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ÖZET 

Bu makalede, XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyılın başı Rus düşünür, yeni ruhani 
bilincin temsilcisi, edebiyat eleştirmeni ve gazeteci Vasili Rozanov’un (1856-
1919) yaşam ve çalışmaları ele alınmaktadır. Düşünürün özgün sanat yöntemi 
Rus kültüründe Gümüş çağ ve Avrupa’daki modernizm akımının fikrî arayışları 
çerçevesinde incelenmektedir. V. Rozanov’un bireysellik kavramı, felsefe, lirik 
şiir, eleştiri ve gazeteciliği içerisinde barındıran yeni metinler aracılığıyla 
sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Gümüş Çağ, Rus Ruhani Felsefesi, 
Gazetecilik ve Edebiyat. 

 

Rus yazar, filozof, XIX yy. sonu XX yy. başı Rus Kültür Rönesansı 
döneminin düşünürü, edebiyat eleştirmeni ve gazeteci Vasili Rozanov’un hayatı 
Rusya’nın kaderi, küçük şehir yaşamı, Gümüş çağdaki manevi arayışlar ve Rus 
tarihinin gidişatını değiştiren devrim olayları ile sıkı sıkıya ilintilidir.  

Vasili Rozanov 2 Mayıs 1856 yılında Vetluga şehrinin Kostromskaya 
kasabasında çok çocuklu bir ailede dünyaya gelir. Babalarının vefatının 
ardından, Vasili’nin bakımı ve eğitimiyle abisi Nikolay ilgilenir. Vasili liseyi 
bitirdikten sonra Moskova Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesine girer. 
Fakülteyi tamamladıktan sonra Rusya’nın küçük şehirlerindeki liselerde 
öğretmenlik yapar. 24 yaşında, Fyodor Dostoyevski’nin eski ilham perisi olan 
41 yaşındaki Apollinariya Suslova ile evlenir. Düşünürün hayatını kaleme alan 
biyografi yazarları, Dostoyevski’nin büyük hayranlarından olan Rozanov 
üzerinde, özel tercihinin neredeyse esas sebebi olarak, bu gerçeğin büyük bir 
etkisi olduğunu iddia etmektedirler. Bu evlilik uzun ömürlü olmaz, ancak 
Rozanov eşinden resmi olarak boşanamaz, bu nedenle de yazarın Varvara 
Butyagina ile olan ikinci evliliği gizli kalır, bu evlilikten meydana gelen 
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çocukları ise, kabulleri için onay alınana kadar (Rozanov Çar’a hitaben bir 
dilekçe kaleme alır) uzun süre gayri meşru kabul edilir. Yazarın özel 
yaşamındaki bu olaylar felsefe, edebiyat ve gazetecilik alanında kaleme aldığı 
konuların oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. 

1890’lı yıllarda Rozanov ailesi ile birlikte Petersburg’a taşınır ve yazıları 
merkez şehirlerde çıkan gazetelerde aktif bir şekilde yayınlanmaya başlar. Yeni 
Zaman gazetesinin devamlı çalışanı haline gelir. Daha sonra Petersburg Din ve 
Felsefe Topluluğu olarak adlandırılan Din ve Felsefe Toplantıları’nın 
kurucularından biri olarak şehrin edebiyat ve felsefe hayatına aktif bir şekilde 
katılır. 

Rozanov devrimi kabul etmeyerek 1917 yılında Petersburg’u terk eder, 
gazetecilik ve edebiyattan kazandığı tüm gelirlerini neredeyse kaybettiğinden 
ötürü kıt kanaat yaşadığı Sergiyev Posad70 şehrine yerleşir. Devrime karşı olan 
düşüncelerini, Rusya’nın üzerine bir demir perde indiğini belirttiği ve dönemin 
çağdaş Rus yaşamındaki gelişmeleri trajedi, kıyamet, tarihin sonu olarak 
nitelendirdiği Çağımızın Kıyameti adlı son eserinde dile getirmiştir.  

