sayfada rüyasında kendisine 

çok tanıdık gelen ve yüzünü hatırlayabilmek için bir daha rüyasında 

görmeyi umduğu gelecekte evleneceği kızı gördüğü yazılıdır. Bu da 

 
474 Strelko, a.g.e., 61. 
475 Strelko, a.g.e., 61. 
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kahramanın ne derece saf yürekli olduğu vurgulanmak için yazar 

tarafından kasten belirtilmiştir.476 Ancak Markun, sonrasında o kızı bir 

daha görmediğini hatırlar. Bu ütopist kahramanın odaklandığı 

düşüncesi, kafasında kurduğu planlarındadır:  

“Markun okudu ve onu rüyasında bir daha görmediğini 

hatırladı. Kısa zaman önceki bir hastalıktan bacakları titriyordu 

ve bedeninin tamamı kemiklerinin üstünde bir paçavra gibi 

asılıydı. Ancak kafası aydınlıktı ve çalışmak istiyordu. Daima 

enerji doluydu. Kâbuslar içinde kıvransa da onu bekleyen 

makinelerini, geleceğin tüketim gücünün ruhunun doğduğu 

çizimlerini düşünüyordu.”477   

Bu paragrafta dikkat çeken bir diğer nokta, kahramanın bilinci 

şekillenirken gerçek ile doğaüstü olanın bir araya gelmesi olur: 

‘Makine ile ruh’, sonraki satırlarda dile getirildiği üzere ‘yeryüzü ve 

gökyüzü’ ve ‘kilisesin çan sesiyle tren lokomotifinin düdük sesi’  

imgeleri birlikte ve bütünsel olarak kullanılır. Öykü, ütopik yanını bu 

motiflerden alır.478 

Markun, bulduğu kâğıdın köşesine hayalinde yapmayı tasarladığı 

makinenin insanlığı özgür kılacağı düşüncesini yazar. İnsanlığın 

bağımsızlığa kavuşmasının yolunun ise onu maddeden kurtarmaktan 

 
476 Golovanov, a.g.e.,141. 
477 Kornienko, a.g.e.,140. 
478 Golovanov, a.g.e., 141. 
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geçtiğini söyler.479 Kahramanın amacı, yeryüzünün yeniden oluşumu 

için gerekli miktardaki enerji kaynağını bulmaktır. Bu amaçla 

öncelikle termodinamik kurmayı planlar. Ancak makinenin yapımı 

sırasında herhangi bir enerji kaynağını yok etmemeye de özen 

gösterir. Bunun için de doğaya başvurur. Su ve rüzgârı, makinesinin 

enerji kaynağı yapar. Böylelikle makineyle elde edeceği enerjiyi 

sonsuza dek koruyabilecektir.480 Markun’un bu makineyi oluşturmak 

istemesindeki hedefini ise yine kendi sözlerinde açıkça görmek 

mümkündür: “Benim makinem, tüm yeryüzünün bir anlığına tamamen 

ortadan yok olabileceği ve onda motor yardımıyla tekrar tekrar 

bürünebileceği yeni bir biçim ve bir uçurum. Makinemin ağzına ılık 

güney okyanusunu koyacağım ve onu kutuplara pompalayarak 

aktaracağım.”481 Kahraman, bu sözleriyle makinesinin insanlık adına 

büyük faydaları olacağını söylerken, diğer yandan da yanlış 

kullanımında tamamen yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda uyarıcı 

ifadeler kullanır. Bunu yapmasındaki sebebini projesine gerçeklik 

kazandırmak ve okuyucunun dikkatini hedefine yöneltmek şeklinde 

yorumlamak yanlış olmaz.  

Yazar, öyküde yeryüzünü yeniden şekillendirmeye yönelik fikrini 

vermeye çalışırken suyun kaldırma kuvvetini bulan önemli bilim 

adamı olan Arşimet’i bir karakter olarak ele alır. Düşüncelere dalmış 

bir haldeyken aniden Arşimet karşısındaymış gibi ona seslenerek 

konuşur:“Arşimet, elinin altında tüm yeryüzü titresin diye kendine 

 
479 Pavlova, a.g.e., 29. 
480 Golovanov, a.g.e.,140. 
481 Kornienko, a.g.e.,143. 
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dayanak noktası ararken neden dünyayı unuttun? Bu nokta, 

ayaklarının altında, dünyanın merkezi….”482 Markun, Arşimet’e 

daima araştırmalarında yaşamın başlangıç noktasını aradığını, ancak 

aslında aradığının ayaklarının altında olduğunu söyleyerek farkındalık 

uyandırmaya çalışır. Buradan hareketle aslında yazarın ütopyası olan 

komünizmi kurma düşüncesinin insanlığa çok yakın olduğunu ve 

ideasının gerçekçi olduğunu göstermek için de bilim tarihinde önemli 

bir dâhiyi öyküsünde kahramanıymış gibi kullandığını görmek 

mümkündür.  

Markun, hayalinde oluşturmayı düşündüğü makineyi en ince 

ayrıntılarına kadar planlar. Kimi zaman ayağa kalkıp odada 

dolaşırken, tekrar sandalyesine dönüp düşünceleriyle boğuşur. Bir ara 

avluya çıkarak dondurucu soğukla karşı karşıya gelir. 

Düşüncelerindeki isyankârlık daha da artar. Odaya geri döner ve 

zeminde kıvrılarak uyuyakalır. Aylar geçer ve hayalindeki makineye 

yakın bir motor yapar ve onu saklar. Ona göre, bu motorun eksik 

hiçbir yanı olmamalıdır. Ve sonbahar gelir. Öyküde olayların 

anlatımında olduğu gibi zaman sırasında da bir düzen yoktur. 

