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UKRAYNA VE TÜRK EDEBİYATLARI: 

İLETİŞİM VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİM 

Dr. Nadiya SENÇILO1 

Özet: Belirli koşullarda bir halkın edebiyatının diğer halkın edebiyatı üzerindeki etkisi 

doğal bir olay olmuştur. ХІХ.asrın ikinci yarısında edebiyat alanındaki temaslar dünya 

çapında yaygınlaşmıştır. ХХ.asırdan başlanarak bu temaslar Ukrayna ve Türkiye’nin ede-

biyat süreçlerinde yadsınamaz bir olay haline gelmiştir. İşbu tezlerde, dış edebiyatlar arası 

temaslar ortaya çıkarılmaya ve bu temasların nasıl bir şekilde gerçekleştiği, Ukrayna ve 

Türk ulusal edebiyatlarının etkileşimi ve karşılıklı etkilerinin gelişiminde hangi sonuçlara 

yol açtığı tanımlanmaya çalışılmaktadır. Seyahatler, Ukrayna ve Türk edebiyatları arasın-

daki temasların önemli koşulu olarak vurgulanmaktadır. Edebiyatlar arası temaslar ve se-

yahat etkisi altında oluşmuş sonuçları Ahatanhel Krymsky, Pavlo Tychyna ve Nazim 

Hikmet’in eserleri örnek alınarak gösterilmektedir. Yabancı kültürün etnografik ve tarihi 

farklılıklarının edinilmesi ve bu farklılıkların yazarların eserlerinde yansıtılması ulusal 

edebiyatın konuları ve kahraman çeşitliğini zenginleştirmiştir. Ukrayna-Türk ve Türk-

Ukrayna dış edebiyat ilişkilerinde aynı derecede önemi taşıyan diğerbir faktör dil bilinme-

sidir ki, bunun sayesinde etkileyen tarafın edebiyatının metinlerinin algılanması ve yayıl-

ması ile etkilenen tarafın edebiyatını etkilemesine imkan sağlanır. İşbu tezlerde ХХ-

ХХІ.asırlarda Türkçeden Ukraynacaya ve Ukraynacadan Türkçeye yapılmış en önemli 

çeviriler incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Ukrayna Edebiyatı, Türk Edebiyatı, karşılıklı etkileşim, re-

sepsiyon (alımlama). 

Ukrainian and Turkish Literatures: Contacts and Mutual Influences 

Abstract: In the second half of the 19th century literature contacts became wide-spread 

throughout the world. Starting from the 20th century they became an undisputable phe-

nomenon in the literature processes of Ukraine and Turkey. The paper makes an attempt 

to identify the key external cross-literature contacts, ways of their realization and conse-

quences in the development of interaction and mutual influences of the Ukrainian and 

Turkish literatures. Travelling is emphasized as an important condition of cross-literature 

contacts of the Ukrainian and Turkish literatures. Cross-literature contacts and conse-

quences thereof under the influence of travelling are demonstrated using the example of 

the creative work of Ahatanhel Krymsky, Pavlo Tychyna and Nâzım Hikmet. Adoption of 

ethnographic and historical peculiarities of foreign culture, their reflection in the creative 

work of writers contributed to enrichment of themes and figurativeness of the national lit-

erature. No less important factor of the Ukrainian-Turkish and Turkish-Ukrainian external 

literature relations is the knowledge of the language, making it possible not only to under-

stand and adopt the texts of the addressee literature, but also enables one to spread them 

through translation and thus influence the addresser literature. The most significant trans-

lations of the 19th-20th centuries from Turkish into Ukrainian and from Ukrainian into 

Turkish are considered in the paper. 

Keywords: Literature, Ukrainian literature, Turkish literature, mutual influences, recep-

tion. 

Giriş 

Her ulusal edebiyatın gelişimi öncelikle ulusal yaşamın gerçekleri, kültürel 

gelenekler özellikleri, edebî sürecin iç mantığı ile belirlenir. Ancak, bir ulus 

edebiyatının diğer halklar literatürüne etkisi belirli sıra elverişli koşullarda doğal bir 

                                                 
1 Milli Havacılık Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Enstitüsü, Ukrayna Dili ve Kültürü 

Bölümü, ifyc22@ukr.net 

mailto:ifyc22@ukr.net
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olgu haline gelir. T. Benfey, V.Budnıy, F. Volfman, O. Dima, D. Dyurişin, V. Jır-

munskıy, M. İlnitskıy, V. Kuleşova, A. Lipatov, O. Pahlovska vb. gibi ünlü edebiyat 

eleştirmenlerinin araştırmaları teyit ettiği gibi, ayrı bir ulusal edebiyatının gelişimi sade-

ce bağımsız değil, aynı zamanda edebî temas yardımı ile gelişmekte olan olayları 

(üslup, tür, tematik düzeylerde) gösterir. XIX yüzyılın ikinci yarısında edebî iletişim 

tüm dünyada yayıldı, her milletin edebî sürecinde tartışmasız fenomen haline geldi, 