Rozanov’un içinde yaşadığı Gümüş Çağ dönemi, yazarın edebi 
yaratıcılığına yeni bir vizyon katarak, edebi türlerin sınırlarını genişletip 
zenginleştirir ve edebi eserlerde felsefi sorunların çözümüne ilişkin yeni 
yaklaşımlar ve çözümler sunar. Nikolay Berdyayev, zamanın entelektüel ve 
düşünsel ortamında meydana gelen süreçleri, yeni bir kişilik tipinin ortaya 
çıkması ile gerçekleşen kültür ve din felsefesinin Rönesans’ı olarak 
değerlendirmektedir: “Rus kültürünün gelecekteki ilerleyişine etki eden 
dönemin birçok yaratıcı gelişmesi, şimdi tüm kültürlü Rusların ortak mirasıdır. 
Ancak o zamanlar sanatsal yaratıcılığın artmasının verdiği bir sarhoşluk, 
yenilik, gerginlik, mücadele ve meydan okuma vardı. Bu, Rusya’da bağımsız bir 
felsefi düşüncenin doğduğu, şiirin geliştiği ve estetik duyguların yoğunlaştığı 
bir uyanış dönemiydi” (Berdyayev, 1990: 85). XX. yüzyılın ünlü 
edebiyatçılarından Arkadi Gornfeld, “öyle görüyorum, öyle istiyorum” 
biçimindeki yazarın bağımsızlığını ortaya koyduğu yeni bir akımdan doğan yeni 
bir sanatın <…> oluşumundan söz etmektedir (Gornfeld, 1922: 11). XX. 
yüzyılın başlarındaki ruhsal ve sosyal çelişkilerin artması yeni bir edebi akımın 
ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır: ‘sanatın ve yaşamın birleştirilmesi 
modeli’ (Kriçevskaya, 1994: 3). Rozanov’un sanat bilinci özellikle sanatın ve 
yaşamın birleştirilmesi, canlı sözcüklerin, gerçek yaşamın edebiyata 
sokulmasına yönelik yöntemlerin arayışı sürecinde ortaya çıkmıştır. Yazarın 
edebi eserlerinin temelinde bulunan bölümleme tekniği ve bunun sonucunda 
gelişen bölümlerin konusal zenginliği, metnin her bir sayfasında sunulan 
yazarın çeşitli bakış açılarının esas noktasını meydana getirmektedir. Bilhassa 
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bu özellik, Yalnız (ve diğer Rozanov eserlerinin) eserinin yazarını betimleyen 
tanımlamaların ortaya çıkmasında rol oynamıştır: soğan kabuğu gibi ardı 
ardına gelen bir değil, bin gerçek, bin samimiyet (Merejkovski, 2001: 189), çok 
renkli ruh (Nalepin, 1988:113) Rozanov fikirlerinin çok renkli mozaiği 
(Yerofeyev, 1990: 6) Rozanov’un eserlerindeki yazar, şiir eserlerine has bir 
özellikle, çok yüzlüdür. Her bir bölüm bir anın dinamiğini yansıtmaktadır. 
Yazar gerçek yaşamın edebiyata aktarılması arzusuyla gerçek kişiliğini eserdeki 
karakterle buluşturarak edebiyatı şahsi bir belge haline getirip özel yaşamı 
edebiyatın içine dahil ederek, günlük yaşamı şiirsel hale getirmeyi estetik görevi 
olarak benimsemektedir. Günlük yaşam aracılığıyla yeni bir öznellik 
oluşturulması olarak belirlenen Rozanov’un hayat felsefesi bununla ilintilidir 
(Nalivayko, 1998: 139). Rozanov’un 1910’lu yıllardaki nesirlerinde yazar ile 
kahraman arasındaki ayırıcı süreçleri yok etme çabası Rozanov eserlerinin 
gazetecilik ile edebiyat, şiir ile felsefe sınırları arasında ilerlemesine neden 
olmuştur.  

