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Modern Çuvaş Şiirinin Doğuşu: İvanov ve Tukay
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Yirmincı yüzyılın başında, birinci Rus devriminin çalkanılan içinde, çarlık
yönetimine karşı, yazdıkları şiirlerle uyanlş çağrıları yapan iki büyük şair:
Biri henüz onbeş yaşındaki Çuvaş K. V. İvanov,'diğeri ise ondokuz
yaşındaki Tatar A. Tukay. İlki yirmibeş, ikincisi ise yirmiyedi yıllık kısacık
yaşamlarına sığdırdıkları mücadeleleri ve şiirleriyle, bugün Çuvaş ve Tatar1

halklannın en büyük, en verimli şairleri olarak tanınıyorlıır.
Tukay adı ve Tukay'ın şiirleri Türk insanı için yabancı değil. Bu konrıda

yapılmış araştırmalara rastlaınak ınümkün.2 İvanov ise, Trıkay'la yaşamları

arasındaki ilginç benzerliklere, Çuvaş ve Tatar toplumsal hareketlerinde,

Çuvaş ve Tatar şiirinin gelişmesinde üstlendikleri rollerin aynılığına karşın
(1990 yılı İı,aı-ıoı,'un yüzüncü doğrım yılı olması nedeniyle Ulıesco
tarafindan İvanov yılı ilan edilmiş olsa da) Türkiye'de adı duyulmamış bir

şair. Bu nedenle, temelleri İvaııov tarafından atılmış olaır modern Çrıvaş

şiirinin doğuşu özellikle İvanov ve Tukay ilişkisi çıkış ı-ıoktası alınarak

incelenmeye çalışılmıştır.
Modern Çuvaş şiirinin doğuşu ondokuzuncu yüzyılın ikiııci yarısındaki

toplumsal hareketlerden. özgürlük mücadeleleıinden bağın-ısız düşünülemez.

Bölgedeki diğer halklar gibi Çuvaşlar için de ondokrızuı-ıcu ytizyıl bir kimlik
araylşı döneıni olınuştur, Çoğuniuğu Orta Volga bölgesindeki Çuvaş
Crırnhuriyeti içinde yaşayan ve 19]9 saylmına göre toplaın sayıları 1.'/51.

366 olan Çuvaşiar (Akiner 1983 '72-73), yaygın kaniya _eöre Bulgaı

Yaı.d. Doç. Dr., Hacettepe Üniveı.sitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyltı
Bölümü Öğretim Üyesi
Bu yazıda Tatar teriın,i, bugünkü Tataristan Cumhuriyeti slı-ıırları içindeki halkı,

Tatarca teriıni de kazan ağzına dayalı Tatar i,azı dilini anlatıııak için kullanılınlştır,

Ör. A, Battal-Taymas, KcızaııTürkl,eri. Aııkara 1966: lzl4-151, TKAE ]5; F.Ozkan,

Abdı.ıLlcılı Tııkaı,'ııı Şiirleri, İııcelenıe-Metin,Aktcırnıa, Ankara 199'1, TKAE;
F.Özkan, ''Yirıninci Yüzyılda Tatar Şiiri", Ttirk DiLi, Tiirk Şiiri 0zel Scıı,tsı V

(Türkiyc Dışı Çağdaş Tüı,k Şiıri), sayı 531, Mart 1996: 1044-1080.
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'|'iiıklcıiııiıı] ttıırııılaı,ı ()lan tek Türk lıllkı. Tatar ay<lınlaı,ının, kcıııtlilcı,iııiıı tlt,
llııll1iıı''l'(iı'kltıı'iııin ltırtınları cılduklarını ijne sürınelerine vc Vtılgıı llıılli:ıı
l)t,vltıti t|(iııcıııiırcle Arap harfleriyle Bulgarca (Eski Çuvaşça) olarak yiız!ltıııs
ııı(,ziıt, tışlıırını bugünkü Tatarcaya göre (bir z/ş dili gibi) okuıııııy;ı
ÇiılıŞıııalarıııa karşın4Tatarların etnik kimliği konusu tartışırıalıdıı,. Gt:ııcl
kiıııı. [Julgar, Altın Ordu-Kıpçak ve Türkleşmiş Fin-Ugor öğelerin içiçc
ııltlıığtıdur (Golden 1992:393). Kesin olan, Tatarlann ve Bulgar-Çuvaşlarııı
Mıığ«ıl istilası, Alhn-Ordu dönemi, Kazan Hanlığı dönemi ve ardınclaıı tlıı
lttıs işgıı|i döneminde aynı coğrafi, toplumsal ve kültürel koşullan paylaşıııış
t ılııııı lıırıdı r.