Günlerden aylara, aylardan mevsimlere geçişler dikkat çeker. Bu 

durum, yazarın öyküsünün ütopik olduğu şeklindeki yorumların en 

sağlam dayanağıdır. Çok geçmeden kahramanın hayalini kurduğu 

makinesini nasıl yaptığı anlatılır. Markun, makineyi oluşturdukça 

yaşamın özünü anladığını fark eder. Bu fark ediş, dergi eleştiri yazarı 

 
482 Kornienko, a.g.e.,142. 
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K. Bezdomnıy’ın öykü hakkında dile getirdiği ifadelerinin de çıkış 

noktasını oluşturan, eserde Markun’un şu sözlerinden kaynağını alır: 

“Daha önce kendimi dünyadan koparmaktan ve kendimi 

sevmekten başka bir şey yapmadım- diye düşündü Markun- 

Şimdi öğrendim ki ben hiçbir şeyim, tüm dünyayı keşfettim, tüm 

dünyayı gördüm, kimse beni ondan koparamaz, çünkü ortadan 

kaldırdım, kendimi çözdüm ve bunu da kazandım. Ancak şimdi 

yaşamaya başladım. Ancak şimdi dünya oldum. Buna cesaret 

eden ilk kişiyim.”483 

Öykü, kahramanın değil,  bizzat yazarın kendi cümleleriyle sona erer: 

“Çok anladığım için hiç memnun değilim.”484 Araştırmacı O. A. 

Pavlova’ya göre, öykünün yazarın sözleriyle sona ermesi, Platonov’un 

kahramanının üzerindeki bilinçli baskısını da göstermektedir.485 Bir 

diğer araştırmacı O. M. Karpova’ya göre, ütopyasını gerçekleştirmek 

uğruna gösterdiği çabadan ve kendini fazla bilinçten dolayı yok olmuş 

hisseden kahramanın kaderi, öykünün sonunda ortaya çıkar.486 

Şeytani Düşünceler- Güneşin Torunları  

Platonov, Şeytani Düşünceler’i (Satana mısli) 1921 yılında yazar. Bu 

kısa öykü, 1922 yılında “Put Kommunizma” dergisinin Mart-Nisan 

ayı ikinci sayısında Fantezi alt başlığıyla yayımlanır. Öykünün ismi 
 

483 Kornienko, a.g.e.,146. 
484 Kornienko, a.g.e.,146. 
485 Pavlova, a.g.e., 27. 
486 Karpova, a.g.e. 
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Şeytani Düşünceler, Yeryüzü Gemisi (Korabl sveta), İnsanlığın 

Evrenle Mücadele Haberinden (İz hroniki borbı çeloveçestva so 

vselennoy) ve Mühendis Marian’ın Notları (Po zapisnoy knijke 

injenera Mariana) gibi başlıklar etrafında dönse de son hali olan 

Şeytani Düşünceler’de tema, daha evrensel boyutlarda ele alınarak 

genişletilir ve öykü, yazarın yaptığı düzenlemelerin ardından basılır. 

Yazar, öyküsüne Şeytani Düşünceler ismini vermesinin nedenini ise 

yine öyküsünün içinde yer verdiği şu satırlarla açıklar:487 “Yeryüzü 

insanının dünyaya ve dünyalara karşı gelecek ve onları yenebilecek 

gücü bulabilmesi için şeytani bilinç, şeytansı düşünceler doğurması ve 

ılık kanlı Tanrısal kalbinde onu öldürmesi gerekiyor.” 488 

Başkahraman mühendis Vogulov, insanlık evi inşa etmek için 

makinelerle toprağı eşerek enerji elde etmek isteyen binlerce işçinin 

başında durur ve onların faaliyetlerini yönlendirir. Vogulov, insanlığın 

bu görevi kendisine atadığını düşünerek yeryüzünün gezilmedik yerini 

bırakmaz ve sıcak su kaynaklarını araştırarak bir plan yapar. 

Vogulov’un planı çok basittir. Yeryüzü düzenli olarak kuraklık ya da 

tam tersi, gayet büyük bir yağışa maruz kalırken, gün geçtikçe insanlık 

da yok olmaktadır. Ardından gelen mevsim değişiklikleri bireyin 

çalışma hızını yavaşlatarak onun tüm gücünü alır ve bunun sonucunda 

toprak ürün vermeyip yeryüzünü aşırı soğuk ve karanlık içine 

hapseder. Kahraman, insanlığın yeryüzüne eylemleriyle gittikçe daha 

da zarar vermesinden dolayı, bir an önce dünyayı yeniden oluşturma 

 
487 Golovanov, a.g.e.,141. 
488 Kornienko, a.g.e. 
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faaliyetlerine girmesi gerektiğine inanır. Bu nedenle projesini söz 

konusu düşüncesi üzerine kurar ve deneyler yaparak planını 

uygulamaya koyulur. İşçiler, ara vermeden çalışmayı yerine getirmek 

için uğraşır. Gazeteler, bu faaliyetleri dini bir vaaz gibi yayımlayarak 

projenin büyük ölçüde propagandasını yapar. Vogulov, insanların 

harekete geçmesinden duyduğu memnuniyetle planı üzerindeki 

çalışmalarına durmaksızın devam eder. Mühendise göre, insanlığın 

daha iyi bir yaşam tarzına erişebilmesi için bu şekilde ayağa kalkmayı 

bilmesi ve bunun için de şeytani düşüncelere sahip olması gereklidir. 

