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Öz 

Rusya 18. yüzyıl ile farklı bir kimliğe büründü. Adaletsizliğin yoğun olduğu dönemin 

Rusya’sında ülkedeki sorunlar doruk noktasına ulaşmıştır. Kölelik sistemiyle yönetilmeye 

çalışan Rus halkı artık buna dayanamayacak noktadadır.  Aleksandr Nikolayeviç Radişçev 

“St. Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” adlı eserinde, Rusya’daki otokrasiyi, sosyal 

adaletsizliği ve kölelik sistemini eleştirmiştir. Fransız Devrimi ve Aydınlanma Dönemi’ni 

baz alarak, dönemin Rusya’sını yansıtmıştır. Yazarın “Seyahat” adlı eseri tepki toplasa da 

yayınlanmasına engel olunamamıştır.  Bu çalışmada Radişçev’in Rusya’daki serflik 

sistemini eleştirmek amacıyla ele aldığı ve dönemin Rusya’sını yansıttığı “St. 

Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” adlı çalışması incelenecektir. 

 Anahtar Kelimeler: A. N. Radişçev, serflik, Rusya, seyahat 

Abstract 

Şanl Russia assumed a different identity in the 18th century. In Russia of the period when 

injustice was its intense, the problems in the country reached its peak. . The Russian 

people, trying to be ruled by the slavery system, were in a bad situation. Aleksandr 

Nikolayeviç Radişçev in his work “Travel From St. Petersburg to Moscow” criticized the 

autocratic understanding of administration, social injustice and slavery in Russia. Based 

on the French Revolution and the Enlightenment Era, he reflected the Russia during this 

period. Although the author's work title “Travel” drew reactions, it could not prevent it 

from being published. In this study, Radishchev’s work titled "Travel from St. Petersburg 

to Moscow" which he wrote to criticize the serfdom system in Russia and reflect the Russia 

during this period will be examined. 

 Keywords:  A. N Radishcev,  serfdom, Russia, journey 

1. GİRİŞ 

Aleksandr Nikolayeviç Radişçev 18. Yüzyıl Rusya’sının önemli 

aydınlarından biridir. Pek çok çağdaşı gibi dönemin sorunlarına dışardan 

bakan bir göz olmamış ve toplumsal sorunlar onun edebi ürünlerinin 

odağında yer almıştır. 18. Yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya’nın batıya dönük 

yüzü elbette ki 17. Yüzyıl ile başlayan I. Petro reformlarının sonucudur. 
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Yeniliklere açık, batıya kapıların aralanmış olduğu, aydınlanma çağının 

yaşandığı bir Rusya tasviri dönemi tam anlamıyla ifade etmektedir. 

Rusya’da meydana gelen yeni gelişmeler ve reformlar ekonomi, politika gibi 

birçok alanda kendini göstermektedir ve edebiyat sahası da bu yeniliklerden 

nasibini alır. Bu dönemde batının da etkisi ile birçok yeni edebi tür ve akım 

Rus edebiyatına girer.  

Petro dönemindeki gelişmeleri halefleri de sürdürür Fakat her 

hakimiyet döneminde meydana gelen olumlu gelişmelerle birlikte bazı 

sorunlar da varlığını gösterir.  A. Radişçev’in kaleme aldığı eserlerinde ise 

II. Katerina Dönemi’nde meydana gelen olaylar etkili olur.  Tarihçi Kezban 

Acar göre A. Radişçev’i ve onun eserlerinin kaderini etkileyen hadise ise 

Çariçe II. Katerina Dönemi’nde (1762- 1796) ortaya çıkan politik olaylar 

olmuştur (Acar, 2004, s.151). Bu dönemde Rus dış siyasetindeki önemli 

gelişmelerin yanı sıra, iç siyasetteki gelişmeler ve  II.Katerina’nın uyguladığı 

politikalar bazı sorunları da beraberinde getirir.  