Ukrayna edebiyatı da bir istisna değil, Alexander Biletsky (Білецький, 2009) 

“Dünyanın diğer edebiyatlarının arasında Ukrayna edebiyatı” çalışmasında bunu ikna 

edici bir şekilde kanıtladı. Bundan başka, sadece aynı tip edebiyatlar arasındaki edebî 

ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi bir ön koşul değildir. Bu bağlantılar tamamen 

farklı bir edebiyatlar için de geçerlidir. Bu esnada Avrupa edebiyatının Türk edebiyatı 

da dahil olmak üzere, Doğu edebiyatına aktif nüfuzu süreci başlatılmıştır (Сенчило, 

2011). 

Edebî etkileri dikkate alarak, A. Lipatov önceki edebî dönemlerinin sonraki dö-

nemlere etkisini vurguluyor. Araştırmacının fikrince, benzer süreçler yazarların plan 

(anlatı) kurmaları için gerçek hayattaki materyalleri kullanmaya başladığı zamandan 

Ortaçağ'dan beri romantizm dönemine kadar literatürde yer almıştır. “Orta çağlarda 

İncil, dinsel ve şövalye-egzotik motifler kullanılmaktaydı. Rönesans döneminde antik 

motiflerin etkisi yer almıştır; D. Boccaccio, F. Rabelais, M. Cervantes ve diğer yazarlar 

Ortaçağ edebiyatı ve folklor motiflerinden kullanmışlar. Barok ve Klasisizm 

dönemlerinde Şekspir D. Boccaccio, C. Marlowe’ye dönmüştür, Tris de Molina, Lope 

de Vega, Corneille, Racine, Moliere, Voltaire, süjeleri önceki dönem ve eserlerden 

ödünç almıştır” (Липатов, 1973: 391). 

V. Zhirmunskıy bu problemi araştırarak,  
“Herhangi bir edebî etkinin doğal ve sosyal şartlara bağlı olduğu sonucuna vardı. 

Böyle bir koşulluluk ulusal, sosyal ve edebî gelişimin doğallığı ile belirlenir. Etkinin 

mümkün olması için bu tür ideolojik ithalata ihtiyacın olması gerekir, az ya da çok işbu 

toplumda ve literatürde düzenlenmiş benzer gelişme eğilimleri varlığını gerektirir” 

(Жирмунський, 1979: 74). 

der. 

Edebi kontaklar (bağlantılar) edebiyatlar arasındaki etkileşimin bir yoludur, bu-

nunla kavramlar muhatabın alıcıya tek taraflı etkisi, Literatürde yabancı kökenli olayları 

çeşitli algı biçimleri olduğu gibi, ikili edebî ilişkiler olarak da anlaşılmaktadır. F. Wolf-

man ve D. Dyurişine göre edebî kontakların (bağlantıların) araştırılması iki ana tipine 

dayanmaktadır: eserin yapısında ve ya alıcının edebiyatında izlenemeyen dış ilişkilere; 

donör eserle karşılaştırarak, muhatap eserinin farklı yapısal seviyelerinde (janr, kompo-

zisyon, tarz, süje ve tematik) çeşitli edebî figürleri, yolları, sanat görüntülerinin tanım-

lanmasını sağlayan iç bağlantılara.  

Çalışmalarımızın amacı edebî dış bağlantıları, bunların uygulanması, yirminci 

yüzyıldan beri, iki ülkenin edebiyatında giderek daha belirgin hale gelmiş Ukrayna ve 

Türk millî edebiyatlarının karşılıklı etkileşimi neticelerinin tespit edilmesidir. Edebî 

ilişkilerin incelenmesi genetik yönteminin bir türü olan kontaktoloji yöntem yoluyla 

mümkündür. Onuncu KIBATEK Uluslararası Türk Edebiyat Sempozyumunda Ukrayna 

yazarı Pavlo Volvaç tarafından uygun bir şekilde belirtildiği gibi  
“...biz aşikar farklılığa rağmen çok yakın milletleriz. Sadece eski Türk “kadırga-

ları” ve Kazak “martıları” zamanlarından beri iletişim araçlarının büyük ölçüde gelişmiş 

olduğunu unutmamak lazım. Ve birbirimizi öğrenmemizde ihtiyaç daha da ivedi hale 

geldi” (КІБАТЕК, 2005: 18).  

Ukrayna ve Türkiye kültürel ve tarihsel farklılıklarını anlayarak (din, gelenek, 

dünya görünüşü vb.) edebiyatçıların ikna edici argümanlarına göre edebî süreci etkile-
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yen (özellikle zamanımızda) iki ülkenin yakınlığı ve olumlu ikili ilişkileri gibi jeopolitik 

faktörlerin önemini dikkate almamak olamaz (ticari ilişkilerin geliştirilmesi, vize 

rejiminin olmaması vb.), dış temasların bir türü olarak çalışmanın ilgisine neden olur.  

