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O. A
A. Platonov’un
n sorumlu re
edaktör‐
lüğü
ünde gerçekleeştirilmiştir.
Y
Yayının ilk giriş sayfasıında şu
açıkklama yer alm
maktadır: “B
Bu ciltte
ohranenii i Razmno‐
R
yayıınlanan “O So
N
(Rus Halkı‐
jeniii Russkogo Naroda”
nın K
Korunması ve
v Çoğalması)) başlıklı
yazı da ve diğer pek
p çok çalışm
mada M.
R halkının manevi
V. LLomonosov, Rus
ücünü dikkate alarak
potaansiyelinin gü
Rusyya’nın gücün
nün artması, doğum
oran
nlarının yükselmesi ve doğ
ğanların
koru
unmasına yö
önelik çareler ileri
sürm
mektedir. O, Rusya’nın gücünün
g
Sibirrya ile artacaağını belirterek doğu
bölggelerinin elde edilmesiniin ülke‐
miziin geleceği için önemli old
duğunun
altın
nı çizmiştir” denilmektedir
d
r. (s. 4).
B
Bu “açıklayıcı” girişten so
onra ge‐
len öönsöz bölüm
münde (ss. 5‐ 12) ana
hatlaarıyla Mihail Vasilyeviç Lomono‐
L
sov’u
yküsü ve on
nun Rus
un hayat öy
kültü
ür tarihindek
ki yerine değiinilmek‐
tedirr.
Ö
Önsözden son
nra gelen yay
yının bi‐
rincii bölümü, kiitaba adının bir kıs‐
mınıı veren en önemli bölümdür.
Bölü
ümün başlığ
ğı “O Sohra
anenii i
razm
mnojenii russkogo narod
da” (Rus
Halkkının Çoğalm
ması ve Koru
unması).
Cildiin 15‐ 34. saayfaları arasında yer
alan
n bu bölüm Mihail Lom
monosov
tara fından 1 Kassım 1761’de kaleme
mıştır.
alınm
B
Bu tanıtımda,, serinin M. V.
V Lomo‐
nosoov’a ayrılan bu cildin illk bölü‐
mün
nü ayrıntılı biir şekilde oku
uyucuya
tanıttmayı amaççlamaktayız. Bunun
birin
nci nedeni, Rusya’nın
R
nüffus artış
polittikasının sadece günümüzde
değiil, geçmişindee de var olma
ası, ikin‐
ci biir neden ise 1761 yılında
a yazılan
bu yazıda Lom
monosov’un bilimsel
ndi toplumu
unu ne
yakllaşımını, ken
dereecede iyi tanıdığı ve soru
una yak‐

laşımında ne kadar çağının ilerisinde
olduğunu göstermektir.
Bu bölümün detaylı tanıtılmasın‐
dan sonra çalışmada yer alan diğer
bölümlerden ana hatlarıyla bahsedi‐
lecektir.
Rusya’nın nüfus sorununu on üç
madde halinde ele alan Mihail Vasil‐
yeviç Lomonosov, konuya girmezden
önce neden bunları yazmak istediği
imparatora açıklamak gereği duy‐
muştur. Bu nedenle imparatora hita‐
ben yazdığı sunuş yazısında Mihail
Lomonosov, Rusya’nın nüfusunun
pek çok nedenden ötürü sürekli ola‐
rak düştüğünü, halkı olmayan bir
devletin büyümesinin hiçbir anlamı
olmadığını vurgulamakta ve bu ne‐
denle kendi görüşlerinin dikkate
alınmasını dilemektedir.
Yazının birinci maddesi şunları
içermektedir:
“Rusya’nın pek çok bölgesinde,
özellikle de köylerde kocalık görevini
yerine getiremeyecek küçük erkek
çocukları yetişkin kızlarla evlen‐
dirme geleneği vardır, çoğunlukla da
kadın yaşına göre kocasına anne
olmaktadır. Doğal açıdan tartışmalı
olan bu davranış kötü durumlara
neden olmaktadır… Evlilikten son‐
raki birkaç yıl dölsüz geçmekte, so‐
nuç olarak, bu tür bir karı kocalık
karı kocalık değildir, daha da önem‐
lisi halkın çoğalmasına zarar ver‐
mekte… Çocuk erkek yetişkinliğine
ulaştığında ise bu sefer kadın do‐
ğurma yeteneğinin olduğu dönem‐
den çıkmaktadır. Kadın küçük yaşta
erkekliğini kazanmış kocadan bir
şekilde hamile kaldığında bile bu
sefer kocanın ailesinin karalamala‐
rından korkarak rahmindeki çocuğu
kolaylıkla düşürebilmektedir. Küçük
yaştaki aptal kocasından nefret eden

kadın başkaları ile ilişkiye girmekte
ve bu nedenle de kendi kocasını ze‐
hirlemekte veya bir şekilde öldür‐
mekte, bu anlaşıldıktan sonra da
idam edilmektedir” (s. 16‐ 17).