l)iğer Türk halkları gibi Çuvaş ve Tatarların da zengin bir sözlü lralk
t,tlı.:lıiyııtı ge|enekleri olmasına karşrn, Çuvaşça ve Tatarca ancak ondokuzun-
t,ıı yiizyılda yazı dili olmuş ve bu ürünler de ancak bu dönemden itibaren ko-
llllŞlIt;l tlili ilc ya^ya geçirilmeye başlanmıştır.S Tatarlar ondokuzuırctı
yiizyılııı ikiııci yarısına değin ortakyazı dili olan Çağataycayıkullanmışlar,
kıııııısıııiı tlili ilc yazı dili arasrnda büyük ay.rımlar oluştuğu için ünlü Tatar

I llııl1,;ıı 'l'iiı,klcrinin milat sıralarından başlayarak Batı Sibirya ve Güney Urallarclan
( }ılıı Vıılgiı h(ilgesine doğru sürekli göç eden Türk boyları arasında yer aldıkları
ülrııı;ıl l()49: 7t3 l) ve r// dili konuştuklan kabul ediliyor. Attila'nın imparatorluğıı
ıı.ıııül(,y(,|,iılan Bulgar Türkleri, onun 453 yılında ölümünden sonra Utigur vc
lrıııııl,ııı tılıırık ikiye ayrılmışlardır. Kutrigur kolundan gelenler yedinci yüzyılda
ltılyılk lltılgıristan'ı, Tuna Bulgar Devleti'ni kurmuşlar,864'te Hıristiyanlığı kabul
ı,lıııışlt,ı,, l()ltJ'de Bizans yönetimi alhna girmişler ve yavaş yavaş asimile olarak
,lıllı,ııııi tItı tıı-ıutmuşlardır. Utigurlar ise Orta Volga bölgesine göç ederek Volga
llıılli:ıı, 1)tıvlcti'ni kurmuşlar, yedinci, sekizinci yüzyıllarda İslam ülkeleriylc
1iııiliklcı,i licaret ilişkileri sonucu müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır. Volgı
llııll1ııı, l)cvleti 123'7'de Moğol-Türk ordusu tarafından yıkılmış, bugünkü Çuvaşistan
lıılıı,iıklırı, önce Altın-Ordu, sonra da Altın-Ordu'nun dağılmasıylrr kurtılaıı
lıiııılıklırdan biri olan Kazan Hanlığı yönetimi,altına girmiştir. l552'dc Rus çiırı
Ktırkuııç lvırn'ıır Kazan Hanlığı'nı yıkmasıyla bölge Rus yönetiınine giıııiştiı,
('ııırı,ı, ııclı cla ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

'l ()ı , l l. lliıyçura, "'I'ataı,ca-Bulgarca Bazı Dilbilim Verilerine Göre Kazan'I'atırlıırıııııı
Mt,ııştıi", 'I'KA 22 (1-2), 1984: l86-198 (çev. Dilek Elçin); U. Baitchura, "()ıı ılıc
ltclııliıııı ()l'lhc Volga Bulgar Language to Qazan Tatar and to Stııııc ()llıcı
L:ıııllıı:ıgt:s", .lıııırııal ol' Tıırkish Studies 20, l996: 24-45: l. Nirdirtıv, "Sıız
Sı ıııllıılİııİ4 ll;ışı - l [ııl ı k İr::ıtı ııdı", Ttı kı rir:tı |987 : l 43 - l 57 .