1. Seyahat, Ukrayna Edebiyatı ve Türk Edebiyatı Arasındaki Edebiyatlara-

rası İrtibatın Önemli Şartı  

Ülkenin doğrudan kişisel izlenimleri alma ile yaşam tarzının genelinde anlama 

ve özellikle edebî mirasları ve süreçleri tanıma imkânı veren seyahatler, yakınlaşma ile 

kültür ve edebiyatın etkileşimi için önemli bir rol oynamaktadır. 19. asrın sonu ile 20. 

asrın ilk yarısındaki edebî eserlerin incelenmesi sonucunda Ukrayna ile Türk edebiyatla-

rının irtibatları için seyahatin önemli olduğunu düşünmemize yol açtı. Bu dönem, Uk-

rayna edebiyatında Türk edebiyatının hem belli ünlü telifleri hem de sanatına ilişkin 

birçok anıları, bilimsel makaleleri, çalışmaları, edebî eserleri kattı.  

Doğu kültürünün ve edebiyatının inceleme ihtiyacı, daha 20. yüzyılının başında 

Ukrayna Bilim Akademisinin kurucuları kabul ederdi. Bilim adamları, Doğu bilimleri-

nin temelleri kurarken Doğu tarihinin dikkatlice araştırılması ve incelenmesi gereksini-

min olduğunda emin oldular, çünkü L. Matveyeva ile İ. Çernikov çalışmasına göre 

Ukrayna'da çeşitli doğu (oryantal) halkların mevkileri bulunmaktaydı. (Матвєєва; 

Черніков, 2007). D.İ. Bagaliy, A.Y. Krımskıy, G.G. Pavlutskıy, Y.K. Tımçenko'nun 

Ukrayna Bilim Akademisi nezdinde Tarih ve Dil ile Edebiyat Bölümünün kurulması 

hakkında yasa taslağının geliştirilmesi için Komisyona açıklamalı yazısından görüldüğü 

gibi bilim adamlar, Doğu tarihi, dilleri ve edebiyatlarının incelenmesine çok büyük 

önem verip kendi anlayışları için mükemmel şekilde gerekçeleri sundular:  
“Tüm insanlık tarihinin bir parçası olarak Doğu tarihinin incelenmesi bilim ihti-

yaçlarının kaçınılmaz genel kabulü dışında Ukrayna, Doğu bilimlerinin üst bilim kuru-

munda gereği gibi ve hızlı geliştirilmesi için kendi özel nedenleri görmektedir... Modern 

Ukrayna'nın eski toprakları, her türlü oryantal halkların için yaşam yeri ya da daha uzun 

konaklama yeriydi. Böylece planlı geliştirilmesini ve çözümünü bekleyen bir sürü soru ve 

görevleri Ukrayna bilimine düşer. İran bilimleri, Türkoloji ve Arap bilimleri – bu üç bilim 

olmadan Ukrayna'nın tek taraflı değil çok taraflı tarihi mümkün olmayacak; araştırmacı-

lara göre bu bilimleri dikkate alınmadığı halde Ukrayna bilimlerinde kaçınılmaz boşluk-

lar oluşturulacak”. (Матвєєва, 2007). 

Bilhassa Ukraynalı doğubilimci Agatangel Krımskıy (1871-1942 yy.) Ukrayna 

içerisinde Türk edebiyatıyla tanışmasına acayip büyük bir katkıda bulundu. Bu bilimci 

çok iyi eğitimli biri olup hayatı boyunca 60’tan fazla dili öğrenmiş ve doğu dilleri ara-

sında ilk öğrendiği dil Türk diliydi. A. Krımskıy, Doğu halklarının kültürlerini incele-

mek amacıyla Yakın Doğuya uzun vadeli bir seyahat yapmıştır (1896-1898). Bu seyahat 

sırasında “Müslümanlık ve Geleceği” adlı monografi dünyaya geldi (1899, Ukrayna 

dilinde bu çalışma ilk defa 1904 yılında basılmıştır). Bilimci, Doğu ülkeleri gezdiğinde 

çok sayıda bilim ve halk edebiyat malzemeleri toplayabildi ve tabi büyük tecrübe ve 

izlenimler elde etti. A. Krımskıy'in o dönemdeki iş sürecinde Ukrayna ile Rusya'daki 

arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına gönderdiği mektuplar önemli yeri aldılar. Araştırmacı-

lar, bunları günlük derler ve egzotik ülkelere seyahatler tarzına dahil ederler (Павличко, 

2001). Bu mektupların gönderilmesini doğu bilimcinin yaratıcı fikirler öncesine geldi-

ğini varsayabiliriz. 