Gerçek yaşamı, eserlerin sanatsal dünyası ile özdeşleştirme, günlük 
yaşamın gerçeklerini Yalnız, Fani, Dökülmüş yapraklar eserlerine sokma çabası 
Rozanov’un eserlerindeki yazar imgesinin yazarın gerçek karakter özelliklerine 
sahip olmasına yol açmıştır. Böylece Rozanov, yazar ile kahramanı arasında 
maksimum yakınlığın sağlandığı, buna karşılık tam bir özdeşleştirmenin 
meydana gelmediği, yeni edebi bir model geliştirmiştir. Rozanov “dönemin 
ruhunu yansıtan, çağdaş kişilerin tam bir portresini çizen ve onların iç ve dış 
dünyalarını farklı açılardan ve tam anlamıyla ortaya koyan kahraman imgeleri 
oluşturuyor” (Klimova, 2004: 290). Ancak yazar, bunu yaparken genel bir 
karakter yaratmaya çalışmamaktadır. Eser kahramanı, yazarın estetik 
kurgusundan bağımsız olarak, Gümüş çağı dönemine özgün karakteristik kişilik 
özelliklerine sahip bir tipleme olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Rozanov, bir nevi estetik tekrar olgusunu üzerinden atarak, kendini 
yansıtma yoluyla, kendi iç dünyasını estetik bir nesne olarak kabul etmektedir. 
Bilhassa bu nedenle Rozanov’un eserlerindeki yazar imgesi ve eser kahramanı 
imgesi gerçek yazarın özelliklerini taşımalarına rağmen iç içe geçmemektedir. 
Yalnız, Fani, Dökülen yapraklar ve diğer eserlerdeki bölümlemeler, yazar ve 
kahramanın farklı sayfalarda ziyadesiyle birbirinden uzaklaşabileceği gibi 
(yaşamdan kesitler sunan ayrı parçalarda) neredeyse birbirine benzeyebileceğini 
(Anlık ve Son Yapraklar adlı eserlerde sıkça yer alan gazete özelliği taşıyan 
kesitlerde) ortaya koymaktadır. Tıpkı Dostoyevski’nin kahramanları gibi, 
Rozanov’un kahramanları başkalarının düşünceleri ile başkalarının duyguları 
arasında yoğun bir biçimde yan yana yaşamaktadır (Bahtin, 2002: 41). 
Rozanov’un eserlerinde sunduğu gerçeklik, kişinin iç dünyasının ortaya 
konmasına hizmet ettiğinden, bir düşünür ve yazar olarak Rozanov için ilgi 
çekicidir. Dış dünyanın, tarihi olayların, edebiyatçıların, çağların, felsefi 
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yaklaşımlar ile manevi değerlerin böylesi sanatsal bir açıdan kavranması 
sonucunda sanatsal ve felsefi ifadenin mutlak özgürlüğüne yönelik bir dünya 
görüşü hakim olmaktadır. XX. yüzyılın başlarında estetik modernizm 
doğrultusundaki temel prensipler (irrasyonelizm ve öznelcilik) ile gerçekleri 
seçme yöntemleri (kendini yansıtma) Rozanov’un eserlerinde belirleyici 
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür, tarih, dış dünyaya ilişkin 
olayların öznel algısı, yazar tarafından gerçekliğin estetik anlayışının temel 
taşıdır. hürriyeti sevmek – hiçbir kriter, hiçbir kural aramadan, yalnızca kendin 
olmak – nesnel gerçeğin arayışından vaz geçmek demektir. Bu da Rozanov’un 
sanatsal bilincinin oluşmasındaki özellikleri belirlemektedir. 

Yazarın sembolizme olan yaklaşımı Rozanov’un estetik arayış 
özelliklerinin anlaşılması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Vasili 
Rozanov’un sanat yaşamına yönelik gerçekleştirilen ilk araştırmalardan biri 
olan Voljski’nin (Rus gazeteci Aleksandr Glinka’nın takma adıdır) Rozanov’un 
mistik panteizmi adlı yazısında ustalıkla şöyle ifade edilmektedir: “Gerçeğin 
güçlü duygusu insanı, gerçekliğin derinliğine, aşılmaz karanlığına, en gizemli 
detaylarına ve saklı parçalarına çekmektedir <…>”  