“Karı kocalıktaki ikinci eşitliksiz‐
lik ise erkeğin ileri yaşlarda olup çok
genç yaşta bir kızla evlenmesidir, bu
o kadar tehlikeli olmamasına karşın
halkın çoğalmasına zarar vermekte,
… Halkın çoğalmasına ve korunma‐
sına zarar veren eşit olmayan evli‐
likler yasaklanmalı ve akılcı sınırlar
kabul edilmelidir. Benim fikrime
göre, gelin damattan ancak iki yaş
büyük olabilir, damat ise gelinden 15
yaş daha büyük olabilir. Bu, kadınlar
erkeklerden, özellikle de sık hamile‐
lik yüzünden daha hızlı yaşlandıkları
içindir. Kocanın karısından 7‐ 10 yaş
büyük olması daha uygundur” (s.
17).
İkinci madde:
“Eşit olmayan karı kocalık daha
çok zorlama bir durumdur, zira aşk,
umut ve çocuk yoktur. Kavgalar ve
tartışmalar ana karnındaki çocuğa
zarar vermekte ve bu sıklıkla da
vakitsiz ve olgunlaşmamış doğum‐
lara neden olmaktadır. Bunun için
rahipler katı bir şekilde yaklaşmalı,
böyle bir birlikteliği duyduklarında
buna izin vermemeli ve rütbelerini
kaybetme tehlikesi olsa bile nu bir‐
likteliği kutsamamalıdırlar” (s.16‐
17).
Üçüncü madde:
Bu maddede eşi doğal şekilde
ölen bir erkeğin ikinci, üçüncü ve
hatta dördüncü evliliği yapabilme‐
sine Kilisenin onay vermesi üzerinde
durulmaktadır (s. 18).
“Ben otuzlu yaşlarda olup üçüncü
eşinden dul kalan pek çok erkek
gördüm, benim babam elli yaşında
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üçüncü kez dul kaldı, fakat henüz
dinçti ve dördüncüsü ile evlenebi‐
lirdi. Bana bu yasalara karşı olmaya‐
caktır gibi geliyor, halkın çoğalması
ve yasal olmayan karışıklıklardan
kaçınmak, ayrıca felaket getiren ma‐
ceralardan uzaklaşmak için dör‐
düncü evlilik, gerektiğinde de beşinci
evlilik diğer Hristiyan halkları örnek
alınarak serbest bırakılmalıdır” (s.
18).
Dördüncü madde:
Bu maddede M. V. Lomonosov
genç yaşta dul kalan kilise görevlile‐
rinin ikinci evliliklerinin kilise tara‐
fından onaylanmamasını eleştirmek‐
te, sağlıklı bir din adamının cinsel
isteklerini yok sayarak yaşamasını
akılcı bulmamaktadır. Maddenin son
cümleleri ise dönemi için oldukça
ilginç niteliktedir. “Bana göre erkek‐
lerde 50, kadınlarda ise 45 yaşına
kadar “klobuk”1 giymek yasak‐
lanmalıdır” (s. 19).
Beşinci madde:
Daha önceki maddelerin işleyi‐
şiyle nüfusun artacağını belirten
Lomonosov, bu madde de her ne
şekilde olursa olsun evlilik dışı doğ‐
muş çocukları korumak için özel
evlerin kurulması gerektiğini ve bu
evlerde çalışacak yaşlı kadınların
çocuklara annelik yapabileceğini ileri
sürmektedir. Bu ona göre, topluma
aynı zamanda yeni bir meslek de
kazandıracaktır(s. 20).