En nihayetinde Vogulov, yoğun çalışmalar ve uygulamalar sonucunda 

istediğini elde eder. Kısacası eser, insanlığın var olan düzene yönelik 

hoşnutsuzluğu nedeniyle faaliyete geçişi ve bunun sonucunda yaşanan 

olayların anlatımı üzerine gelişir. Kanımızca kahramanın mesleğinin 

mühendislik olması, yazarın bilhassa başvurduğu bir durumdur. 

Çünkü çalışma alanı gereği bu meslek grubu, insanların bir düzen 

içinde yaşamalarını sağlayan evler, binalar inşa ederek toplumun 

birliğini ve uyumunu sağlamaya yardımcı olur. 

Şeytani Düşünceler’de, Platonov’un kısa öykülerinde olduğu gibi 

başkahraman, dış görünüşü, manevi dünyası ya da karakteri üzerine 

ipucu veren çocukluğundaki yaşamı ve çevresi üzerinden olaylarla 

okuyucunun karşısına çıkar:  

“O, bir zamanlar annesini ve doğduğu yerleri, çitleri ve 

üzerlerindeki gökyüzünü seven, şefkatli, huzurlu bir çocuktu. 

Akşamları kasabada hüzünlü sesleriyle çan sesleri duyulur, 
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düdük öterdi ve babası işten gelir, onu kucağına alır ve büyük 

mavi gözlerinden öperdi. Kısa ve şefkatli akşam yakından evlere 

sokulur, gün içinde çok yorulan insanlar, bu kısa saatlerde 

sevişir, eşlerini ve çocuklarını severek yarın gelecek mutluluğu 

umarlardı. Ertesi gün düdük çalar ve kilise çanları tekrar ağlar; 

çocuğa çan ve düdük uzaklar ve ölenler hakkında, yeryüzünde 

istedikleri ama olması mümkün olmayan şey için çalıyorlarmış 

gibi geliyordu. Gece, yıldızla kaplıydı ve uyumak acı veriyordu, 

tüm yeryüzü, sessiz gece saatlerinde gökyüzünde, yıldız 

yollarında yürüyen bir yolcu gibiydi.”489  

Çok geçmeden bahsedilen şefkatli çocuk, ak saçlı, beli bükük, 

görmeyen gözle mühendis Vogulov olarak okuyucunun karşısına 

çıkar. Bunun dışında Platonov, öyküsünün ilk satırında ‘şefkatli, 

üzgün çocuk’ olarak nitelendirdiği kahramanını, yeryüzünde olması 

mümkün olmayan ama olması gerekli bir şeyi yapmak üzere araç 

olarak kullanır.490 Vogulov’un öyküde parçalar halinde sunulan asıl 

hedefi, yeryüzünü yeniden canlandırmak ve kökten değişiklikler 

yaparak onu yaşanabilir duruma getirmektir.491 Vogulov, 

laboratuvarında hayalinde kurduğu yeryüzünün yapay bir kopyasını 

oluşturur. Kahraman, bu kopya üzerinde aklına gelen yeni fikirler 

doğrultusunda sürekli değişiklik yapar. Vogulov’un projesinin 

temelinde istediği, insanlık için yeterli derecede enerji imkânı 

sağlamak, planını engelleyen koşulları ortadan kaldırmak ve bunu 

 
489 Kornienko, a.g.e.,197. 
490 Golovanov, a.g.e., 141. 
491 Pavlova, a.g.e., 32. 
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yaparken de canlı insan enerji kaybını en aza indirmek olur. Bunun 

için Vogulov, insanlığın evi olacağını düşündüğü bir makine yapar. 

Yapım sırasında milyonlarca insanın emeğinden ve aklından 

faydalanır. Ara vermeksizin projesi üzerine yoğunlaşır. Vogulov’un 

projesi basittir. Yeryüzü, kimi zaman kuraklığa kimi zaman da aşırı 

neme sıklıkla maruz kalır. Ardından gelen mevsim ve hava 

değişikliği, insanoğlunun çalışma temposunu düşürür, yeryüzü 

verimsizliğe ve kıtlığa itilir. Çünkü yeryüzü, insanlığın yol açtıklarıyla 

gittikçe daha da zarar görmeye başlar. Bu nedenle kahraman, 

yeryüzünü insanoğluna uygun bir şekilde, ancak yine insanın kendi 

eliyle yeniden düzenlemek gerektiğine inanır. Projesinin özünü, gücün 

yapay düzenlenmesi ve rüzgârları yeryüzü şekillerinin değişimiyle 

yönlendirmek oluşturur. Bunu da hava sirkülasyonunu, rüzgârların 

geçişini sağlamak için dağları delip kanal açarak, ılık ya da soğuk 

akımı kanallar yardımıyla anakaranın içine boşaltarak 

gerçekleştirmeyi planlar. Var olan atmosfer durumu (nem, kuruluk), 

böylelikle rüzgârlara bağlı olacaktır. Tüm bunları gerçekleştirebilmek 

adına, her şeyden önce işçi ordusunun Himalaya atmosferine 

girebilmesi ve bunun için de olağanüstü bir güç birliğine sahip olması 

gereklidir. Bu nedenle Vogulov, binlerce mühendisle projesi üzerinde 

çalışmaya başlayarak faaliyetlerine yön verir. İnsanlar, ara 

vermeksizin çalışırlar. Vogulov, kendisini bekleyen iş okyanusunda 

şikâyet etmeden çalışır ve sonunda tüm bunların karşılığını alır. Öykü, 

kahramanın hedefine ulaşmasıyla sona erer. 
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Özetle Şeytani Düşünceler’de Platonov’un teknik ve mistik olmak 