'' llıı (l()ıı(,ııı(l(, yiızıyıı gtıçiı,i|ıııış ııliııı nıctinIcr içiııılc A, A. lrııt'lıs (llJ4()), V. Slıtıyı,v
(l|,i1l), S. M. Milıııylııv (llt5]), N. l Z()l()tııiüskiy (lH/l), N l Aşııı;ııiıı üll,il,i,'.

|,ı(xı). l N \'ılıkiıl ( |li()t{), vt.(i.''l'iııııılt.yt.v 1 li,it)ıı, l'ı{)l )'l.ıııl lıllıııllıı (ızt.llıklı.ıılz
l,,lılıııı,yı, ılı,l,t,, 1;r,,,,r,,,r, l(}5(): li,|,l),
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:ıytlıırı Kayyum Nasıri, ŞihAbeddin Mercini ile birlikte 1871ı-1897 yılları
ıırasında halkın konuştuğu dili yazı dili haline getirmeye çahşmış Ve Tatar

olduğunu söyleyen ilk kişi olarak,Tatar adının yerleşmesinde etkili ol-

ınuştur.6
Arap harfli mezar yailt]lafl dışında, ondokuzuncu yüzyıla değin yazılı

metni bulunmayan Çuvaşça, çarlık Rusyası içinde Flıristiyan misyonerlerin

çabalaır Sonucu bir yazı dili olmuş ve ilk Çuvaşça kitaplar 1804- 1805 yıllan

araslnda yaylmlanmrştır. kiril kökenli misyoner yazısı kiliseye hizmet

amaclyla kullanılmış, dinsel öyküler, kutsatr kitaplar Çuvaşçaya çevrilmiştir
(Benzing 1959: 843). N. İ. İl.,minskiy ve N. İ. Zolotnitskiy tarafindan ge_

liştirilmiş olan Rus alfabesine dayalı Çuvaş yazıSr karmaşık bulunduğu için

uzun ömürlü olmamıştrr. Bugün kullanılan ve ses yazlmlna dayalı olan

çuvaş alfabesi, ünlü çuvaş eğitimcisi (ve İvanov,un hocası) İ. ya.

Yakovlev tarafindan l 8'7 2' de düzenlenmi ştir (B enzin g 19 59 : 842,843).

çuvaş ve Tatar yazı dillerinin doğduğu ondokuzuncu yüzyıl, aynı

zamanda büyük toplumsal çalkantıların da yaşandığı bir dönem. Ruslara

haraç ödemek zorunda olan Çuvaş Ve Tatar köylüler, yüzyılın ikinci ya_

rrslnda yavaş yavaş ellerindeki tüm toprakları yitirdiler ve iş aramak için

şehirlere göç ettiler. Yoksul insanların çektiği acılar edebiyata konu olmaya

başladı. Yüzyılın başında, l804 yılında kurulmuş olan Kazan Universitesi

ile İ. ya. yakovlev tarafindan kurulmuş olan ve Rusya içindeki tek çuvaş
okulu olan Simbirsk (Çuvaşça Çİmpİr) Okulu (Çuvaş Universitesi de

deniyordu) Tatar ve Çuvaş edebiyatçılarlnln RuS yaza/lar]ınl tanrmalarına ve

onlardan büyük ölçüde etkilenmelerine yol açtı. Birinci dünya savaşrnln

sonuna kadar Çuvaş edebiyatında Rusçadan yapllmış çeviriler büyük yer

tutuyor. A. S. Puşkin, L. N. Tolstoy, M. Yu, Lermontov, N, A, Nekrasov,

İ. A. Kriıov, S. T. Aksakov,un eserleri, Andersen masalları, Rus eğitimci

ÇağatayyazıdilidönemindedeTataıcayazllımetinlerolduğugörüşütaıtlşılmaktadır.
Bu metinler, Volga Bulgarcasıyla yazılmış mezar taşları yanında yer alan z/ş d1|\i

taşlarveKazanbölgesineaityarlıkvebitiklerdir.Tartışmalariçinbkz.T.Tekin.
Virlga Bulgtır Kitabeleri ve Volga Bulgarcası, TDK 53l, Ankara l988: 7; M. Erdal,

l)ia Sprachc ilar wolg,rıbıılgrr),irclıe,, lnschriften, Wiesbaden 1993: 12_|,7; Halas,i Kun,