A. Krımskıy'ın bilimsel çalışmaları, Arapça ve Türkçe bilmesi Türk edebiyatçıla-

rının eserleri vasıtasıyla gerçekleştirilen doğrudan edebî irtibatlarının ağırlıklı kanıtıdır. 

Gelecekte seyahat, sonraki Doğu bilimlerdeki araştırma için itici bir güç oldu. Onun 

Türkoloji çalışmalarının en büyükleri arasında: “Türkiye Tarihi” (1924 y.), “Türkiye 

Tarihi ve Edebiyat Tarihi” (cilt 2, baskı 2, 1927 y.), “Türkler, Dilleri ve Edebiyatları” 

(1930 y.). Doğu seyahatinden sonra bilim çalışmaları dışında A. Krımskıy'ın edebî ça-
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lışmalarına Doğu havalı ve simgeleri dolu şiirler katıldı. Yaratıcının eserlerinin toplamı, 

Doğu fikirleri, motifleri, imajlarının benimsemesi ile ulusal edebiyatında yansıtılmasın-

da karşımıza çıkan edebî etkileşimin daha karmaşık bir şeklini gösterir. 1901 yılında A. 

Krımskıy'ın “Palmiye Dalları. Egzotik Şiir” diye şiir derlemesinin ilk bölümü çıkar. Bu 

şiir derlemesinde şair, Ukrayna doğa şiirlerinin sınırları genişletir, doğu manzaraların 

özgünlüğünü çok ince ve doğru aktarmaktadır. “Palmiye dalları. Egzotik şiir” diye şiir 

derlemesinin ilk iki bölümü ağırlıklı olarak asıl şiirlerden oluşmaktadır. Doğu manzara-

larının renkli yansıtılması amacıyla şair, doğu bitkilerinin detaylı panoramik resimleri 

kullanır (pencere önünde muz yetişir, uzun palmiye hışırdar, mersin, incir ve kestane 

ağaçları), renklerin ve kokuların zenginliğini aktarır (ve badem açık yeşil; gül ve bazili-

ka mis gibi kokar, sümbülteber ve menekşeler ve uyuşturucu kokulu karanfiller); sesle-

rin özgünlüğünü yansıtmaya çalışır (selviler, mersinler ve tarlalar fısıldar. Manolya: 

“Ah, yeter! Oynama... ” yalvarır). Bu görüntüler ve anlamlılık araçları sayesinde A. 

Krımskıy'ın şiirleri o zamanki sırf Ukrayna motiflere sahip şiirlerden çok farklı karşımı-

za çıkar. Derlemenin üçüncü bölümünde şair, aşağıdaki Doğu şairlerin eserlerinin çevri-

sini verdi: Firdevsi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Hafız, Sadi, Rudaki, Cami ve diğer şair-

ler (Каспрук, 2014). 

Ukrayna'nın millî ve kültürel ortamında fikirlerin yeniden değerlendirilmesi, A. 

Krımskıy tarafından Doğu motifleri, konuları ve simgelerinin sanatsal dönüştürülmesi 

ve benimsemesi edebî borçlanmasını göstermektedir, yani bu borçlanma “edebi etkile-

şimin” kategorisi olup V. Budnıy'ın tanıtımına göre en üst edebî bağlantıların biçimine 

ait ve şekillendirme ve içerik yaratıcı rolünü oynayarak metin alıcısının yapısına izler 

bırakır (Будний, 2008: 63). Doğu izleri, A. Krımskıy'ın “Palmiye Dallar. Egzotik Şiir-

ler” derlemesindeki şiirlerde açıkça görülür. A. Kasparu aşağıdaki hususu vurgular: 

Agatangel Krımskıy, kendi “egzotik” derlemeyle 20. yüzyılın başındaki Ukrayna şiir 

sanatına yeni akımını kazandırdı, doğu motifleri ve harika manzaralarıyla tematik zen-

ginleştirmiştir (Каспрук, 2014). 

Ukrayna'da yirminci yüzyılın başlangıcından beri Türkiye'ye ilgi artıyor.  

1926 yılı Ocak ayında Harkiv merkezli Ukrayna Doğu Bilimleri Derneği 

(ВУНАС) kuruldu. Ukrayna Doğu Bilimleri Derneği’nin faaliyeti Ukrayna'da Türkoloji 

gelişimi üzerinde belirleyici bir etki sağladı. Ukrayna Doğu Bilimleri Derneği 

(ВУНАС) Doğu konularında ilmi araştırmaya, profesyonel oryantalistlerin eğitimine, 

oryantal edebiyat yayını, Doğu ile bilimsel ve kültürel ilişkilerin genişletilmesini des-

teklemeyi amaçlandı. 