üzere iki farklı ütopya anlayışı tasvir edilir. Birinci ütopyanın özünü, 

doğaya çılgınca bir müdahale oluşturur. Bu ütopyada gezegenin 

manzarasında iklimi daha da iyi bir duruma getireceğine inanılan 

değişiklik yapılması amaçlanır.492 Böylelikle insanoğlu doğa üzerinde 

zafer kazanacaktır. İkinci ütopya olan Vogulov’un projesiyle de, 

yerküre yeniden düzenlenecektir. Kış, yaz, yakıcı sıcak ya da su 

taşkınları olmayacak, tüm yeryüzü iklimsel bölümlere ayrılacaktır. Bu 

da Vogulov’un ütopyasının teknik olduğunu kanıtlar.493 Her bölümde 

insanlık, bitkiler ve hayvanlar için gerekli olan sıcaklık sağlanacaktır. 

Vogulov, kafasında buna benzer düşünceler içinde cebelleşirken, 

insanlığın da yeryüzüne karşı gelip onu yenebilmesi için ‘şeytani’ diye 

nitelendirdiği düşünceler içine girmesi ve içinde sakladığı yüce kalbi 

öldürmesi gerektiğini savunur. Öykünün çıkış noktası ise bu sözlerden 

kaynağını alarak mistik yanını oluşturur.494 

Andrey Platonoviç Platonov, 1922 yılında “Put Komunizma” 

dergisinde basılan Şeytani Düşünceler öyküsünü yeniden işleyip 

üzerinde çok sayıda düzeltmeler yapar ve ona Güneşin Torunları 

ismini vererek tekrar yayımlar. Yazarın öyküdeki düzenlemeleri ne 

amaçla ve ne doğrultuda yaptığı bilinmese de Kasım 1927’de eşine 

yazdığı mektubunda öyküyü, “Vsemirnıy Sledopıt” dergisinde 

yayımlamak için kaleme aldığını dile getirir.495 Burada mühendis 

 
492 Pavlova, a.g.e.,31. 
493 Strelko, a.g.e., 61. 
494 Golovanov, a.g.e.,141. 
495 Kornienko, a.g.e.,583. 
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Vogulov, yalnızca evrensel, temiz ve neredeyse dahi bir karakter 

değil, aynı zamanda sahip olduğu ulusal fikirlerinin hem yaratıcısı 

hem de kurbanı olur.496 Bunun dışında öyküde bireyin sanatsal 

cesareti şiirleştirilerek anlatılır. Öykünün içeriğine kısaca 

bakıldığında, doğrudan kahramanın çevresi üzerine gözlemlerinden 

oluştuğu görülür. Etrafındaki her durumu ve olguyu anlamlandırarak 

anlatan kahramanın amacı, bilinci artan ve bunun sonucunda uyanan 

insanlığın tarihinden şimdiki zamanına geliş sürecini göstermektir. 

İnsanlar, içinde doğup büyüdüğü dünyayı elverişsiz ortamdan dolayı 

terk etmiş, bu nedenle yeryüzünde yalnızca yabani hayvanlar, bitkiler 

ve öykünün kahramanı kalmıştır. Kahraman, neden yeryüzünde 

kalmayı tercih ettiğini açıkça ifade etmese de hedefinin ölümsüzlüğü 

aramak olduğunu sonraki satırlarda dile getirir ve öykü son bulur. 

Sonuç olarak öyküde yazarın tüm yaşamı boyunca çalıştığı insanlık 

bilincini uyandırma çabası gerçekleşir. Öyle ki insanlar hapsoldukları 

düzenin sınırlarından kurtulur, kendilerini yeni arayışlara sürüklemeye 

başlar. Bunu da öyküdeki şu satırlarda açıkça görmek mümkündür: 

İnsanlık gördü, bilincine vardı, düşündü, keşfetti ve yeryüzü için 

savaşırken yaşamını kazandı. Makineler çalıştı ve eğri, biçimsiz sert 

yeryüzünden insanlığa bir ev yaptı. Bu sosyalizmdi… Sosyalizm, 

gördüğüm ve bir gün ulaşacağım yeryüzünün her yerinde insan 

düşüncesinin egemenliğidir.”497 Aynı zamanda paragrafın devamına 

bakıldığında Şeytani Düşünceler’de planlanan yaşam, Güneşin 

 
496 Ziberov, a.g.e., 2. 
497 Kornienko, a.g.e.,224. 
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Torunları’nda tam anlamıyla gerçekleşir. Bunu da kahraman öyküde 

şu cümlelerle belirtir: 

“Eski sevdiğim toprağım. Biz seninle ne kadar çok savaş, emek, 

masal ve aşk gördük. Seni yeniden düzenlemek için ne kadar 

düşündüm. Şimdi sen benim tüm evimsin. Düz, ılık rüzgarlar 

esiyor insanlığın gösterdiği yollarda, ılık dalgalar okyanuslarda 

sefer yapıyor… Uzun süre önce her iki kuzeyin okyanuslarının 

da buzları çözüldü ve tüm büyük işler gerçekleştirildi, tüm derin 

hayaller gerçekleşti. Yeryüzü sessizleşti ve gece yıldızların 

yürüyüş seslerini, ağaçların gövdelerindeki nemin titreşmesini 

işittim. Artık doğada felaketler ve çılgınlıklar yok. İnsan artık 

acı, sevinç, hayranlık bilmiyor; yalnızca bilincin sessiz ışığı var. 