1762 yılında tahta çıkan II. Katerina, ülkeyi en iyi şekilde yönetmeyi 

amaçlamıştır ve bunun için yeni kanunlar hazırlama ve bu kanunlar ışığında 

ülke yönetimini devam ettirme fikrindedir. Fakat imparatoriçe tasarladığı 

yeni kanunlarla toplumun güncel durumu arasındaki farklılıklar bu 

kanunların yürürlüğe girmesini engeller. Bu durum karşısında II. Katerina 

ülkenin merkeziyetçi ve monarşik bir devlet idaresi altında yönetilmesi 

kararı alır. Bu kararına bağlı olarak dvoryanlara (küçük asilzade) geniş 

haklar veren ve köylülerin haklarını büsbütün yok eden bir sistem de ortaya 

çıkar. Tarihçi Akdes Nimet Kurat’ın ifade ettiği gibi bu gelişmeler II. 

Katerina’nın rasyonalist felsefi görüşünden yavaş yavaş kopuşuna ve istibdat 

rejiminin öncüsü rolü üstlenmesine sebep olur (Kurat, 2020, s.302) 

Serfliğin iyice belirginleşmeye başladığı dönem olan II Katerina 

döneminde saraya, manastırlara, devlete ait olan büyük arazilerin burada 

yaşayanlarla birlikte soylulara verilmesi ile özgür olan köylünün daha da 

serfe dönüşmesine sebep olur (Evtuhov-Stites, 2018, s. 73) ve bunun sonucu 

olarak da birçok iç ayaklanmalar yaşanmış ve bunlardan en büyüğü olan 

Pugaçev İsyanı baş gösterir. 

Dönemin Rusya’sında yaşanan bu gelişmeler sınıf ayrımını da 

belirgin bir şekilde öne çıkarır ve Sovyet yazar ve edebiyat eleştirmeni 

G.P.Makogonenko’ya göre II.Katerina’nın saltanatı, Rusya tarihinde 

soyluluk ve kölelik gibi sınıf farklarının en fazla olduğu dönemdir 

(Makogonenko 1956, s.56). 

Çalkantılı bir iç siyasetin yaşandığı II. Katerina dönemi edebiyat 
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dünyasında yansımasını bulur ve bu dönemde Prens Mihail Mihayloviç 

Şçerbatov, Aleksanr Nikolayeviç Radişçev, N. İ. Novikov ve İvan 

Andreyeviç Krylov gibi yazarların  Rusya’yı ve   II.Katerina’nın 

politikalarını eleştirmesine rağmen bazı eserleri basılır.  Bu durum 

II.Katerina’nın başlarda sergilediği aydın yönü ile alakalıdır (Acar, 2014, 

s.62).  

Çalışmamızda yukarıda belirtilen olayların bir sanatçı gözüyle 

edebiyat süzgecinden geçişini ve yansıtılışını ele almak amacıyla A.N. 

Radişçev’in “Puteşestvie iz Peterburga v Moskvu” (St. Petersburgdan 

Moskova’ya Seyahat”) adlı eseri incelenecektir.Yazarın hayatı ve eseri 

arasında bağlantı kurabilme açısından çalışmanın birinci bölümünde A.N. 

Radişçev’in yaşamı ve yazara ait “St. Petersburgdan Moskova’ya Seyahat” 

adlı eser incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise eserden örnekler 

üzerinden Rusya’nın yansıtılış biçimi ele alınacaktır.  

2. A.N. RADİŞÇEV VE BİR BAŞKALDIRIŞ YOLCULUĞU: 

“ST. PETERSBURG’DAN MOSKOVA’YA SEYAHAT” 

Aleksandr Radişçev, 20 Ağustos 1749 da Saratov eyaletinin 

Kuznetski kazasına bağlı bir köyünde dünyaya gelir. A. Radişçev hayatının 

ilk yedi yılını burada geçirir. Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. 

Rusya’nın birçok bölgesinde babasına ait köyler vardır. Bu sebeple 

Radişçev’in dünyaya gelmesinin ardından babasının sahibi olduğu bir köye 

yerleşirler.  Böylece Radişçev’in çocukluğu bu köyde geçer. 

A. Radişçev’in yaşamı boyunca ele aldığı köylü meselesi, soylu ve 

köylü arasındaki sınıf farkı onun çocukluğundan itibaren içinde yaşadığı, 

birebir tanık olduğu konulardı ve çocukluğundan itibaren köylülerle yakın 

ilişkilerde bulunan bir yazardır. Bu durumu edebiyat eleştirmeni Julius 

Aykhenwald’ın 1917’de yayımlanan makalesinde şu sözlerle vurgular:  

“…soylu bir ailenin oğlu, eğitimli, özenle kitap okuyan ve en 

önemlisi köylülerle iyi ilişkiler sürdüren asil biri (Blagoy, 1953. 

s.39).”  