..l)lıilologiı_:a llt. Klıziııı ,t,iirkçcsinc ait dil yadig6r|arı", DTCF Dergisi VlI_4, l949:

(ıt).1_6zt4; li. lIekııııı.;ıııııv, "Vıılgıı l,ıtılgıı Mezar Kitabelerinin Dl|İ Üzerİne", Tiirk

Kıilülirii /|ı.(ışlıı.lüüüılüılı.,}i( L)), l()()l, t97_2()(); A. Tcmir, "TatarEdebiyatında Şiir",
,I,ıiı,k Kiilıiıııi /\lııltılııllılüıüı.,ı,t( l ]), l()()l: 24 1_2t)(); A. M. Özyctgin, AIıuı ortlıı,

Kıııııı ı,,,l\,ıı,.,ııı \ıılııııııı,ı,.|ıl |'ııılıl, ı,,,lliıiklı,ı,iıı l)il ıı,I"lslıllı lııı'ı'lı'ıııı"si,'lDK
(ılH, Aıı[:ıı;ı l'l')(ı l l,I
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l( l) (|şiııskiy'in oktıl kitapları Çuvaşçaya çevrildi (Benzing l959: tJ44,

\,ııııılıı-l l(),/4: l37_ l 93). Ayn, ,ırrum Tatar edebiyatı için de geçerliycli, Yiııc

liııs y:ız:ıılııı,ııı clkisiyle halk edebiyatı ürünleri önem kazanmaya başladı,

lvı,ıı,,v vc 'I'ukzıy yukarıda genel çiz,glleriyle verilen ondokuzunclı

yiizyılııı s()ııttna doğrtı dtinyaya ğeldiler, İvanov 1B9O'da Başkurdistan'ıır

Slıılilııış k(iytincle, Trk;y i;" ıöso]ou Kazan,abağlı Kuşlavıç köyünde, ikisi

tlt, viıı,lıklı ailelerden geliyorlardı, İvanov'un babası Rusça, Tatarca ve

ll:ışkıır(çııyı çok iyi bileİ, gazetelerde yazılan yayımlanan aydın bir Çuvaştı,

lvlılltıv,ııı_ı çocukluğu ı.o,iş, köydeki babaannesinin yanında geçti. l903

yılıııtliı ııııi-iç yıışın<iayken halası tarafindan Simbirsk Çuvaş Okulu'na yatıh

ııllıı,lılt vcı.ilcli. Iki yıl hazırlık sınıfinda okuduktan sonra 19O5,te birinci sınıfa

1,,t,çlı. lıtlcbiyat, resiın ve el sanatlarr alanlnda son derece yetenekli olan

lvııııtıv ilk şiirlerini de bu dönemdeyazmayabaşladı (İvanov 1990),

'l'ııkııy iınamlık yapan bir aileden geliyordu, Annesi ve babası ölmüş

ııltlıığıı için, dotu, yaşındayken Uralsk'a_(Cayık kalası), halasının yanrna

1,,iitiiıiilıııüştür. Mutiulüh medresesin" yatılı olarak verilen Tukay dokuz, on

yıl k;ıtliır 1ıı-ı ınedrese kalır, Medresede Rus, Osmanlı ve Çağatay edebiyat-

l:ıııylıı ıiıııışan rutay, l902 yıhnda İstanbul'dan gelerek aynı medresede

(ül\ıtııtiıyiı lıaşleıyan ," puOlşut, karşıtı fikirleriyle tanrnan Abdulveli adlı