Rozanov hayatın gizeminin cevabını arar, hayatın gizli anlamını çözmeye 
çalışır, bunu ise, en çok ve her şeyden önce sezgisel tahminle yapmaya <…> 
çalışmaktadır” (Voljski, 1995: 425). Gümüş çağın modern estetizmi tarafından 
belirlenen dünyanın sezgisel ve irrasyonel yöntemle anlaşılması, Dmitri 
Merejkovski, Zinaida Gippius, Andrey Belıy ve Aleksandr Blok’a da yabancı 
değildir. Rus sembolizminin babalar ve oğulları adlı yazısında Andrey Belıy, 
Volınski, Merejkovski ve Minski’nin yanı sıra, Rozanov’u bizim ustalarımız 
arasında göstermektedir (Belıy, 252). Bunda, Rozanov’un yaşamın gizemli 
yönleri ile yaşamın doğa ötesi tezahürlerine olan ilgisi, insan ve Tanrı 
arasındaki görünmez bağlantıyı yakalama arzusunun yeri büyüktür. Nikolay 
Losski “Rozanov şair değildi, ancak sembolist şairler gibi o da ‘Tanrıyı 
arayanlar’ sınıfındaydı” demiştir (Losskiy, 1994: 369). Andrey Sinyavski de 
Rozanov’un sembolistlerle olan içsel bağlantısına işaret etmektedir: “Rozanov 
yazınsal anlamda olmasa da, varlıkları algılama ve akıl yürütme tarzıyla 
sembolistlere yakındır” (Sinyavski, 1999: 33). Rozanov sembolistler için de 
güncel olan ve Şiir ve felsefenin sınırlarında “Vladimir Solovyev’in eserleri” 
adlı eleştiri yazısına yansıyan sanattaki mistik başlangıç fikrine ustalıkla dikkat 
çekmiştir. Zaten makalesinin başlığında Rozanov, şair-düşünürün, kendi 
sanatsal bakış açısıyla benzer olan, sanatsal bilincinin en önemli özelliklerinden 
birine işaret etmektedir. “İçlerinde inci büyüyen şiirlerinin en iyi deniz 
kabukları din ile felsefenin sınırları arasında yer almaktadır”. Sonsuzluğun 
gözü, Akıllı yıldızlar, özellikle son satırı “Toprak ana, yüzümü sana döndüm” 
veya, örneğin, Ofitlerin Şarkısı (Rozanov, 1995: 229) eserleri bu şekildedir, 
Rozanov’un bu değerlendirmesinde, kendi edebi sanatının belirleyicisi olan bir 
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metafiziksel hareket gözlenmektedir. A. D. Sinyavski’nin yukarıda ifade ettiği 
yazının sanatsal tarzı Rozanov’un, özellikle de metnin ritim ve ezgi kurgusu 
açısından sembolistlerle (bilhassa Andrey Belıy ile) olan yakınlıklarına işaret 
etmektedir. Bu biçemsel çerçevede Rozanov’un şiirleri ritmik veya metrik 
olarak nitelendirilebilir. Lirik şiirlere özgü (burada ise Rozanov şiirlerindeki 
cinsellik olgusuna özgü olarak) ezgi ve ritim, kayıtlara günah çıkarıcı bir ton 
katarak kahramanın ruh halini, yaşamın ruhunu ortaya koymaya yardımcı 
olmaktadır. Gözyaşlarının akmasına ve ruhun parçalanmasına (Rozanov, 1990: 
423) neden olan öylesi bir müzikal beceri ile ortaya konan Rozanov’a özgü içsel 
duyguların aktarım yöntemi, büyük oranda kelimelerin bölmeli, italiklerin, 
fazladan boşlukların, tırnak işaretleri ve aktarımların kullanımı ile ilintilidir. Bu 
ise, sembolistlerin (Andrey Belıy, Konstantin Balmont) eserlerine özgü bir 
yöntemdir. Gümüş çağın estetiği hem lirik şiirde hem de destanlarda olmak 
üzere, kendine has tür ve formlar oluşturmuştur. Müzik, resim hatta mimari gibi 
çeşitli sanat türlerine ait özelliklerin edebi tür çerçevesindeki sentezi, modern 
şiir türünün başlıca özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu durum 
bilhassa sembolistlerin ve fütüristlerin şiirlerinde (Andrey Belov’un Senfoniler; 
Vasili Kamenski’nin Betonarme şiirler) karşımıza çıkan bir olgudur, bu ise 
“sözcüğü sanat türleri ayrımının dışına çıkarma çabası”dır (Polyakov, 1991: 
578). Şiirin türlerine yönelik yeni denemeler estetik ve lirik yapıların iç içe 
geçmesine neden olmuştur. Böylece konu yok olmuş içerik olay kurgusu 
özelliğini kaybetmiş, ve sonuç olarak sayesinde dış dünyanın mozaik bir 
resminin yaratıldığı ve kendi dünyasına yönelmiş olan eser kahramanı olgusu 
hakim kılınmıştır. Bu, tam anlamıyla Rozanov’un 1910’lu yıllarına ait şiirlerine 
özgüdür. Bununla birlikte, yazarın fütürizm şiiri ile sanat yöntemi bakımından 
benzerliği belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Aniden aklına gelen ruhun 
dinamiklerini not alarak Rozanov en beklenmedik araçları kullanmaktadır 
(bölümlerle birlikte kaleme alınan notlar da bunu ortaya koymaktadır), bu da 
Yargıçlar Bahçesi adlı eserlerinin birinci baskısı duvar kâğıdına basılan 
fütüristlerin şok edici arayışları ile örtüşmektedir. Yaşamı ve onun en ufak 
detaylarını bu şekilde şiirselleştirmesine rağmen Rozanov, anı onu çevreleyen 
gerçek ile olan çok çeşitliliği içerisinde yakalamaya, onu nesnelleştirmeye 
çalışmaktadır; fütüristler ise basit bir yaşam sürenleri eleştirmekte, yeni biçimler 
yaratma girişimleri XX. yüzyılın başlangıcındaki Rus modernizmin genel 
özelliğini oluşturmaktadır. Dmitri Merejkovski: “Rozanov çağdaşlarından 
bireycilik üzerine ortaya koyduğu eserlerin miktarı ile değil, kalitesiyle farklılık 
göstermektedir: çağdaşlarında bireycilik spontane, bilinçsiz ve estetiğe, 
fütürizme, akmeizme ve diğer akımlara kayar bir ölçüde belirirken, Rozanov 
yalnızlığını içsel, ruhsal bir trajedi yaratacak derecede derinleştirmektedir” 
(Merejkovski, 2001: 190) şeklinde belirtmektedir.  