İnsan şimdi yaşamıyor, bilincin farkına varıyor. Hayatım 

boyunca sana karşı insanlık safında hizmet ettim ve senin 

gücünle şimdi insanlar uzak bir yıldıza yerleşecekler ve onunla 

birlikte yeryüzünde hareket edecekler.”498 

Hatta öykünün kahramanı, yeryüzünü yeniden inşa ettikten sonra 

içinde kaos yaratıp, çok daha iyi olacağına inandığı bir başka dünya 

oluşturma planları içine girer. Bu da Platonov’un öykünün önceki 

halinde hâkim olan teknik ütopyasının mistik ütopyasına dönüştüğünü 

gösterir.499 Yeryüzünün son halinde sınıf farkı ortadan kalkar, insanlık 

tek bir bütün olur. Yıkım, insanlarda kardeşliği, düzeni, kahramanlığı 

 
498 Kornienko, a.g.e.,223. 
499 Pavlova, a.g.e., 32. 
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ve dâhiliği doğurur. Felaketler, her zaman olduğu gibi, insanlığın 

öğretmeni olur. Her türlü aşk ortadan kalkar. Ailenin çocukla 

kurulduğu düşüncesi ortadan kaldırılır; insanlar çocuk değil, beyin 

yapar hale gelir. Beyinlerini gittikçe daha da yetiştirip güçlendirir. 

Böylelikle kadın özgür bırakılır ve erkekle aynı konuma getirilir. 

Öyküde insanların yeryüzünü bırakıp yıldızları dolaşması ise, 

keşfettikleri bir makineyle gerçekleştirilir. Bu makine, güneş ve ay 

ışığını elektrik akımına çevirir. Aynı zamanda yıldızlar arasında 

yolculuk yapar. Bunun üzerine insanlar, tüm yıldız sistemini 

dolaşmaya karar verir ve yeryüzü boş kalır. Yeryüzünde ise yalnızca 

bitkiler ve vahşi hayvanlar kalır. Kahraman insanlığın terk ettiği 

yeryüzünde hayvan ve bitkilerle yalnız kalmasının nedenini, ölmeden 

önce ölümsüzlüğü bulmak olarak açıklar. 

Markun ve Güneşin Torunları’na genel olarak bakıldığında, mühendis 

Vogulov’un ‘yeryüzünü yeniden düzenleme çalışmalarının ana 

yöneticisi’ olarak yaşadığı ıstıraplar, Markun’un acılarına nazaran 

daha güçlüdür. Vogulov, Markun’dan daha çok düşünen, bilen bir 

karakterdir. Milyonlarca işçi ordusunun başına geçerek topraktan 

‘insanlık evini’ yapmayı başarır. Vogulov, Platonov’un farklı 

türlerdeki ütopik düşüncelerini yönetmeyi başaran ilk kahramanıdır.500 

Her iki öyküde de ana konu, ilk olarak Platonov’un eserlerinde beliren 

‘yeni insan’ diye adlandırılan, ancak bu yeni insan tipinin oluşumunun 

 
500 Strelko, a.g.e., 61. 
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farklı evrelerini yansıtan ütopik karakterin yaşamının tasviri üzerinden 

gelişir.501 

Mühendis Vogulov’un ütopyasını gerçekleştirirken kullanılan 

tasvirler, aynı zamanda yazarın görüşlerinin sanatsal bir şekilde 

aktarımı olurken, diğer yandan da eserin içerik merkezini oluşturur. 

Bu nedenle Güneşin Torunları, sanatsal biçimi bakımından yazarın 

ülküsünü gösteren sosyo-kültürel yöntemi ayrıntılı bir şekilde ele alan 

XVI-XVIII. yüzyılları arasındaki klasik ütopya türüne eğilim gösterir. 

Ancak bazı yönlerden de klasik ütopya türünden tamamen ayrılır. 

Klasik ütopyada konu, yolculuğun boşlukta ya da zamanda tasviri 

üzerineyken, Platonov’un öyküsünde konu, yeryüzünü yeniden 

düzenlemeyi planlayan ‘yeni insanın’ eylemlerinin tasviri üzerine 

olur. Bunun dışında klasik ütopyada zaman, sabit ve belli ölçüler 

içindeyken, Platonov’un ütopyasında zaman, oluşum süreci içinde ve 

geçişlerle anlatılır. Klasik ütopyanın baskın imgesi, sosyal merkezli 

oluşudur. Yani bu türde ideal dünya, içinde toplumun ahlak 

kurallarını, geleneklerini, altyapısını ayrıntılı bir şekilde barındırır. 

Platonov’un ütopyasında ise ‘elektrik dünyası’nın oluşumu, öykünün 

asıl içeriğini oluşturur.502 
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Birçok İlginç Şey Hakkında Hikâye 

Andrey Platonoviç Platonov, öyküsü Birçok İlginç Şey Hakkında 

Hikâye’yi (Rasskaz o mnogih interesnıh veşçah) edebiyat eleştirmeni 

M. Bahmetyev ile birlikte yazar. Öykü, 1923 yılında “Naşa Gazeta” 

dergisinde yayımlanır. Platonov, öyküyü yazarken bazı bölümlerde bir 

diğer öyküsü “Baklajanov’un Maceraları”nda (Priklyuçeniya 

Baklajanova) kullandığı metinlerden yararlanır. Öykünün bazı 

bölümlerini ise sonrasında yazdığı “Ulus Kurucuları” (Rodonaçalniki 

natsii) öyküsünde tekrar ele alır.503 Bu nedenle eser, bazen birbiriyle 

kopuk bazen de bağlantılı kısa öykülerin birleşimi şeklindedir. 