Altıncı madde:
20‐ 22 sayfalarda M. V. Lomono‐
sov, genel olarak çocuk ölümlerinin
doğum sırasında olduğunu veya do‐
ğumdan kaynaklanan nedenlerle
birkaç yıl içinde gerçekleştiğini be‐
1 Klobuk‐ Rus kilise sisteminde hiyerarşiyi
gösteren dini başlıkların genel adı.
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lirtmektedir. Ona göre, ebelikle ilgili
iyi bir kitap Rusçaya çevrilmeli, bu
kitap ebelerin yanı sıra bütün kilise‐
lere de dağıtılmalı.
Matematik, Mihail Lomonosov’un
vaz geçemediği bilim dallarından
biridir. Burada da ön plana çıkmak‐
tadır. “Farz edelim ki Rusya’nın on
iki milyonluk nüfusunun yarısı er‐
kektir, bunlardan da bir milyonu
evlidir, genel olarak da iki yılda bir
çocukları doğmaktadır. Buna göre
her yıl yeni doğan yarım milyon ola‐
caktır, onların yarısı üç yıl içinde
ölecek veya bugünkü bakımsızlık
sonucu bu sayı daha fazla olacak,
böylece her yıl üç yaşına ulaşmamış
yüz bin çocuğun ölümü gerçekleşe‐
cektir” (ss. 21‐ 22).
Yedinci madde:
23‐ 24. Sayfalarda M. V. Lomono‐
sov, kiliselerde yeni doğan çocukla‐
rın vaftiz törenine değiniyor. Bu tö‐
ren sırasında inatla soğuk su kulla‐
nan din adamlarına ateş püsküren
Lomonosov, “soğuk suyla zorla vaftiz
etmek isteyen bu tür inatçı rahipleri
ben cellat kabul ediyorum, doğum‐
dan ve vaftiz töreninden kısa süre
sonra da kendi aç gözlülükleri için
gömü töreni yapmak isteyeceklerdir”
(s. 23)
Sekizinci madde:
Mihail Vasilyeviç Lomonosov, bu
maddede Rus yaşantı biçimi ile ilgili
ilginç fikirlerini sunmaya devam
eder. Ona göre, kabul edilen Hristi‐
yanlık Yunan topraklarından gelmiş‐
tir, oradaki iklim ve yaşam koşulları
Rusya’dan farklıdır. Bu nedenle bazı
dini bayramların, aynı zamanda “Bü‐
yük Oruç”un tarihlerini değiştirmek
gereklidir. Bu tarihler, Rusya için
uygun değildir. Rus bayramı “Masle‐
nitsa” Mayıs ayının başında, “Büyük

Oruç” ise bahar veya yaz başı olmalı‐
dır, çünkü Rusya’daki iklim buna
uygundur. Ona göre, Rusya’nın sert
iklim koşullarına tarihleri açısından
uygun olmayan Hristiyan bayramları
sağlıklı bireylerin de vaktinden önce
yaşlanmasına veya ölümüne neden
olmaktadır (ss. 24‐ 27).
Dokuzuncu Madde:
Bu maddede M. V. Lomonosov, tıp
eğitimi için yurt dışına öğrenci gön‐
derilmesinin gerekliliğini, ülkedeki
eczanelerin neredeyse tamamında
Almanların çalıştığını, staj için onlara
Rus öğrenci verilmesi üzerinde dur‐
maktadır (ss. 28‐ 30).
Onuncu madde: (ss. 30‐ 31)
Mihail Lomonosov, bu maddede
özellikle güneş tutulmasının yaşan‐
dığı dönemlerde meyve ve sebzelerin
toplanmaması gerektiği, bu dönemde
onların üzerinde biriken çiyin zehirli
olduğu uyarısında bulunmaktadır.
Ayrıca Rusya’da sıkça yaşan sel fela‐
ketine de değinen Lomonosov, halkın
kolaycığa kaçıp düşük dere yatakla‐
rında ev yapmaması ve hatta bu tür
yerlerde tarımla uğraşmamasını
öğütlemektedir (ss. 30‐ 31)
On birinci madde:
Bu maddede Mihail Vasilyeviç
Lomonosov, şehirlerin iyi bir şekilde
düzenlenmesinin, kaçakçılığı ve hay‐
dutluğu önlemek için pasaport sorul‐
masının gerekliliği üzerinde duruyor.