 Vasili Rozanov’un 1910’lu yıllara ait eserleri öznellik bakış açısı 
etrafında birleşmektedir: meydana geliş anında kaydedilen ruh hali ve 
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izlenimler mutlak bir değer oluşturmakta ve yaşamı taklit eden değil de devam 
ettiren bir edebiyat ortaya koymaktadır: “hayal kurmak, yaratmak hâlâ 
mümkündür, fakat edebiyatın anlamı kurguda değil, kalplere dokunma 
ihtiyacında yatmaktadır” (Rozanov, 1990: 423). Bu ise, Rozanov şiirlerinin 
temel prensibini olan el yazısı prensibini kavramak için önemli bir anahtardır. 
Yalnızlık eserini bilhassa bu açıdan, onu gördüğü ve anladığı şekliyle vermesi 
Rozanov’un önemini ortaya koymaktadır. 

Yazar, hayal veya yaratıcılık (yaratma eylemi burada yapay olarak 
oluşturmak, yapmak anlamındadır) ürünü olan böylesi bir edebi ürünü kabul 
etmez. Bu nedenle de edebi eserlerin kurgu dünyasına karşılık olarak kendi 
öznel gerçekliğini ortaya koymaktadır. Buna ise Rozanov’un çağdaşları son 
derece sert bir biçimde tepki göstermektedirler. Merejkovski Yalnızlık adlı eseri 
inanması güç olarak adlandırmaktadır: Ölünün Utanmazlığı kitabında “canlı, 
kendisi hakkında bir ölü gibi konuşuyor, kendini bir ölü gibi gösteriyor. İnsan, 
hâlâ hayattayken, utanır; yalnızca ölüler utanma duygusuna sahip değildir.” 
(Merejkovski, 2001: 185). Gümüş çağın şair ve yazarlarının felsefi arayışları, 
çağın manevi sorunlarına ve sonsuz felsefi konularına olan o döneme özgü ilgi, 
gerçeğin yansıtılmasında öznelliğin ortaya konması, sanatsal yansıtma, içeriğin 
özünde mantık bulunurken, dış yapılarında mantık bulunmaması, lirik ve epik 
türlerin iç içe geçmesi gibi modern estetizm doğrultusunda meydana gelen 
Rozanov’un sanatsal yöntemi ile uyumludur.  