1756 yılında A.Radişçev Moskova Üniversitesi müdürü olan 

dayısının yanına okumak üzere gönderilir. Orada, dayısının çocuklarıyla 

beraber eğitimini tamamlar. Yazar sırasıyla Moskova(1757-62), Petersburg 

(1763-66) ve Lepigze’de (1766-71) öğrenim görür. Okulunu dereceyle 

bitirip, Leipzig üniversitesinde Hukuk Fakültesine girer. 

A. Radişçev Rusya’ya döndükten sonra, II.Katerina’nın yer aldığı 

senatoda görevlendirilir. Fakat bir süre sonra onun dünya görüşünden çok 
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uzakta bir yerde olduğunun farkına varır. Yazarın görevinden ayrılma 

sürecini Ayla Kaşoğlu şöyle ifade eder (2004, s.25):  

“Yetki suistimallerini incelediği senatodaki çalışmaları 

neticesinde, monarşik gücün meşru olduğu, ancak hukukun 

üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkesiyle geliştirilmesi gerektiği 

sonucuna varmıştır. Burada da umduğunu bulamayan Radişçev, 

kısa bir süre sonra istifa etmiş ve göreve son vermiştir.” 

 A. Radişçev çok yönlü kişiliği ile karşımıza çıkar. Edebiyat 

sahasındaki derin çalışmaları ile ansiklopedi yazarlığı yapar. Nesir ve şiir 

türünde eserler yazmış, çeviriler yapmış, dergicilik faaliyetlerinde bulunur. 

Araştırmacı yazar Dimitri Babkin’e göre onun bu çok yönlü kişiliği ona Rus 

gerçekliğini derin bir şekilde anlama ve onun tezatlıklarından çıkış yolu 

şuurunu verir. Yazdığı ve düşündüğü her şey tek bir amaca yöneliktir: İğrenç 

çar otokrasisini devirerek halkı serflikten kurtarma amacına yöneliktir 

(Babkin, 1952, s.4,5). 

18. yüzyıl sonlarında Rusya’da yaşanan problemleri A. Radişçev 

sınıfsal farklılıkları ele alarak ifade etme biçimini seçmiştir. Bu sınıflar 

toprak sahibi ve serf, ezilen ezen, memur, tüccar gibi farklı sınıflardır. 

Sosyal eşitsizliğin toplum üzerinde yarattığı baskı ve ortaya çıkan hezeyan 

A. Radişçev’in “St. Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” adlı eserinde 

çarpıcı bir şekilde vücut bulur. Yazar yaşanılan bu toplumsal sorununun 

çözümünü ayaklanmada bulur. Edebiyatçı Vladimir Vladimiroviç göre 

A.Radişçev, hukuk ve adaletin verilen değil alınması gereken bir şey 

olduğunu, halkın monarşiye boyun eğmek ve kendi toprağında esir bir 

şekilde yaşamak yerine, yönetime karşı ayaklanması ve halkın hakkını 

araması gerektiğini savunur (Vladimiroviç, 1960, s.22).  Eleştirilerin 

odağında olan “Seyahat” eseri üzerinde A. Radişçev bir yıl kadar çalışır. 

Çalışmasına ilham olan ilk eser Fransız aydınlanmacı ve propagandacı yazar 

Guillaume Thomas Raynal’ın Histoire des deux Indes (Doğu ve Batı Hint 

Adaları Tarihi) adlı eseri olur. Yazar bu eserin derin etkisiyle Rus yaşamı 

hakkındaki gözlemlerini yansıtma kararı alır (Semennikov, 1923). 

  18. yüzyılda yazılmış çok az eser “Petersburg’dan Moskova’ya 

Seyahat” adlı yapıtta karşılaşılan siyasi bir olgunluk içerir. Yazarın felsefesi 

insan merkezli ve erdem normlarının başta yer aldığı bir dünya görüşü içerir. 