Ona göre, genel olarak Rusya’da köy
ve şehirlerin arazi üzerinde dağılımı
devletin denetleme görevini tam
anlamıyla yerine getirememesine
neden olmaktadır. Ona göre, şehirler
ve yerleşim alanları ülke coğrafya‐
sına eşit oranda dağıtılmalıdır. Zira
birbirinden kopuk yerleşim noktaları
zaman içinde haydut yatağına dönüş‐
mektedir. Örneğin “Vetluga nehrinin

yakınlarındaki ormanlık alanın yak‐
laşık 700 verst uzunlukta olup bura‐
da hiçbir şehir bulunmamaktadır” (s.
33).
On ikinci madde:
Bu sorunların yanı sıra, M. Lomo‐
nosov’un deyimiyle diğer bir sorun
da “yaşayan ölüler” sorunudur. Bilim
adamı bu kavramla ülkeyi terk eden
vatandaşları tanımlamaktadır. Özel‐
likle bu durum, ona göre Rusya’nın
Polonya ile sınır olduğu bölgelerde
daha yoğundur. “Derebeylerinin
baskılarından ve askeri yükümlü‐
lüklerden kurtulmak için köylüler
daha çok kaçmaktadır… Polonya ile
sınır olan bu bölgelerdeki halkın
vergilerini hafifletmek ve askeri yü‐
kümlülüklerini kaldırmak, bana göre
daha iyi olacaktır” (s. 33).
On üçüncü madde:
Mihail Vasilyeviç Lomonosov’un
on üçüncü maddesinde ileri sürülen
en belirgin görüş, ülkeden kaçanlar‐
dan boşalan topraklara akılcı politi‐
kalarla yabancıların yerleştirilme‐
sidir. Ona göre, burada verilen mad‐
deler daha da çoğaltılabilir ve onların
bir kısmı belirli bir süredir biliniyor
olabilir. Bunlara işlerlilik kazandı‐
rılması halinde Rusya’nın büyüme
hızı yirmi yıl içinde yılda on milyon‐
luk bir artışa çıkabilir (ss. 33‐ 34).
Bu ilginç, ilginç olduğu kadar da
Rus tarihine ışık tutan yazıdan sonra
kitapta “Rus Tarihi Üzerine Çalışma‐
lar” başlıklı ikinci bölüm yer almak‐
tadır.
Bu bölümün iç başlığı “İsveç Kra‐
liyet Bilimler Akademisi Üyesi ve
Kimya Profesörü, Devlet Danışmanı
Mihail Lomonosov Tarafından Ka‐
leme Alınan Rus Halkının Oluşumun‐
dan Büyük Prens Birinci Yaroslav’ın

193

Ölümüne veya 1054 Yılına Kadar
Olan Eski Rusya Tarihi”dir.
Bu başlıktan sonra “Giriş” (ss. 37‐
39); Birinci bölüm, “Rurik’ten Önce
Rusya” (s. 40), daha sonra “Rusya’nın
Eski Sakinleri ve Genel Olarak Rus
Halkının Kökeni” ( ss. 40‐ 41)”, “Slav
Halkının Büyüklüğü ve Nesilleri” (ss.
41‐ 45), “Slav Halkının Uzak Geç‐
mişi”, (ss. 45‐ 48), “Slav İnançları,
Tavır ve Davranışları” (49‐ 53),
“Slavların Göçleri ve Amaçları” (ss.
54‐ 60), “Çudlar”2 (ss. 61‐ 67), “Genel
Olarak Varyaglar” (ss. 68‐ 69), “Var‐
yaglar‐ Roslar” (ss. 70‐ 73), “Rosların
Kökeni ve Geçmişi, Amaçları ve Göç‐
leri” (ss. 74‐ 77), Varyag‐ Rosların
Novgorodlularla, Aynı Zamanda Gü‐
ney Slav Halklarıyla İş Birliği ve Ru‐
rik’in Kardeşleriyle Birlikte Nov‐
gorod Prensliğine Çağrılması” (ss.
78‐ 80).
“Rurik’in Prensliğinin Başlangı‐
cından Birinci Yaroslov’un Ölümüne
Kadar” başlığını taşıyan ikinci bö‐
lümde şu alt başlıklar yer almaktadır.