Kısaca içeriğine bakıldığında öykü, babasının ortadan kaybolması 

üzerine kilisede vaftiz edilme hakkı dahi elinden alınan İvan 

Kopçikov karakterinin Ukrayna’nın bir köyü olan Surja’da 

bebeklikten başlayarak yetişkinlik dönemine doğru hem bedensel hem 

ruhsal hem de yaşamsal yönden yolculuğu üzerine kuruludur. 

Babasının kim olduğunun belli olmaması ve annesinin de kendisiyle 

ilgilenmeyi bırakması sonucu çobanların yardımıyla beslenen İvan, bir 

gün içinde büyüdüğü sürüden ayrılıp yol onu nereye götürürse oraya 

gitmeye karar verir. Dinlenmek için durduğu ormanda bir kurtla 

karşılaşan kahraman, kurdun peşine takılmasıyla yolculuğuna onunla 

devam etmeye karar verir. Gün geçtikçe boy atan İvan’ın bedeni gibi 

zihninin içindeki düşünceleri de büyür. Sürekli olarak düşüncelerle 

boğuşan beyni gerçek doğruyu aramak için uğraşır. Bu da bir gün 

 
503 Kornienko, a.g.e.,591. 
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bulutlar ve yağmurların hareketlerinden şimşeklerin nasıl meydana 

geldiğini analiz etmeye çalışmasıyla gerçekleşir. Kahramanın 

elektrikle ilk tanışması burada olur. Hava hareketlerine bakarak 

elektriğin havada her türlü nemi toplayıp, bulutların içinde büktüğünü 

fark eder. Bugünden sonra İvan elektrikle nasıl yağış yapılabileceği 

üzerine kafa yormaya başlar. Çünkü yaşadığı köy Surja’nın en büyük 

sıkıntısı kuraklıktır. Nitekim aradan on yıl geçmesiyle İvan, 

Amerika’da elektriğin ne olduğunu ve ondan yeryüzünün nasıl 

oluştuğunu kavrar. Kahramanın Amerika’da olduğu süre içinde 

elektriği fark etmesi, yolunun bir şehre düşmesiyle yeryüzünün 

elektromanyetik özelliğini öğrenişi öyküde bundan sonra adım adım 

işlenir.504 Özetle öykü, Platonov’un kısa bilimkurgu öykülerinde 

görülen ‘insanlık evi’nin elektrikle kurulma çabası üzerine geçer. 

Elektriğin yeryüzünü oluşturan en büyük araçlardan biri olduğu 

yargısı eserde şu sözlerle ifade edilir: “Dokuz yıl sonra, Amerika’da, 

İvan elektriğin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve bizim dünyamız ve 

tüm yeryüzünün ondan nasıl meydana geldiğini anladı.”505 Cümleden 

anlaşıldığı üzere elektrik, tüm yeryüzünün oluşum aracı olarak ele 

alınır. Bu nedenle Şeytani Düşünceler’de mühendis Vogulov’un 

kendisine tüm insanlığın yeryüzünü daha iyi bir konuma getirme 

görevini atadığını dile getirdiği cümlelerinde olduğu gibi, burada da 

aynı görev yazar tarafından kahramana verilir. Bu görev kapsamında 

Platonov’un diğer öykülerinde olduğu gibi burada da kahramanın 

amacı yeryüzünü yeniden oluşturmaktır. Bunu da öyküde şu ifadelerle 

 
504 Pavlova, a.g.e., 34. 
505 Kornienko, a.g.e.,250. 
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görmek mümkündür: “Yeryüzünde olmayan başka bir ulus doğurmak 

gerekiyor. Eski ulusa gerek yok…”506  

Ancak kahraman, çıkış noktası olarak öncelikle yaşamını geçirdiği 

Surja’dan başlar. Asıl istediği açlığın, hastalığın, acının olmadığı 

yepyeni bir Surja’dır. Bunu gerçekleştirmek üzere İvan, halkı bir 

araya getirir ve bir düzen içinde çalışmalarını sağlar. Surja, 

susuzluktan neredeyse yok olacak duruma gelmiştir. Bu nedenle bir an 

önce su elde edilecek yöntemler bulunmasına karar verilir. Kısacası 

öyküde kahramanın yaşamı üzerinden şekillenen olayların odak 

noktasını, toprağı ıslak tutmak için oluşturulan elektrikli nemlendirici-

nin yapımı oluşturur.507 İvan Kopçikov bir çözüm bulmadan önce 

çevresini ve bulunduğu koşulları tahlil ederek elektriğin havada nemi 

toplayıp büktüğünü gözlemler. Ancak sonraları tema değişiklikleri 

yaşanır ve öykünün ortasından itibaren İvan’ın elektriği anlamak üzere 

çıktığı yolculuklar, karşılaştığı bir bilim adamı ve mühendisle girdiği 

sohbetler ve bulunduğu eylemlerle öykü sona erer. 

Elektriğin Yurdu 

Andrey Platonoviç Platonov’un çalışmamızda incelediğimiz kısa 

bilimkurgu öykülerinde bir makine ya da düzenek oluşturma çabaları 

sonuç vermezken, 1926 yılında yazdığı Elektriğin Yurdu (Rodina 

elektriçestva) eserinde istenilen hedefe ulaşılır. Elektriğin Yurdu, ilk 

 
506 Kornienko, a.g.e.,251. 
507 Golovanov, a.g.e., 139. 
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olarak 1939 yılında “İndustriya Sotsializma” dergisinde yayımlanır. 