Yazarın felsefesinin ana kahramanı ise “köle-insan” kavramları olmuştur.  A. 

Radişçev’in “Petersburgdan Moskova’ya Seyahat” adlı eserde iki farklı 

edebi akımın izlerini sürmek mümkündür. Eser hem sentimental hem realist 

öğelerin hakim olduğu bir kitaptır. Yazarın dönemin koşullarını ifade 
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ederken kullandığı dil ve yansıttığı duygular sentimental tarafını gösterirken, 

yine dönemi ele alırken kullandığı hiciv betimlemeleri realist bir üslup 

taşımaktadır.  

Eser, St. Petersburg’dan Moskova’ya giderken yol üzerindeki posta 

istasyonlarının isimlerinin yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır. A. Radişçev 

gerçek Rusya’yı göstermeyi amaçlar. Bu eserin oluşumundaki temel amaç, 

yazarın gerçek izlenimlerini belli bir süre anlatma arzusunun yanı sıra, bazı 

temel konularda teorik olarak kendini ifade etme arzusudur. 

 A. Radişçev “Seyahat” adlı eseri seyahat notları şeklinde 

yazılmıştır. Bu, yazara 18. yüzyılın sonunda Rus gerçekliğini geniş bir 

şekilde açıklama fırsatı verir. Eserde toplumun tüm katmanlarından insanlar 

vardır: devlet yetkililer, halk, hizmetliler, serfler. Seyahat günlüğü, A. 

Radişçev'in düşüncelerini, duygularını, deneyimlerini derinlemesine ortaya 

çıkarmasına, gördüklerine dair izlenimlerini aktarmasına olanak sağlar. 

Başlıklar halinde nakledilen eserin  “Giriş” bölümünde bir arkadaşına 

ruhunun insanlığın acısıyla yaralandığından yakınır ve üzüntüyle şöyle der 

(Radişçev, 1984, s.2):  

“Birçok durumda,  kişiyle ilgili sorunlar ve talihsizlikler, onun 

etrafındakilerle bağlantısından ortaya çıkar.”  

“Vyezd” (Yola Çıkış) bölümünde, yazar insanların çektiği acı ve 

kederi duygusal bir şekilde anlatır. Bu bölümün en ilginç ve önemli konusu, 

okurların kölelik sisteminde yaşamaması çağrısıdır. Yazar kendisini 

yazmaya iten nedeni "Etrafıma baktığım zaman ruhum insanlığın acısıyla 

yaralanıyor (Radişçev, 1984, s.7)." sözleriyle açıklar. İlk bölümdür ve 

istasyon bekçilerinin çalışmaları ile ilgili bir hikâye ile başlar.  

"Lyuban" (Rusya’da bir şehir) bölümünde, bir yolcunun, haftanın 

altı günü Corvee'de çalışmaya zorlanan ve ailesinin geçimini sağlamak için 

tatillerde bile çalışan bir serf köylü ile tanışmasını anlatır. Köylülerin 

barbarca sömürülmesi, gezgin üzerinde o kadar iç karartıcı bir izlenim 

bırakır:  

"Ey cesur yürekli toprak sahibi, her bir köylünün kaderinde 

senin izini görüyorum” (Radişçev, 1984, s.12).”  

Tosna’dan Lyuban’a giderken, gezgin, Pazar günü olmasına rağmen 

çiftçilik yapan bir köylü görür. Çiftçi, ailesinin haftada altı gün efendisine 

itaat edip toprağını işlediğini ve açlıktan ölmemek için günah olmasına 

rağmen Pazar günü de çalışmaya zorlandığını söyler. “Tosna” (Rusya’da bir 

şehir) bölümünde kahraman, toprak sahiplerinin zulmünü yansıtır ve aynı 
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zamanda bir hizmetkârı olduğu için kendisini suçlar. 