Rozanov’un eserlerindeki sorunların özelliği XIX. yüzyılın sonu XX. 
yüzyılın başlangıcında hakim olan Rus ruhani ve felsefi düşüncenin egemen 
fikirleri ile ilintilidir. Bu egemen fikirlerin yorumu ise, yazarın sanatında Yalnız, 
Fani, Dökülen Yapraklar ve diğer edebi eserlerin içeriklerini, sanatsal 
imgelerinin özelliklerini oluşturmuştur.  

XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlangıcında Rus ruhani felsefesindeki 
arayışları büyük ölçüde Fyodor Dostoyevski ve Vladimir Solovyev’in fikirleri 
ile belirlenmiştir. 

Dostoyevski’nin sanatı, insan doğasını ve felsefi fikirleri kavrayışı, sadece 
XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlangıcındaki Rus Kültür Rönesans’ının tüm 
temsilcileri üzerinde bir iz bırakmakla kalmamış, aynı zamanda her birinin 
felsefi bakış açısının oluşmasına etki etmiştir. Dostoyevski’nin ahlâki değerler 
sistemi Rozanov’un ruhani ve felsefi arayışlarını belirlemiştir. Vladimir 
Solovyev İyiliğin savunması adlı çalışmasında “ruhun bedenden içsel kopuşu”, 
“ruhun bağımsızlığını savunması”, “ruhun beden üzerindeki egemenliği ya da 
cinsel sapmaların ortadan kaldırılması” konularını ele almaktadır (Solovyev, 
1988: 53). Rozanov’un felsefesi beden ve ruhun eşit haklara sahip olma 
arzusuna dayanır: ruh ve cinsiyet, cinsiyetin Tanrı ile bağlantısı felsefi dünya 
görüşünün merkezini oluşturmaktadır. XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın 
başlangıcındaki Rus ruhani felsefesinin ana fikrini, yaşamın doygunluğuna ve 
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bütünlüğüne ulaşmak adına insan yaşamının ruhsal (Hristiyanlık) ve bedensel 
(putperestlik) yönlerinin iç içe geçme arzusu oluşturmaktadır. XIX. yüzyılın 
sonu XX. yüzyılın başlangıcındaki Rus ruhani felsefesi, yaşamın teolojik ve 
hümanist anlayışını temel alarak yeni bir maneviyat canlanması yaratmaya 
yöneliktir.  

Rozanov eserlerinde ruh ve bedenin bütünlüğünü fikrini yorumlamaktadır: 
yazar sıradan insanın günlük, olağan, göze çarpmayan ayrıntılarını ilahi kader 
ve yüce iradenin varlığı ile açıklama ve haklı çıkarma çabasındadır. Rozanov’a 
göre, insan soyut bir varlık olarak değil, (yazar, eserlerinde yaşamı mümkün 
olduğunca somutlaştırarak soyut olan her şeye karşı durmaktadır), onu 
çevreleyen her şey ile (her şeyden önce evi, ailesi) ve iç dünyasında meydana 
gelen içsel süreçlerle somutlaştırılmış bir kişilik olarak ilgi çekicidir. İnsanın 
özel yaşamında kısacık şeylerin bile kaderle çizildiğini gösteren ve yazarın din 
anlayışını ortaya koyan Rozanov kahramanının monologlarında ortaya çıkan, 
Tanrıya yönelik herkesten gizli, şahsi, göstermelik olmaktan uzak olan tutumu 
özel bir anlama sahiptir. Az şeyle yetinen insan Tanrı’yı mutlu eder – 
Rozanov’un ortaya koyduğu edebi kahramanların özellikleri ile eserlerinin 
sorunsal alanını belirleyen temel felsefi düşüncesi bu şekildedir.  

Rozanov’un ruhani ve felsefi anlayışına göre, insan aseksüel, soyut bir 
varlık olarak değil, içsel yaşamı kadınlık ve erkeklik kavramları ile uyum 
içerisinde olan bir kişilik olarak önemlidir. Yaşamın mistik yönlerinin 
kavranması, tüm zıtlıkları ile beraber kişinin iç dünyasının şiirselleştirilmesi ve 
somutlaştırılması çabası Rozanov’un sanatının temel felsefi amacı olarak 
belirlenmektedir. Bu şekilde Rozanov, Solovyev’in ‘yaşamda Hristiyanlık’71 
fikrini kendince hayata geçirerek aynı zamanda Dostoyevski geleneklerinin 
halefi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Rozanov’un eserlerinde aile konusu cinsiyet kavramı ile ilintilidir. 
Rozanov, Tanrı ve cinsiyet arasında felsefi bir yeniden oluşum yaratmayı 
amaçlarken ‘Rus Veyningerciliği’72 temel almaktadır. 