),,(,ıı(,ttı r|ı-ıvı,iınci gortişlİ,inj"n etkiİenir, 1905 yılında Uralets gazetesinde

,lııu t,lııııcıı ıılırrak nJ;;;r; başlar (Battal-Taymas 1966: l44-I53, özkan

Il)()(ı: l()5 l - 1053)' 
{e Tukay'ı bu koşullarda sarar,

l()()5'tcki ilk devrim dalgası lvanov ,

llılıllt.ı sııııl,tııki sessiz ve çalışkan öğrenci İvanov,un öncü kişiliği ortaya

t, ıkıııış(ıı,, Bir yandan şiirleriyİe Çuvaş halkına özgürlükleri için savaşma

ı t,s:ıı,cıi ıışılaırıaya çul,ş"l,"n, Jl6", yanaan da kendisi gibi düşünen

ıııl\:ı(liışliırıyla birlikte, d",i-" kaİşı çıkan okul hocalarıyla mücadeleye

1,,ııişiı,. İki yıt boyunca sürekli yazan,çeviriler yapan İvanov, Maıt 1907'de

tıtıızyctli i)ğreırci ile birlikte okulclan atılır ve doğduğu köye döner, Başkuıt

(,'ııvıışlıırı i|c i'lgili lralkbilim malzeıneleri toplar ve onlar üzerinde çalışmaya

l,;ışlıır (İvıııı«ıv l 99O),
,l.ııkııyisclJrıılctsgazetesindeçalışırkendevrimcigörüşlerinigetiştirmiş,

ılt.vı'iııısıl.iısüıltliı.ıu,..,ı.utt,bilcliridağıtmak,devrimleilgilibildirileriçe-
viı-ıııck g,ihi işltırlı: tığraşınış, sokak gösterilerine katılmıştır (Öıkan 1996

l()5l)',|.ııklıy.,,.ü.,.,.üi',',...ııtlcA.V.Koltsov'dançcviı.tırt.k'I.ıltıırköyliisiinc
l,t.slt.ııllil,i Mııiik Yiikısı iıtllı şiiı,tlcn ıılclığııııız l,ıiı tliillliilı, lıyııı şaiı,cleıı

(,(.\/ıı ılt.ı yiı|üı|ııs ,,lıııı iv:ııı,,v,ıııı Nııl,,slıl şiiı iııılt, r|t, lıı,tız,,ı l,ıı lıı,;iıııtlt, ııı,tııyıı

Tukay, bu ve diğer şiirleriyle büyük bir ün kazanrr ve İvanov'un köyüne

döndüğü yıl o Kazan'a taşınır,

İlkdevrimdalgası,onaerin""Yakovlevsınıfindakiyetbnekliöğrencileri

,"r,İrİe,.r.. iİ-o,, Ağustos 19O7'de.okula geri döner, Lermontov,

Maykov, ogarev, roıji*or] Nekrasov, Bal,mont, Tolstoy ve Uşinskiy,den

çeviriler yapar. En güzel eserlerini de bu yıllarda (19O7-1908), onyedi,

onsekiz yaşlarrnda.yken 

-yazar, 
Üntü Çuvaş _yazar|anndan 

Peder Huzangay

"Bu çok şaşırtlcr. UçUİ, Oi,"llk şiirde eski Çuvaş yaşamının tüm ayrıntrları

ortaya konuluyor. go, iiçui, taiıba sığmayacak-kadar şaşırtıcı bir durum"

diyor (ivanov 1990: İOj, gO solukta denebilecek g\bi Vati ui,ry:? yni!
(Yaşlı Ormanın Düş;;;"J, Kİrkunne (Sonbahar), Kilse litri kirkunne

(Gelip Erişti S onbah ;;:,- İ;;İ, n l7 (Demir Rende), Tilih arim (Dul Kadın),

N ar s p i(Narspi), Ş "y 
;; ;, ç uı ine (Ş"y!u:^,n Kölesi), H at' hi s amana (Ş imdiki