“Edrovo” (Novgorod şehrine bağlı bir bölge) bölümünde yolcu, 

Anyuta’yla tanışır ve onunla konuşur. Sadece güzelliğine değil 

düşüncelerindeki asalete de hayran kalır. Anyutayla evlenmek ister. Çeyiz 

olarak annesine yüz ruble teklif eder. Annesi fakir olmasına rağmen bu 

parayı reddeder. Ancak Anyuta’nın iffet ve masumiyeti gezgini daha da 

kendisine bağlar ve uzun süre onu düşünür. Yine aynı bölümde Pugaçev 

İsyanı’nın bir bölümünü anlatır. Pugaçev’in adını anmak bile yasakken 

A.Radişev serflik durumundan ve mahkum edilen köylülerden cesurca 

bahseder. 

“Khotilovo” ve “Vydropuzhsk” (Rusya sınırlarında yer alan bölge 

isimleri) bölümleri halkın durumunun gözler önüne serildiği ve halka 

seslenildiği en önemli kısımdır. Yazar, iç sessizliğin olduğu toplumu ve bir 

arada yaşayamamanın huzursuzluğunu sorgular.  

“Novgorod” (Rusya’da bir şehir) bölümünde A.Radişçev Rusya 

tarihi hakkında bilgi verir. Özgürlüğü ve halkın hakları konusunu ele alır. Bir 

zamanlar herkesin adalet içinde yaşadığını ancak Korkunç İvan ile son 

bulduğunu anlatır. Kendisine şu soruyu sorar: Her şeye güçlü olan mı karar 

verir? (Radişçev, 1984) 

“Mednoe” (Rusya’nın Tver Oblast’ın Kalininsky ilçesine bağlı bir 

köy de ise yazar bir serf ailesinin müzayedede satıldığı trajik sahneyi anlatır, 

Rusya’daki köylüler için özgürlüğü sağlama gücüne kimin karar verdiğini 

sorgular. Özgürlük için mücadeleyi vurgular. Köylülerin, halka açık 

müzayedede satışını anlatır. Ayrıca serfliğin toprak ağaları üzerindeki 

yozlaştırıcı etkisinden bahseder. Yazara göre ülkedeki sistemi ancak bir 

Devrim düzeltebilir. Devrim çağrısı A. Radişçev’in kitabının ana nedenidir. 

Bunun devamı olan “Tver” (Rusya’da bir oblast) bölümünde yazar 

bir şairle tanışır. Rus edebiyatının durumunu tartışır. Şaire “Özgürlük” adlı 

eserinden bahseder ve şiirlerini ona okur.  Yazar bu dönemi baz alarak 

yazmıştır. Ayrıca artık şiirlerde daha çok Fransızca vb. başka dillerin 

kullanıldığını söyler.  

“Vışni Voloçyok” (Rusya’da bir şehir) bölümünde ise köylülerin 

toprak sahipleri tarafından sömürülmesinin bir resmini çizer. Bütün 

topraklarını köylülerden alan ve onları tüm yıl boyunca kendileri için 

çalıştıran bir toprak sahibini anlatır.  

“Horodnya” (Ukrayna’nın Chernihiv Oblastı) bölümünde yazar, 

yalnızca bir halk devriminin gerçekleşeceğine dair kesin inancının yanı sıra, 
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aynı zamanda muzaffer halkın kendi halk kültürüne sahip olacağından da söz 

eder. Bu bölümde, annesinin tek yardımcısı olmasına rağmen askere alınan 

oğlu anlatılır.  A.Radişçev için kötülüğün kaynağı otokrasidir. 

“Spasskaya Polist” (Novgorod Oblast’ına bağlı bir köy) de 

yetkililerin keyfiliği ve otokrasiyi eleştirir.  “Podberez’e” (Novgorod 

Oblast’ına bağlı bir köy) bölümü halkın eğitimsizliği konusunu 

incelenir.“Zaitseve”(Ukrayna’nın Donetsk Oblastı’na bağlı bir yerleşim yeri) 

bölümünde ise köylünün gördüğü işkence ve zalimliğin muamelesi anlatılır. 

“Bronnitsı” (Rusya’da bir şehir) bölümünde gezgin, Kholmograd’ın 

kaybolduğu yerdeki kiliseyi ziyaret eder ve din hakkında konuşur. Bir 

kişinin her şeyi önceden bilmemesi gerektiğini aksi halde korkacağını 

vurgular. Bu yüzden iç sesinin dinlenmesini daha doğru bulur. A. Radişçev 

devrimci inançlarını hayatı boyunca taşır.  