O. Veyninger’in Cinsiyet ve Karakter adlı eserinin XX. yüzyılın 
başlarındaki Rus düşünürler üzerindeki etkisinden bahsetmişken Yevgeni 
Berşteyn, Rozanov’un iki olgunun … (güneş ve ay; doğurganlık ve 
sodomizm) mücadelesiyle insanlık tarihinin dini, kültürel ve siyasi çatışmalarını 
açıkladığı Ay Işığı İnsanları adlı eserinde yer alan düşüncelerine özellikle 
dikkat çekmektedir (Bernşteyn, 2004: 219). İlahi olarak kutsanmış olan cinsiyet, 
Rozanov’un felsefi görüşleri çerçevesinde, bireyin ruhani özü ile bağlantılıdır: : 

                                                       
71  ÇN: Yaşamda Hristiyanlık (domaşneye hristiyanstvo) – Burada belirtilen ve orijinalden birebir çeviride Ev 

Hristiyanlığı olarak aktarılabilen kavram, Hristiyanlık öğretisinin sadece kilisede değil, ev, iş, okul gibi 
yaşamın her alanında sürdürülmesi felsefesini kapsamaktadır. 

72  ÇN: Otto Weininger (1880-1903) Avusturyalı düşünür ve psikolog. En önemi eseri kadınlık ve erkeklik 
kavramlarını incelediği Cinsiyet ve karakter adlı eseridir. 
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“<…> varlıkların mantıki analizine yardımcı olan aklın yanı sıra, kişinin 
kendisinde ikinci bir ruhani başlangıç bulunmaktadır, bu da onun cinsiyetidir. 
Burada anatomik, ya da görsel bir şeyden bahsetmiyorum. İnsanların – erkek ve 
erkeksi, kadın ve kadınsı – kendi ruhları özün kendisidir. Sonuç olarak öyle 
gelişmesine rağmen her iki ruhun birbirini tamamlama arayışları, sadece fiziki 
açıdan değil, manevi (aşk) açıdan da özü oluşturmaktadır. Kişinin cinsiyeti 
onun ruhunun kaynağıdır” (Rozanov, 1999: 214). 

Rozanov’un şiirlerinde, sadece dini ve felsefi konular olarak cinsiyetin 
sanatsal kavrayışı ortaya konmamaktadır: yazarın canlı sözcük olarak 
adlandırdığı Rozanov’a özgü logos düşünür-yazarın karşı çıktığı sembolik 
(göstermelik) maneviyatla mukayese edilmektedir. Rozanov’un eserlerindeki ev 
teması aile idealinin kutsal toprak ve kişinin manevi yurdu olarak sunulması 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yazarın her bir eserinin estetik bütünlüğünü 
oluşturan yarı düşünceler ve yarı duygular bilhassa bu konunun etrafında 
yoğunlaşıp dağılmaktadır. Bilinç alanı içinde uzanan ve devam eden bir kavram 
olarak düşünce, nitel özelliklerine en uygun düşecek şekilde, bölümlenmiş 
metinde sözlü ifadeye sahip olur. Rozanov’un felsefi doğasına göre belirlenen 
canlı sözcük, el yazısı prensibiyle hayata geçirilir. Bu açıdan, Pavel 
Florenski’nin “yaşam sözcükle değişir ve yaşam sözcükle ruha yaklaşır” 
düşüncesi Rozanov’a yakın olmakla kalmaz (Florenski, 1990: 252), kendi sanat 
hareketi ile ‘ruhun yaşamının’ hayata geçirilmesini hedefler. Kadınlık ideali 
(Sophia, Edebi kadınlık) Rozanov’un eserlerinde somut özellikler kazanmakta, 
ev ve yaşam felsefesiyle iç içe geçmektedir. Bu da, aile ve evin manevi temeli 
olarak kadın temasının gelişmesine etki ederek 1910’lu yıllarda kaleme aldığı 
eserlerinde doğrudan hayat bulmaktadır. XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başı, 
dönemin entelektüel ve manevi çelişkiler çeşitliliği Rozanov’un arayışlarıyla 
sınırlı kalmıştır. Bireyin öznel dünyası ve benliğin tezatlığı Rozanov’un 
dünyaya bakış modelinin temelini oluşturmaktadır. 