Uzun süre boyunca yazarın öykünün sonuna 1926 yazmasından dolayı 

eserin bu tarihte basıldığı düşünülür. Ancak N. V. Kornienko’nun 

ifadesine göre, Elektriğin Yurdu, yazarın 1939 yılında yazdığı öyküsü 

Teknik Roman’ın yeniden düzenlenmiş halidir. Çünkü eserlerin 

biçimsel şekli kıyaslandığında, her iki eserin kahramanlarının da farklı 

yönlerde olsa da ‘ortak vatan’ üzerine arayışlarını gerçekleştirdikleri 

açıkça görülmektedir.508  

Öykü, şehir elektrik istasyonunun makine dairesinde staj yapan 

başkahramana Verçovka köyünün İl Yürütme Komitesi Başkanı İvan 

Mironoviç Çunyayev’in bekçi aracılığı ile gönderdiği bir notla başlar. 

Nota göre, Verçovka köyünde aşırı ölçüde kuraklık yaşandığından 

halk, açlıktan ve hastalıktan kırılır duruma gelmiştir. İnsanlar, 

elektrikle kurulan bir mekanizmayla kuraklık sorununun ortadan 

kalkacağını düşünür. Kahraman, Verçovka’ya bu sorunu çözmesi için 

gönderilir. Köye varan kahraman, durumun notta yazıldığından çok 

daha kötü olduğunu anlar ve öncelikli olarak köyü dolaşarak neler 

yapabileceğini belirler. Çok geçmeden İl Komite Başkanı ve aynı 

zamanda öykünün başında ona köyün durumunu bildirmek üzere 

mektup yollayan Çunyayev’le birlikte zihninde planladıklarını 

gerçekleştirmeye başlar. Öykünün sonunda kahraman, uzun çabalar 

neticesinde suyun dağıtımını sağlayacak elektrikli mekanizmayı 

yaparak köyün sorununu çözer ve ailesiyle yaşadığı memleketine geri 

 
508 Gryaznova, A. Yu. (2011). “Tehniçeskiy roman” i “Rodina elektriçestva” A. 

PLatonova: Tema preobrazovaniya mira. Voronejskiy Gosudarstvennıy Universitet. 

Vestnik VGU, 20. 
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döner. Özetle, Platonov’un bilimkurgu ütopyasının temelini oluşturan 

elektrikle yeryüzünü yeniden düzenleme düşüncesi, “Elektriğin 

Yurdu”nda gerçekleşir.  

Temmuz ayının ortalarında geçen bir zaman diliminde Verçovka 

adındaki bir köyün kuraklıktan kırılması nedeniyle, İl Yürütme 

Komitesi Başkanı İvan Mironoviç Çunyayev’in başkahramanı yanına 

çağırdığına dair mektubun gelmesiyle hikâyeye giriş yapılır. Köy, 

kuraklıktan dolayı öylesine zor bir durumdadır ki, yazar bu durumu 

kahramanının ağzından çeşitli benzetmelerle tasvir ederek anlatımı 

güçlendirerek öyküsüne gerçeklik kazandırır: 

“Gece yarısı Çunyayev’in yanında oturuyordum. Ona yıkıntıyla 

mücadele sorunu acı çektiriyordu ve tüm halk için korkarak 

gökyüzünden bir tane dahi su damlasının düşmediği ancak, aç 

mezar halk için açık bekliyormuş gibi doğada çürük ve ceset 

koktuğu kuru yazın bulanık yakıcılığına zor bir şekilde 

dayanmaya çalışıyordu. Bu yıl çiçekler bile metal talaştan çok 

kokmuyordu ve kuru bir iskeletin kaburgalarının arasındaki 

boşluklar yeryüzünün bedeninde derin yarıklar oluşturmuştu.509 

Yazarın ütopyasının özünü oluşturan kominizmin kurulma düşüncesi, 

burada Verçovka köyüyle özdeşleştirilir. Öyküde Verçovka köyü, 

‘komünizmin gelecekteki dünyası’ olarak nitelendirilir. Söz konusu 

 
509 Mastera Russkoy prozı XX veka- Andrey Platonov rodina elektriçestva (1985). 

Petersburg: Lenizdat, 5.  
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köyün en büyük ihtiyacı, elektrikli düzenekle kuraklığın 

giderilmesidir. Bu nedenle köy halkın elektriğin gücüne yönelik 

büyük umut beslemeye başlar. Bunun üzerine başkahraman, sorunu 

çözmesi için başkan Çunyayev’in emriyle köye yollanır. Kahraman 

köye varmak üzere çıktığında yol üzerinde yağmur duasına çıkmış bir 

papaz önderliğindeki zavallı insan grubuyla karşılaşır ve durumun 

ciddiyetinin tümüyle farkına varır. Kahramanın grubun içinden yaşlı 

bir kadınla yaptığı diyalog, yazarın yönetime yönelik bir eleştirisi 

olarak nitelendirilebilir:“En iyisi kimseye, nineciğim, dua etmeyin siz. 