“Kresttsy”( Rusya’da idari bir merkez)  bölümünde yolculara, zalim 

toprak sahibinin serfler tarafından öldürülmesinin aile ve ahlaka karşı suç 

olduğunu anlatır. Toplumun siyasi yapısını inceler.  A. Radişçev’e göre bir 

kişiye karşı şiddet tüm sosyal sistemin ahlaksızlığının kanıtı ve egemen 

halkın yönetimi iktidardan uzaklaştırması için yeterli bir sebeptir.  

“Yazhelbitsy”(Rusya’da bir köy adı), “Valday” (Rusya’da bir şehir) 

bölümleri, evlilik kurumu ve yetiştirme sorunlarının incelenmesine ayrılan 

bölümdür. Toplumun ahlakı üzerinde durulur.  

Yazar “Zavidovo” (Rusya’da bir köy) daki” durakta, bir memur 

görür.  “St. Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” eserinin asıl teması 

kanunsuzluktur. İşte bunu tam da bu bölümde anlatır. Örnek olarak, 

karakollarda öncelik zenginlerindir ve en iyi atlarda önce onlara verilir. 

Yazara göre çalışan kesimin onlara gösterdiği saygıya ve hizmete hepsi layık 

değildir. 

“Klin” (Rusya’da bir şehir) bölümüne yazar bir şarkıyla giriş yapar. 

Rus halkı her zaman duygusal şarkılarıyla ön planda olmuştur. Yazar sadece 

mutlu olanı değil hüzünlü olana da yer verir. Ana karakterler sıradan 

insanlardır. Yaşamlarından, geleneklerinden ve neye inandıklarından 

bahseder. Her şey yaşlı bir adamın şehrin ortasında şarkı söylemesiyle 

başlar. Şarkıyı seven insanlar onun etrafında toplanır. Bu şarkıda, insanların 

eksik yönlerinden bahseder. Herkesi kibar ve yardım sever olmaya davet 

eder. 

“Chernaya Gryaz’” da ise zorla evlendirilen kişilerden bahsedilir. 

İnsanların sevmedikleri hatta nefret ettikleri kişilerle evlendirilip onların 
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hayatları boyunca istemedikleri kişi ile yaşamaya zorlanırlar. Bu bölümde 

yazar zorlamayla yapılan bu düğünleri tartışır. Bu tür insanlar genel olarak 

hayatlarının geri kalanında mutsuz olurlar.                                                           

3. A. RADİŞÇEV’İN “ST. PETERSBURGDAN MOSKOVA’YA 

SEYAHAT” ADLI ESERİNDE DÖNEMİN RUSYA YANSIMASI 

A. Radişçev’in “St. Petersburgdan Moskova’ya Seyahat” adlı eseri 

serflik düzenine karşı bir karşı duruştur. Yazar bu tavrını eserinin her 

başlığına belirli bir düzen çerçevesinde, sistematik olarak koymuş ve her 

bölümde dönemin meselelerine ışık tutacak ve aynı zamanda halkı sorunlara 

karşı bilinçlendirecek, karşı duruşu taze ve diri tutacak bir metin hazırlar. A. 

Radişçev’e göre halkı bilinçli bir şekilde devrime hazırlamak gerekir. İşte bu 

noktada yazarın da söylediği gibi eserin amacı şu sözlerle açıklanabilir 

(Radişçev, 1984, s. 310):  

“Ama diyordum kendi kendime, eğer benim niyetimi 

onaylayacak, hayırlı bir amaç uğruna bahtsız düşünceleri 

karalamayacak, arkadaşlığıyla benimle birlikte belaları 

savacak, yürüyüşümde beni destekleyecek birini bulursam, bu 

zahmetinin meyvesi özel olmaz mı?” 

Yazar devrimin yapılabilmesi için Rus insanının kültüründe yer alan 

hep birlikte davranma, başkasına ait olanı kendininki gibi koruma gibi 

özelliklerini kullanması gerektiğini anlatmaya çalışır. 