Ukraynalı bilim adamları-oryantalistler tarafından Doğu’nun pratik araştırılması 

önemli bir formu - ilmi geziler ve keşiflerdir. 

Ukraynalı bilim adamları ve yazarlar bilinmeyen Türkiye'yi keşfetmeye başladı, 

bunu “Vsesvit” (1929 yılı 12 sayılı dergisinde yayınlanan V. Zummer’in “İstanbulun 

Müzeleri”, 1929 yılında 29 sayılı dergide M.Trublayini’nin “İstanbul’da Birkaç Saat”) 

ve “Çervonıy Şlyah” dergilerinde yayınlanan bir dizi makaleler kanıtlamaktadır 

(“Gündoğumundan Günbatımına Kadar” V. Stambulova, yazar Kost Kotko’nun “Mina-

relerin Ötesindeki Güneş” eseri). 

Sadece Türkiye'yi ziyaret eden değil aynı zamanda Ukraynlılar için bilinmeyen 

komşu Türkiye’yi, onun halkı ve kültürünü çağdaş algı ve anlayışla yansıtan sanat eser-

lerini Ukraynaca yazan yazarlardan ünlü şair Pavlo Tıçınanın (1891-1967 y.). adı dikkat 

çekiyor. Pavlo Tıçına Ukrayna'da Doğu merkezlerinin kurulmasında aktif faaliyet gös-

termiştir. Şairin ve Harkiv Oryantalistleri P. Ritter ve A. Kovalivskıy girişimleri üzerine 

1925 yılında Harkiv’de zamanla Ukrayna Doğu Bilimleri Derneği’ne (ВУНАС) katılan 

Oryantal derneği kuruldu. (Зуммер, 1929: 168). Yazarın çalışmalarına Türkiye’nin 
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büyük etkisinin olduğunu onun ayetleri, (“Nerededir ilginç bir ülke Türkiye... ”, 

“Bosfor. Uyku”), çevirileri (Tevfik Fikretin ‘Kuşlarla’, Halit Fahri’nin “Gece Bekçisi” 

vb.), mektupları ve günlükleri gösterir. 

2 Kasım 1928 –7 Ocak 1929  tarihlerinde P.Tıçına Ukraynalı bilim adamları ve 

yazarları heyeti ile V. Zummer, О. Gladstern, О. Suhov, L. Pervomayskıy ile ülkenin 

literatür ve kültütel hayatı ile tanışmak için bilim ve kültür kişileri ile bağlantı kurmak 

amacıyla Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Pavlo Tıçına Türk dilini öğrenir, şiirsel antolojisi 

yayınlanmasını hazırlamak için Türk edebiyatı materiyalleri onun ilgisini çeker 

(Фалькович, 1966: 275). Ayrıca, ‘Tıçına, çevirisini yaptığı şiirlerinin “Çervonıy şlyah” 

dergisinde yayımladığı Nazım Hikmet ile görüşmek istiyor, fakat o zaman tutuklanmış 

Nazım Prusya cezaevinde bulunduruluyor. (Тичина, 1990: 234). Onun değerli kalem 

meslektaşı ile doğrudan görüşmek niyeti anlaşılır. İstediklerini uygulayamadığına göre 

Tıçınanın derin üzüntülü şiirsel satırları doğdu: “Kalabalıkta Senin Camilerinle Rastlaş-

tım, – Nazım Hikmet Hapishanede” (Тичина, 1990: 540).  

İzlenimleri ile şair seyahat ederken Ukrayna’ya yazdığı mektuplarda paylaştı. 

Örneğin, böyle yazılardan birinde kuzeni Mariya’ya yazdı:  
“İşte bunlarda Türkler. Türkçe hiç yerde kitabeler bulamazsınız. Aslında var, fa-

kat eski Arapça olanların üstünden boya çekip yenilerini Latince yazıyorlar. Aynısı artık 

Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Kadınlar peçe takmadan geziyorlar, yüzlerini kapatan 

kadınlar çok nadir görülebilir. Türkiye refomlar sayesinde değişiyor. Türkiye sanki uyu-

yup kaybettiklerini yakalamaya çalışıyor. Türkiye bir Avrupa ülkesi olmak istiyor” 

(Тичина, 1990: 86).  

Şairin Cumhuriyet reformlarına karşı olan reaksiyonu böyle idi. Komşu ülkeye 

geziden izlenimler Pavlo Tıçınanın yaratıcı arayışlarını etkilemiştir. Yazarın eserleri 

arasında Türkiye’ye gezi etkisi altunda yazdığı özel rafine ve pitoresk şiirleri var, örne-

ğin, “İlginç Bir Ülke Türkiye Nerededir... ” şiiri.  