Doğa hiçbir kelimeyi de duayı da duymaz, o sadece akıl ve işten 

korkar.”510 Cümlede geçen ‘doğa’ kelimesiyle yönetime atıf 

yapıldığını belirtmek yanlış olmaz. Yönetimin baskıcı olması 

nedeniyle halkını duymaması benzetmeyle ifade edilmeye 

çalışılmaktadır. Öykünün devamında süren diyalogta, yaşlı kadının 

verdiği cevap, halkın dönem içindeki durumunun açıkça tasvirini 

oluşturur: 

“Kış geldiğinde komşuya da gider yalvarır, -dedi ihtiyar kadın,- 

zenginlerin kapısında da ağlarım: yaza kadar yetecek darımı 

almaya çalışırım, yazın ise borcumu bitirene kadar ölene kadar 

çalışırım- bir çuval için bir buçuk çuval kadar, dört gün 

çalışırım, beş çuval için de saygı gösteririm… Biz sadece 

Tanrı’ya mı yalvarıyoruz- biz rüzgârdan, buzdan, sağanak 

yağmurdan, komşudan ve yoldan geçen kişiden de korkarız, 

 
510 Mastera Russkoy prozı XX veka, a.g.e., 9. 
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herkese haç çıkarırız. Biz sadece sevdiğimizden mi dua 

ediyoruz. Bizim sevecek bir şeyimiz yok!”511 

Kahraman köye vardığında buranın otuz haneyi geçmeyen, çok kötü 

durumdaki bir yerleşim yeri olduğunu görür. Öyle ki köyün bu hale 

gelme süreci öyküde şu sözlerle açıklanır: “Tüm dünyada geçen 

askeri emperyalizm, emekçi nesillerin gördüğü, ulaştığı, kurduğu ve 

koruduğu her şeyi köy mezarlığına benzetmişti.”512 Köye ulaştığında 

kahraman, bölgenin ihtiyacını karşılaması için kurulan elektrik 

istasyonunu iki küçük çocuğun kendisini götürmesiyle görür ve 

yapının çalışamaz durumda olduğunu fark eder. Yolculuktan yorgun 

düşen kahraman, bir yerde uyuyakalır. Kendisini dürterek uyandıran 

köyün başyazmanının bu sırada sarf ettiği sözcükler, yazarın yaşamı 

boyunca savunduğu ideolojisinin temelidir: “Rüya görme, uyuma 

vakti değil, tüm dünyanın anlaması ve mezarlarından ölüleri kaldırma 

vakti…”513 Öykünün sonunda istenilen gerçekleşir ve yapılan ayrıntılı 

elektrikli düzenekle köyün kuraklık sorunu giderilir. Kahraman ise 

‘yaşam vazifesi’ olarak gördüğü görevini tamamladığı düşüncesiyle 

tekrar ailesiyle yaşadığı yere geri döner. 

Platonov’un bilimkurgu eserlerinin temelini, insanın özü oluşturur. 

Yazarın incelediğimiz her eserinde görüldüğü üzere kahramanlar 

dâhice teknik keşif yapar. Markun’da yerkürenin kökten biçimini 

değiştirmek, Güneşin Torunları’nda tüm yeryüzünün yeniden 

 
511 Mastera Russkoy prozı XX veka, a.g.e., 10. 
512 Mastera Russkoy prozı XX veka, a.g.e., 11. 
513 Mastera Russkoy prozı XX veka, a.g.e., 16. 
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düzenlenmesi için bir makine, Birçok İlginç Şey Hakkında Hikâye’de 

yeryüzüne faydalı olacağına inanıldığı elektrikli nemlendirici ve 

Elektriğin Yurdu’nda ise kuraklığı gidermek için kurulan bir 

mekanizma kahramanların nihai buluşları olur. Öykülerin konularını 

oluşturan evrensel projelere, ölümün üstesinden gelme, bilim ve 

teknikle yeryüzünü yeniden düzenleme konularına bu dönemin birçok 

bilimkurgu eserinde karşılaşılabilir.514 Ancak makinelerin gücüne, 

elektriğin sınır tanımaz imkânlarına tutkuyla inanan Platonov, kişinin 

ütopyası için gereken tüm bedelleri ödemesi gerektiği düşüncesiyle ön 

plana çıkar ve bu nedenle eserlerinde kahramanlarının düzenli bir 

yaşamı yoktur ve eylemleri yolculukları sırasında tasvir edilir.  

Çalışmamızda yer verdiğimiz klasik edebiyattaki bilimkurgu ütopya 

örneklerine bakıldığında ortak noktanın, gelecekte yeryüzünün 

tamamen dışındaki farklı bir gezegende insanlığın ulaştığı mükemmel 

dünyanın ayrıntılarıyla anlatımı üzerine olduğu görülmektedir. Ancak 

Andrey Platonoviç Platonov’un kendine özgü ütopya anlayışı, 

bilimkurgu türünü kullanışında da kendini göstermektedir. Neredeyse 

tüm eserlerinde görülen elektronik aletlerin icadı ya da kullanımı, 

yazarın bilimkurgu çalışmalarında ütopyasını ifade etmekte en büyük 

aracı olur. İnsanlığın yararına olacağını düşündüğü eylemlerini, 

oluşturmayı planladığı makineleri üzerinden tasarlar. Ancak dikkat 

çeken nokta, bu planlarının çoğunlukla ya zihninde ya da kâğıt 

üzerinde kalmasıdır. Bu da yazarın bir yandan koyu tutkuyla 

 
514 Metautopiya Andreya Platonova, a.g.e.,1. 
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savunduğu diğer yandan da ulaşılamaz olduğunu bildiği komünizm 

faaliyetlerine atıf yapmaktadır. Kısacası büyük yazar, yaşamı boyunca 

ilke edindiği ideolojisini, bu defa makinelerinin yardımıyla kuracağına 

inandığından öykülerinin içeriğini bu doğrultuda geliştirerek işler. 
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