Eserin bölümleri farklı zamanlarda yazılmıştır. Hatta kitabın 

piyasaya çıkmasına izin verilmesinden sonra yazar, halkın durumunu göz 

önünde bulundurarak eser de düzeltmeler ve eklemeler yapmıştır. Hemen 

hemen her bölümde yazarın kederli halinden kesitler vardır. Bu kederin 

sebebi ise savunacağı fikirde, yürüyeceği yolda ona eşlik edecek birilerini 

bulamayacağına dair tedirginliğine aittir:  

“Güneşin sıcaklığını yitiren bir vadide, kendimde yeşilliğin 

rengini ve güzelliğini olgunlaştırdım; orada su yoktu, ağaç 

gölgesi yoktu. Tenha çöllerde tek başıma terkedilmiştim.” 

(Radişçev, 1984, s. 25)  

Bu sözleriyle yazar toplumsal hayat kurallarının ihlaline vurgu yapar.   

A. Radişçev Rusya insanının kurtuluşu için içinden çıktığı serflik 

sınıfının ortadan kaldırılmasını zorunlu bulur. Şu sözleri:  

“...onları tutsak kılan demir parmaklıklarla kafalarımızı, 

insanlık dışı davranan efendilerinin kafalarını bir ezseler ve 
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tarlalarını bizim kanımızla kıpkızıl etseler!” (Radişçev,1984, s. 

165)  

düşüncelerinin ve umutlarının ne kadar köklü olduğuna kanıt niteliğindedir. 

A. Radişçev’in tüm hayatı boyunca verdiği tek savaş halkın 

özgürlüğü içindir. Özgürlüğün var olmadığı bir yerde olması gereken her 

türlü güzelliğin yok olma ihtimali üzerinde durmaktadır. A. Radişçev’in 

seyahati, Makogonenko’ya göre Rus kamu yaşamında serfliğin ilk açık 

kınamasını ve onun aşırı özgürlükçü düşüncelerini ağırlıklı olarak ele 

alır.(Makogonenko, s. 479). 

Yazarın halkın özgürlüğüne yönelik bu ısrarcı tavrı aslında Rus 

kültürünün de bir yansımasıdır. Rus insanının ulusal karakterine vurgudur. 

Bir halka özgü davranış özelliklerinin bütününü oluşturan ulusal karakter 

Rus halkında da birçok şekilde tezahür eder. Rus akademisyen Anatoli 

Aleksiyeviç Gorelov “İstoriya Ruskoy Kulturı” (Rus Kültür Tarihi) adlı 

kitabında Rus halkının ulusal karakter özelliklerini sıralar. (Gorelov,2013). 

Bu özelliklerinden biri de özgürlüğüne düşkün bir halk olmasıdır. 

A.Gorelov’a göre Rus insanı özgürlük ve iradenin çocuklarıdır.(Gorelov, 

s.42) A.Radişçev de bu kültürün çocuğu olarak halkının binlerce yıllık bu 

karakteristik özelliğinin devem edeceğini bilir ve halkının özgür yaşamasını, 

sınıfsal ayrışmaların imkansızlığını dile getirir. 

Yazar, yılların tecrübesini Fransız Devrimi ile ilişkilendirerek 

mutlakıyet idaresinin kötü etkisini şu sözlerle dile getirir (2004, s.41): 

“Ah, herkesten yüksekte ve  

Dileklerde bir engel tanımadan, 

Mahmurluktan ve sıkıntıdan uzak, 

Görkemli tahtta, 

Vakur bir edayla oturmak 

Zor” 

Bu yıllarda Radişçev, Rusya’daki devrimle ilgili ne düşünürse 

düşünsün o, hala kölelik ve toprak sahipliği sistemine karşı çıkar. Ona göre 

kölelik sistemi baskının ve kandırmanın bir sonucudur. Haksız yere mal 

sahibi olma yalnızca özel olamaz; toplumun her bireyi şahsını, emeğini ve 

malını yönetme hakkına sahiptir. Yazar daima özgürlüğü desteklemiştir. 

Eserinde yer verdiği şu sözleriyle gerekirse özgürlük için can verilebileceği 

anlaşılmaktadır:  
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“Erdemimizi korumak için sığınabileceğimiz hiçbir yer 

kalmamış olduğunu görürseniz, uçlara kadar sürüklenmişseniz, 

sizi bu baskıdan kurtaracak hiçbir sığınak bulamazsanız o 

zaman ölün” (Radişçev, 1984. S.412).  