Zaman) şiirlerini yazan' İ"no,, İlOS yılınOa Yakovlev'in çabalarryla

bunlann ilk baslosını yaptırmış, öze|lkle Narspj şiiri okuYucularda büYük bir

şaşkınlık u" hayranıri;;;;r,;_rş tır. Narspi,den sonra da ölümsüz şiirler

yazan İvanov,un bu şiiileri, sivil savaş srrasrnda bir subay tarafindan el

yazılarınrn bulunduğuİo,yudu, alrnarak götiirülmüş ve yokedilmiştir,

iık Rus devrimi ,rr*rndu çektiği güçlükler nedeniyle tüberküloza

yakalanan ivanov, U, ,"O"ol" 19İ3 yılında tOytin" dönmüş ve 1915 yılında

tla lıı,ırırdır ölınüştür,

çıkryor:

Tukay'ın çevirisi
Nik yüuklıysın nıujik?
yaz citti hem üsti

Çiremneryurtında;
Tur, uyan, küteril!

(Özkan 1996: 1053)

§arspi'den
İntİ lrİ, çivaşsem
uir §ine tirir-hal
Yenı,yeşİleh §ül tusenı,

Şıv ta çakni ilrnıcıra
(Ceylan 1997, baskıda)

Tiirkçe çevirisi
Niçin uyuyorsun köylü?

Büar erişti ve yetişti

Çimenler yurdunda

Kalk, uyan, doğrul!

Türkçe çevirisi
Şimdi sarhoş Çuvaşlar
Ayağınızın üstüne kalkın artık!

Yemyeşil yüksek dağlar

Su da çekilmiş ırmakta
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'l'ıılıııy isc Kıız.ıııı'a döndiikten sonra önce El-İslah, sonra Yeşin adlı
ıııız;ılı ılt,ı,gilcıı,iııclc şiirler ve diizyazı|ar yayımlamış, Yeşin,dergisinin
l,:ılııılılııııısııı«laıı stıırrıı da l9l0 yılında Yalt-Yult adlı mizah dergisini
(, Ikiıı ııııüyiı lııışlııınıştır. Ancak o da İvanov gibi çektiği sıkıntılar nedeniyle
lı;ısliıliııııı. llıılkı için de umutsuzdur. Bu umutsuzluk son dönem şiirlerine
t|ı,y;ııısıı,. lı)l3'tç |renüz yirmiyedi yaşındayken İvanov gibi tüberküloz
ııt,ılt,ııiylt, Kıızıın'da bir hastahanede ölür (Battal-Taymas 1966: 747-153,
( )/,lr;ıtı l()()(ı: l()5_5- 1056).

l )tığtltığıı vc öldüğü köy olan Slakbaş'ta bir anıtmezarı ve müzesi
lıııltııııııı İvııııov'rın adına 1967'den beri her yıl güzel sanatlar alanında
,,ılıillı-,ı,vcı,i liy<ır. Ayrıca Çuvaş Cumhuriyeti'nde İvanov adlı Çuvaş Devlet
Ak;ıtlt,ıni l)ı"aına Tiyatrosu var ve yine Çuvaş Cumhuriyeti'nin başkenti olan
(,'t,lıtıksııı,ı'da l950 yılında dikilmiş bir İvanov heykeli ve İvanov adlı bir
st ıli :ı k lııı l tı ıı ı-ıyor. İvanov'un sağlığında düşlediği ama gerçekleştirÖmediği
Nııı,,ı,lıi ()|)criısı da çok ünlüdür (İvanov 1990). İvanov'un yüzüncü doğum
\,ılılıiııiiıııii tılan l990 yılı da Unesco'nun 25. dönem toplantısında önemli
ıiıı,ilılt,ı, (iıkviınine sokulmuş ve 1990, İvanov yilı ilan edilmiştir (ural sassi,
A ı ;ı lık l 

()()(), ııo 30, s. 3).