Yabancı kültürün etnografik ve tarihsel farklılıklarını özümsemek, onların Uk-

rayna yazar sanatsal mirasında yansıması Ukrayna literatüründe temalar ve imgelemle-

rin tematiğin ve görüntülerin zenginleşmesinde katkıda bulunmuştur. Tıçına, geçmiş 

Ukrayna–Doğu ilişkilerinin oryantal temalar, süjeler, tarihsel ya da efsanevi gerçekleri-

nin geleneksel kullanımına uymayan yeni henüz bilinmeyen doğu görüntülerine dön-

müştür. 

Tıçınanın Türk yazarları ile kişisel bağlantıları onun Türk şiirinin antolojisini 

tanzim planlarına destek olmuştur, fakat savaş nedeniyle sonuçlandırılmamıştır ve onun 

büyük bir kütüphanesi ve Türk ve Fransız yazarlar ile yazışmaları kaybedilmiştir. Tıçı-

na’nın yaratıcı mirasında kalan XX. yüzyılın 20-leri sonlarında şair tarafından çevirileri 

yapılan türk şairleri Tevfik Fikret, Halit Fahri ve Mehmet Emine’nin birkaç şiirleridir 

(Сенчило, 2011). 

Türk şair ve dramaturg Nazım Hikmet Ukrayna’ya (1928, 1951) gelip Ukrayna 

kültürü ve edebiyatını merak eder, mümkün olunca Ukraynaca yazılan şiirleri okur ve 

dinler, Andry Malyshko, Platon Voronko, Oleksandr Dovzhenko, Oleksandr Kor-

niychuk vs. birçok Ukrayna yazarı ile tanışıp dostane ilişkileri sürdürürmüş. Edebiyat 

uzmanı V.Kuhalashvili, Nazım Hikmet’in Vitaly Korotych’ın şiirlerini Ukraynaca oku-

duğunu ve Ukraynacayı çok sevdiğini yazmıştır. Fikrince, Ukraynaca Slav dilleri ara-

sında İtalyancanın kendi “dil kardeşleri” arasında duyulduğu gibi duyulurmuş… 

(Кухалашвілі, 1976 : 99). Türk edip, Ukraynaca makalelerini edebiyat gazetesinde 

yayınlarmış. Nazım Hikmet, “Kiev Şiiri” başlıklı bir şiirinde Ukrayna’ya, Kiev şehrine 

ve Taras Shevchenko’nun eserlerine şiirsel bir şekilde sevgisini ifade eder. Taras 

Shevchenko’nun eserleri, Nazım Hikmet’te kalıcı bir izlenim bırakmış ve kendisi büyük 
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şairin müzesini ziyaret ettikten sonra ziyaretçi defterinde Shevchenko hakkında duygu-

larını dile getirerek Shevchenko’nun her zaman hem parlak bir şair ve çok yetenekli 

ressam hem de yaşantısını çalışmalarından ayırtmayan bir savaşçı olduğunu ve kendisi-

nin ilgisini çektiğini ve ondan etkilendiğini yazmıştır (Кухалашвілі, 1976 : 94). 

N. Hikmet, “Barvinok” dergisini okuyan Ukraynalı çocuklar için, 1952 yılında 

B. Chaly’nın tercümesi şeklinde derginin sayfalarında yer almış “Çoban Ali” şiirini 

yayınlamıştır.  

Nazım Hikmet’in eserlerini çevirmiş ve hakkında orijinal eserleri yazmış Ukray-

na yazarları arasında Maksym Rylsky, Pavlo Tychyna, Volodymyr Sosiura, Mykola 

Bazhan, Andry Malyshko, Liubomyr Dmytrenko, Anton Khyzhniak, Bogdan Chaly, 

İvan Drach vs. vardır. Ukrayna sanatçıları Türk şaire sayısız eser ve makale adamışlar-

dır. 

Pavlo Tychyna’nın ve Nazım Hikmet’in diğer bir ülkede ve yeni bir dil ve kültür 

ortamında bulunmaları, ikisinin de yaratıcı çalışmalarına yol açan bir ivme olmuştur. İki 

yazarın komşu ülke ziyaretleri, onların dünya bakışı ufuklarının genişlemesine ve eser 

konularının zenginleşmesine imkan sağlamıştır. 

2. Ukrayna-Türk ve Türk-Ukrayna Edebiyatlarının Dış Bağlantılarda 

Önemli Bir Faktör Olarak Dil 

Geniş bir kültürlerarası diyalog ve yakın edebî temasa katkıda bulunan ana faktör 

dil olduğu üçün bu faktör, alıcı edebiyat metinlerinin anlayışını ve benimsemesini 

mümkün kılmakla birlikte çeviri yoluyla bu metinlerin dağıtmasını sağlar ve böylece 

veren edebiyat üzerinde etki yaratmaya izin verir. Başka edebiyata etki yaratmayı bece-

ren bir edebiyatının metni, sırf dil vasıtasıyla benimsenir.  