Rozanov, tıpkı diğer birçok Gümüş çağ kültürü temsilcileri gibi, Friedrich 
Nietzsche’nin geleneği ile aynı çizgide yer almıştır: “gerçeği sadece ben 
ölçebilir, ben çözebilirim” (Rozanov, 1990: 536). Nietzsche’nin özlü söz tarzı 
Rozanov’un üzerinde tartışmasız etki bırakmıştır (Alman düşünür özlü sözün, 
vecizenin sonsuzluğun biçimi olduğunu ifade etmektedir.) (Rozanov, 1990: 
620). Rozanov’un şiirlerindeki yalnızlık ilkesi ise, Nietzsche’nin “yalnızken 
insan kendi kendini, toplumda ise birçokları onu yer” (Nitsşe, 1996: 258) 
deyişiyle özdeşleşmektedir. Nietzsche’nin hayat felsefesi Rus felsefesinin 
temeline göre, bilhassa da Rozanov’un felsefi yaklaşımına göre günlük yaşam 
felsefesine geçerek yeniden oluşmaktadır (Nalivayko, 1998: 139), üst insan 
düşüncesine ise özel insan (birey) düşüncesi egemen olmaktadır. Rozanov’un 
büyük felsefi, tarihi, kültürel temalarıyla ilintili olan ve bireysel, göze batmayan, 
küçük üzerine yazılmış edebi eserlerinde ortaya çıkan bu değerler sisteminin 
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oluşumu, bireyin iç dünyasının estetik anlayışı süreci ve yalnız bilinç olgusunun 
detaylandırılması ile iç içe gerçekleşmektedir. 1910 yıllarında kaleme alınan 
Rozanov eserlerinin cinselliğe, bireyin ruhsal ve bedensel yaşamına, eski 
uygarlıkların kültürüne yönelmesi, sıradan insanın günlük, olağan, göze 
çarpmayan ayrıntılarını ilahi kader ve yüce iradenin varlığı ile açıklama ve haklı 
çıkarma çabası, yaşamla edebiyatı mümkün olduğunca bir araya getirerek yazılı 
ifadeyle eserlerdeki ruhun hayat bulması ile ortaya konmaktadır.  

Rozanov’un nesir şiirleri XX. yüzyılın başında Rus modernizmin 
gelişimiyle belirlenmektedir. Yazarın sanatsal yöntemi ve Rozanov tarzı yazının 
temel ilkeleri, temelinde bireyin iç dünyası ile birlikte onu çevreleyen dünyayı 
yansıtma amacı güden modern estetizmi doğrultusunda gelişmiştir. Eserin 
estetik ağırlığı olarak birey-yazar bilinci olgusunun aktif hale gelmesi bununla 
doğrudan ilintilidir (Rozanov’da bu bireyin bilincinin ta kendisidir). Bireyin 
tüm çelişkili varoluşsal durumlarına karşın tasviri, yaşamın ruhunun gerçek 
şekillerde edebi çalışmalara girmesi açısından yeterli estetik gerekliliğe sahip 
yeni edebi türlerin arayışına itmiştir. Rozanov’un eserlerinde yarattığı edebi 
model, sanatın yapaylığının reddi ve edebi eserde yaşamın devam etmesi düzeni 
ile belirlenmiştir. Dostoyevski’nin günlük tutma geleneğini geliştiren Rozanov, 
içinde bir formun olmadığı yeni bir edebi tür sunmaktadır. Bu da, doğal olarak 
temel özelliği bölümleme olan yeni bir türün ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Rozanov’un eserlerinde türü oluşturan etmenlerin iç içe geçmesi lirik içeriğe 
sahip bölümlerin gazete yazıları ile sürekli olarak sıkıştırılması ile 
belirlenmiştir. Bu da yazarın, 1910’lu yılların değişken sosyal gerçeklerin 
vahim ve güncel sorunlarına yanıt verme arzusundan kaynaklanmıştır. 
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