\':ızıltlıklıırı dönemden beri güncelliklerini yitirmeyen ve Rusça,
ll.ı,ıkııılçıı, 'l'iıtarca, Dağ Maricesi, Ova Maricesi, Ukraynca, Mordvince,
l|ıill,ıııt,:ı, Il<lınurtça, Azerice, Macarca, Sırp-Hırvatça ve İtalyancaya
i.(,vıılıııiş tılıııı İvanov'un şiirleri üzerinde çok şey söylenmiş, çok şey
i,,ızılıııış(ıı,. (')zcllikle Narspi şiiri Çuvaş edebiyatının en ünlü şiiri ve modern
(.'ı ı v; ış şi i ı,i ıı i ıı k lıısiği sayılmaktadır.

ll,ilıııı tlizclik bir öykü-şiir olan Narspi, dörtlükler biçiminde düzen-
lı,ıııııiş ıılııııısı, eskiTürk halk şiirinin en çok sevilen 4+3 duraklı yedili hece
tılçiisiiııiiıı kııllanılınış olması, yine eski Türk halk şiiri geleneğinde olduğu

1iilıi tIizıı s«ıırlırrında çoğunlukla gerçekte ses benzerliği (asonans)
ılt,ııilt,lıilct:tık yarım rıyaklarla yetinilmiş olması, pek çok dörtlükte en eski
'|'iiık şiiı,iııi :ııııınsa|_acak biçimde dize başı ses benzerliklerinden yarar-
l;ıııılıııış tılııııısı necleniyle, biçim açısından halk şiiri geleneğinin devamı
:;;ıyıl;ılıiliı,. ljkscniııdc bir olay bulunması da destan tüninü çağnştırıyor.

(,'ııv;ışlııı,ııı cski k(iy yaşaınlarını, inançlannr, geleneklerini, doğa ile olan

ılişliilı,ıiııi N:ırslıi ilt: Sctncr'in aşk öyküleri etrafinda anlatan bu şiir, aynı
z;ıııı:ıııtl;ı, lv;ııı,,v'ıııı 1g[ç 5cvgi şiiri. Babasının, yoksul vc yiğit Setner'den
,ıvıııl). zt,ıı;,,iıı vt, yıışlı 'l'Ilılııııııııı'la zorla cvIcnclirtliği giizuI Nıırspi'nin
ıılı|.11,,,,, 1iı,lt,ııt,kst,l 

'|'ıiıl, ltılılııııııııı;ı lıiç ılt, yıılıııııt,ı tlt,jlil. l(t'ıııli iiliiıııii
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pahaslna Tihtaman'la yaşamaya başkaldıran Narspi ile, daha öğrenci iken

çarhk düzenine karşı u"riı"n ,uruş* içinde yer alan ve bu uğurda çektiği

sıkıntılarla yirmibeş yaşında tüberkülozdan ölen K, V, İvanov, birbirlerine

çok benziyorlar.
'""irl;;r;rn anlattığı Silpi köyü de gerçekte, kendi çocukluğunu geçirdiği

Slakbaş l<öyü. Koızs tantin İvanov kitabından öğrendiğimize göre (bkz,

*o,*o*ço),SlakbaşköyüKiremetdağınıneteklerindeyeralıyor.Dağın

"i"giro"ı.i 
i"yu, tuşıurın aralarından pınarlar fişkırıyor. Bunlardan biri de

köye adını veİen Slak suyu, Bu pınarlar, oluklar boyunca çağlayarak akıyor,

köye ilk kez gelen bir insan, pınarların sesini değirmen sesi sanabiliyor.

Köyün doğusunda büyük, kara bir orman, ortasında ise yeni yapılmış bir

kilise var. Burada ğo,uşlu, çiftçilik yapıyor, çizme dikip satıyorlar,

Slakbaş,tanüçkilometreuzaklıkta,İvanov,unşiirindekiköyeadınıveren
Silpi çayırı başlıyor. Şairin bu köydeki yaşaml, Narspi 'de küçük Sentti ile

verilmiş.