Türk-Ukrayna edebî dış irtibatlarında çeviriler açısından 20. yüzyılın 30’lu yılla-

rında oldukça önemli Vasıl Dubrovskıy'ın çalışmaları oldu. Bu çevirmen, Ukraynalı 

okuyuculara Türk edebiyatını tanıtmak için çok büyük çaba göstermişti. 1931 yılında 

Refik Halit “Yatık Emine” hikâyesini Türk dilinden Ukrayna diline çevirdi, 1932 yılında 

Ömer Seyfettin'in kısa hikayeleri ve Yakup Kadri'nin yazar açıklamalı “Nur Baba” adlı 

romanını çevirmişti. Profesör V. Dubrovskıy tarafından düzenlenen Heinz Griesbach-

Tugan'ın “Modern Türk Edebiyatı” eserinin Almancadan çeviri çıkmıştır. Bu baskının 

“Düzenleyicinin Açıklamaları” ön sözünde V. Dubrovskıy, Ukrayna milleti için önemli 

çizgileri vurgular: “En yakın komşumuz Türk milletinin kültürü ve manevî gelişiminin 

öğrenmesinin önemi şüphesizdir. Ukrayna milleti, hatta profesyonel, edebiyat bilimciler 

çerçevesinde Türk edebiyatı ve özellikle modern edebiyatı hakkında hemen hemen hiç 

bir şey bilmemektedir.” Bu durum, Türk-Ukrayna edebî bağlantılarının gelişmesi için 

çevrinin önemini doğrulamaktadır (Дубровський, 1948). 1927 yılında V. Sofroniv, 

Almanca dili vasıtasıyla Halide Edip Adıvar “Ateşten Gömlek” öyküsünü çevirdi.  

Ukrayna-Türk edebî bağlantıları gelişiminde sayfalarında zaman zaman Türk ya-

zarları eserlerinin Ukrayna edebiyatçılarının çevirilerinde yayınlanan “Shidnıy Svit” 

(Doğu Dünyası) ve “Vsesvit” (Evren) dergileri önemli yer aldı. 

Sovyet Ukraynasında Türk yazarları eserlerinin ukraynaca’ya çevirilerinin ya-

yımlanması çok nadir görülür. Bunların arasında en önemli olanlardan N. Hikmetin 

şiirlerinin çevirisidir – “Şiirler”, 1951 yılı (çeviri М. Bajan tarafından düzenlenmiştir), 

“Şarkı Sözleri” 1981 yılı (G. Halimonenko tarafından düzenlenmiş çeviri); N. Hikmetin 

“Romantik” romanı 1975 y. (çevirmen О. Hanusets), S. Dervişin 1982 y. “Fosforlu 

Cevriye” eseri (çevirisi G. Halımonenko’nun), R. Güntekin’in “Çalıkuşu”, 1986 y. (çe-

virisi G. Halımonenko’nun); N. Hikmetin ‘Türkiye'nin Hikâyesi’ 1954 y. parçaları (çe-

viri А. Hijnyak’ın) ve “Ben Yaşayacağım” 1955 y. (çeviri H.Begiçeva’nın, M. Rılskıy 

tarafından düzenlenmiştir), Aziz Nesin’in “Bayramın Ilk Günü”, 1955 y., (çevirisi М. 
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Gonti ve М.Ekkon, düzenledi P. Tıçına) vb. Türk yazarları eserlerinin fazlası Rusça 

çıktı, ve Sovyet Ukraynası kütüphanelerinde onlar mevcut idi. Rus dilinin 

arabuluculuğu bu dönemde Türk-Ukrayna edebî temasların gelişmesini olumsuz 

etkiledi. Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra durum değişmeye başladı. Grigoriy 

Halimanenkonun temel edebî çalışması olan “Türk Edebiyatı Tarihi” (2000 y.) ve “Türk 

Edebiyatı Tarihi” (ХVI-ХVІ-ci yüzyıllarda) (2001 y.).  

“Vsesvit” (Evren) dergisi, Reşat Güntekin, Aziz Nesin, Refik Karay’ın kısa hika-

yelerinin çevirilerinden başka Nobel ödüllü Orhan Pamukun ‘Kar’(2006, 2011 y.), “Be-

nim Adım Kırmızı’ (2007, 2012 y.), “Beyaz Kale’ (2008, 2011y.) eserlerinin Olyes Kul-

çıtskıy’ın tarafından yapılmış çevirilerini yayınladı. “Zerkalo Tıjnya” Ukrayna haftalı-

ğında O. Kulçıtskıy’ın çevirileri üzerinde edebî eleştirmenleri K. Batanova, G. Halimo-

nenko, İ. Andrusık arasında okuyucunun çağdaş Türk edebiyatına dikkatini celbeden bir 

tartışma oluştu. Ayrıca Ukrayna'da O. Pamuk'un “Masumiyet Müzesi” (О. Kulçıtskıy ve 

G. Rogun çevirileri (2009 y.), “Siyah Kitap” (О. Kulçıtskıy (2013 y.), “Sessiz Ev” (Т. 

Filonenko (2015 y.) romanlarının çevirileri yayımlandı. 2012 yılında І. Pruşkovska 

Harun Tokağın “Onlar Sabahı Bekleyemediler” hikâyesini çevirdi. 