Yazar Rus İmparatorluğu’nun ana sorunlarını tüm hatlarıyla gözler 

önüne serer. Otokrasiyi değerlendirir ve devletin serflikten, bürokrasiden 

kurtuluşta gelişme yollarını tek tek anlatır. A. Radişçev’e göre daha iyi bir 

geleceğe giden yol, devrim yoluyla gerçekleşir (Radişçev, 1984, s.62). A. 

Radişçev’in kitabının gücü sadece serfliği açığa vurma da yatmaz. Rus 

köylüsünün doğası gereği köle olmadığını gösterir. Köylüler zeki, girişimci 

ve şiddete, zulme karşı protesto edebilirler. 

“Edvoro” bölümünde yazar köylünün bağımsızlığının kendi elinde 

olduğuna dair fikirlerini tekrarlar. (Radişçev,1984, s. 167): 

 “Köylüler isterlerse bu durumdan kurtulabilirler!”  

Bu söz Rus halkının ahlaki kararlılığını ve zalimlere karşı isyan etme 

hakkını doğrular.   

A. Radişçev eserinin bölümlerine ismini veren birçok Rus köyüne 

yer verir. Yazar elbette köylü haklarına vurgu yapmak için bu yerleri 

seçmiştir fakat aynı zamanda bu köyler Rus halkının kültürünün aynası 

olarak da eserde var olmuştur. Köylerin birinde evlilik kurumuna, diğerinde 

Rus insanının duygusal karakterinin ön planda olduğu, Rus kültürünün 

temelinde var olan şarkılara, diğer bir başlıkta Rus ulusal karakterine yer 

verir. Bu anlamda eser yalnızca Rus insanın sınıfsal mücadelenin içinde 

olduğu çalkantılı dönemi değil aynı zamanda onun kültürünü de yansıtır.                                               

4. SONUÇ 

A. Radişçev,  Rusya’nın hükümet anlayışını ve halkın yaşam tarzını 

baz alarak, dönemin Rusya’sını eserinde yansıtma fırsatı bulur. “St. 

Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” adlı eserinde, Rusya’daki otokratik 

yönetim anlayışını, sosyal adaletsizliği ve kölelik sistemini eleştirmiştir. 

Ayrıca eserde Rus halkının, Rus köylüsünün toprak köleliğinden 

kurtulabileceğini ve bunun mutlaka devrim yoluyla olacağını göstermeye ve 

kanıtlamaya çalışır. 

A. Radişçev “St. Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” adlı eserinde 

Rus halkının ruhunu ve karakterini anlamaya yönelik bir çaba içinde olduğu 

ve Rus toplumsal yaşamına dair önemli sorunları ele aldığı görülmektedir. 

A. Radişçev’in kitabından yola çıkarak pek çok şeyi öğrenmek mümkündür. 
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Yazar, köylülerin mağdur durumunu göstermeye çabalarken, aynı zamanda 

onların zengin yaratıcılıklarını da ortaya koyar. Rus kültürüne de ayna 

tutmuş olur. Aynı zamanda evrensel bir insanlık sorunu olan, geçmişten 

günümüze etkisini kaybetmemiş bir adaletsiz düzenin varlığı da eserde 

çarpıcı bir şekilde ele alınır. Feodal düzenin yarattığı eşitsizlik ve insanda 

bıraktığı derin olumsuz etki birçok yazar gibi A. Radişçev için de görmezden 

gelinemez bir hadise olarak eserinde bir kez daha yer alır. 

A. Radişçev, 19.yüzyılın Rus edebiyatının gelişimine dolaylı olarak 

etki yapan yazarlardan biri olduğu belirtilmelidir. Kimi yazarlar A. 

Radişçev’in duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak isyancı bir ruhla hareket 

ederken, kimileri de kendilerini hiciv yazarı olarak gösterirler. 
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Çatışma beyanı: Makalenin yazarı bu çalışma ile ilgili taraf olabilecek 

herhangi bir kişi ya da finansal ilişkileri bulunmadığını dolayısıyla herhangi 

bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan eder.  

Destek ve teşekkür: Çalışmada herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek 

alınmamıştır.  

 