Çevrildiği her dilde hayranlık uyandıran Narspi şiiri için, pek çok

eleştirmen, yazar ye bilim adamı tarafından öne sürülen görüşlerden bir

bölümü şöyle:

S. A. Laşman, 1955 (İvanov 1990: 70) . .:

Gümüş bir çıngırak ,",l glUi çıngırdayarak akıyor Konstantin'in şiiri,

Şiirinhersöztigiizel,uç,ı.,y"",*a"veetkileyici.Şimdiyedekişitilmediği
kadar yürek coşturucu, , ,

M. Ya. Sirotkin, 1957 (İvanov 1990: '72:l3)

Narspi şiiri, İvanov',un en ünlü şiiri, Narspi'njn acılı yaşamr, sıcak

yüreği, onu, öbür t"O"ş halkların btlytlk yazar|arı ve şairlerinin çizdiği

olumlu kadın tipleriyle akraba yapıyor, Ivanov'un şiir yeteneği, Çuvaş halk

edebiyatı kaynağından beslenmiş, modern Rus edebiyatı etkisiyle

*"İiİ*ru'l.. lçeriğİvle, biçimiyle, fikirleriyle, halk yığınlarının düşünce ve

ruhunu derinden lşl"v", N"*pi, Ço,uş edebiyatınrn dilini zenginleştirmiştir,

V. Ya. Kanyukov, 1979 (İvanov 1990:'74)

İvanov'un lirit ,-e epit şli,l",inde Çuvaş kültürünün çok önemli bir

clijneıni başlıyor, Puşkin gibi, Ivanov.da eserlerine halk türküleriyle

lıilırreıcclcri ,otuynı ö;; 
-eaeniyatınaa 

ik kez bilmeceleri şiire yerleştirip

iş liytıı,.
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A. lt6na-Tas, 1977 (Narspi'nin Macarca çevrisinin sonunda
yıız,rlık|ıırından, İvanov l 990: 88)

İvıınov'ı-ın dili kristal glbi temiz, gerçek şiir dili. Şiirlerinde, özellikle
diişünülerek kullanılmış sözcükler yok. İvanov için, yalancı sanatın, kurnaz
sijzcüklerin ardına gizlenmek çok yabancı bir şey. İvanov'un şiirlerinde, çok
yerde, Çuvaş halk türkülerinden alrnmış örnekler var. Bu nedenle de çok
iizgün bir dil. . .

K. V. İvanov'un anlatımında, ilk bakışta dikkati çeken özellikler şunlar;
Doğrudan anlatımı yeğlemesi, sembollere başvurmaması, insanı doğaya,

doğayı insana benzeterek anlatması, eylemleri çok kullanması ve doğa
yansımasl sözcüklere çok yer vermesi.

Sıfatlar çok az ve basit. Betimlemeler çok yalın ve eylemlerle anlatılmrş.

Her şey hareket halinde. Ör. :
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20'7 . Süs tıürellİ hurii yıti,

20B, Pİr kİret te pİr tuhat'.

241, Çin siınahin suyi iuk.

Kendir kuyruklu çelik köpek,

Bir girer de bir çıkar.
(B\|mece: iğne)

Doğru söze ne denir.
(Atasözü)

1426. "Sftmİl tinİs leş yençen, "Yetmiş deniz öteden,

|42'1. Kilet karçik Şaprıteın. Geliyor yaşh Şapatan,

l4ZB. Vİr, sur. karçik yoşkana- Ü[ür, tükür, kocakarı çorbaya-
1429. Pİtt'İr tısalTihtrıman! Ölstin kottl Tihtaman!

1430. Utmil tinİs uttinçe, Altmış deniz adasında,

1431. Larat' , siket, yİs pukan. Duruyor, sıçnyor bakır sandalye,

1432, Sikeh, sikeh, yİs pukan,- Sıçra, sıçra bakır sandalye,

1433.'PİttİrusalTihtaman! ÖüstinkottiTihtaman!
(Büyü duası)
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