Ukrayna yazarları eserlerinin Türkçeye çevrilmesi ile Türk-Ukrayna edebî ilişki-

lerinin geliştirilmesi bizim araştırmalarımıza göre Ukrayna yazarı Mıkola Gogolun 

eserlerinin Türk diline çevrilmesi ile başlamıştır (1809-1852 y.). Ancak bellidir ki, Go-

golun eserleri rus dilinde yazılmıştır. Birsen Karaca tarafından belirtildiği gibi, arşiv 

çalışmalarının sonuçları Gogol'un eserlerinin ilk kez olarak Latin harfleri ile Türk diline 

çevirmen Servet Lünel tarafından 1946 yılında tercüme edilmiş olduğunu göstermekte-

dir. (KİБATEK, 2005:28). İlk Türkçe’ye Ukraynaca’dan çevirisi yapılan büyük eser 

XVI. yüzyılda ukraynalılar için Türk hayatını yansıtmakta olan Pavlo Zagrebelnıy’ın 

“Roksolana” (Hürrem Sultan) eseri olmuştur. (tercüman Ömer Dermenci (2005 y.) 

(Zahrebelnıy, 2011), 2009 yılında Tudora Arnavut Taras Şevçenkonun “Kobzarından” 

40 poetik eserinin çevirisini yaptı, onların arasında “Katerina” ve ‘Kafkas’ gibi büyük 

poemler yer almaktadır. (Şevçenko, 2009). O. Dermencinin çevirisinde Türk dilinde 

Pavlo Volvaçın “Kankalar” romanı çıktı. (2011 y.) (Volvaç, 2011). Bu çeviriler 

Ukraynaca ve Türk dillerinin derin bilgisi ile desteklemekte olan edebî bağlantıları ve 

uzmanlar düzeyinde komşu ülkenin edebiyatına ilgini gösterir. 

Sonuç 

Türk ve Ukrayna edebiyatları arasındaki ayrı edebî iletişimler ve edebî etkiler, 

farklı geleneklere dayalı iki edebiyat arasında, uzun vadeli edebiyatlar arası temasların 

var olmasının önemini vurgular.  

Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin edebiyatlararası temaslarında seyahat, ya-

zışma, dil bilinmesinin yanı sıra, edebiyat konulu araştırmalar, edebiyat eleştirisi, söz-

lükler, antolojiler ve ulusal okuyucuya yabancı dilde yazılan eserleri tanıtan dergiler, 

diğer önemli aracılardandır. Üniversite bölümleri ve kültürel akademik merkezler “Uk-

rayna ve Türk Edebiyatlarının Diyalogu” denilen olayı araştıran ve geliştiren merkez 

halinde gelmiştir, böyleceTürk dili ve edebiyatı Kiev Taras Shevchenko Ulusal Üniver-

sitesi, M.P.Dragomanov Ulusal Pedagoji Üniversitesi, Lviv İvan Franko Ulusal Üniver-

sitesi, Kiev Borys Grinchenko Üniversitesi’nde öğretilir, Ukrayna Ulusal Bilimler Aka-

demisi-Ahatanhel Krymsky Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırılır,bu konuda 

çalışmalar yapan ve faaliyette bulunan “Syaivo” Ukrayna-Türk Kültür Merkezi ve Kars 

kentinde bulunan Kafkas Üniversitesi nezdindeki Ukrayna Kültür Merkezi mevcuttur. 

Üniversiteler ve akademik kurumlar, Ukrayna ve Türk bilim adamlarının Ukrayna ve 

Türkoloji çalışmalarının konularını araştırdıkları, fikirlerini ve makalelerini paylaşabil-

dikleri ve müşterek tezlerini hazırlayabildikleri sempozyumlar, bilimsel konferanslar ve 
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yuvarlak masa toplantılarını düzenleyip edebiyatlar arası temaslar ve karşılıklı etkile-

şimlerin gelişimini olumlu şekilde güçlendirir.   

Edebiyatlar arası etkileşimin yenilenen şekilleri; Ukrayna-Türk ve Türk-Ukrayna 

dış ilişkileri ve edebiyatlar arası temaslarının geleneğinin var olmasını kanıtlamakla 

birlikte bu iki edebiyatıayrı yazarların konuları, temaları ve kahramanlarının analizi 

esasındaki yaratıcı resepsiyon ve iç temaslar açısından araştırma perspektifine bir temel 

atarak söz konusu yapmaktadır.  
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