“Rurik’in Prensliği, Diğer Prensler
ve Varyag‐ Roslardan Çağrılan Yöne‐
ticiler” ( ss. 81‐ 82), “Oleg Prensliği”
(ss. 83‐ 87), “İgor Prensliği” (ss. 88‐
92), “Olgin Prensliği” (ss. 93‐ 97),
“Svyatoslav Prensliği” (ss. 98‐ 107),
“Yaropolkov Prensliği” (ss. 108‐
111), “Vaftizden Önce Vladimirov
Prensliği” (ss. 112‐ 118), “İnançların
İncelenmesi ve Vladimirov’un Vaf‐
tizi” (ss. 119‐ 126), “Vaftizden Sonra
Vladimir Prensliği” (ss. 127‐ 134),
“Svyatopolkov Prensliği” (ss. 135‐
137), “Birinci Yaroslav’ın Prensliği”
(ss. 138‐ 144).

2 Eski Rus kaynaklarında Fin‐ Ugor halkları bu
adla geçmektedir.
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“Şecereli Kısa Rus Vakayinamesi”
(ss. 145‐ 146) başlığı altında ise şu
alt bölümler yer almaktadır.
“Yazılı Geniş Tarihten Kısaltılmış
Rusya Geçmişi” (ss. 147‐188), “Erkek
ve Kadın Rus Hükümdarların Şece‐
resi ve Yabancı Hükümdarla Evlilik
Bağları” (ss. 189‐ 201).
Diğer bir ana başlık “G. F. Miller’in
‘Rusya Halkının Adı ve Kökeni” Te‐
zine Notlar”dır (s. 202). Bu başlık
altında yer alan bölümler şu şekilde‐
dir.
“16 Eylül 1749 Tarihli Bilimler
Akademisi Sekreteryasına Sunulan
Rapor” (ss. 202‐ 206),”Miller’in Te‐
zine İtirazlar” (ss. 207‐ 223), “25
Haziran 1750 Tarihli Bilimler Akade‐
misi Sekreteryasına Sunulan Rapor”
(ss. 224‐ 225).
Bu ara bölümlerden sonra “Vol‐
ter’in 1757 Tarihli ‘Büyük Petro Dö‐
neminde Rus İmparatorluğunun
Tarihi’ne Notlar” başlığı yer almakta‐
dır. Bu bölümde ilk başlık “Giriş” (ss.
226‐ 231), “Rusya Tarihinden Canlı
Sahneler İçin Düşünceler” (ss. 232‐
238) alt bölümleridir.
Mihail Lomonosov’un çalışmaları‐
nın toplandığı bu eserin “Filoloji
Üzerine Çalışmalar” başlıklı üçüncü
bölümünde (ss. 239‐ 240), M. Lomo‐
nosov’un farklı yıllarda yayınlanmış
çalışmaları şu alt başlıklar halinde
yer almaktadır.
“Rus Şiir Sanatının Kuralları İle İl‐
gili Mektup” (ss. 241‐249), “Güzel
Konuşmayı Sevenler Yararına Dü‐
zenlenen Hitabet Sanatına Kısa Bir
Sunuş” (ss. 250‐ 305), “Sıfatların
Çoğul Bitimi Teorisine İlişkin Notlar”
(ss. 306‐ 308), “Rus Gramerinden”
(ss. 309‐ 310), “Rusça Kilise Kitapla‐
rının Yararına İlişkin Önsöz” (ss.
312‐318).

Çalışmanın dördüncü bölüm Mi‐
hail Lomonosov’un “Şiir Sanatı ve
Hitabet Nesri” üzerine düşünceleri‐
nin yer aldığı yazılara ayrılmıştır.
Burada ilk bölüm, “1739 Yılında
Hotin’in Alınması Nedeniyle Türkler
ve Tatarlar Üzerinde Kazanılan Zafer
Nedeniyle İmparatoriçe Anna İoan‐
novna’ya Güzel Hatıra Olsun Diye
Yazılan Şiir” (ss. 321‐ 330), “Tanrısal
Büyüklükle İlgili Sabah Düşüncesi”
(ss. 331‐ 332), “Büyük Kuzey Işı‐
ğında Tanrısal Büyüklükle İlgili Ak‐
şam Düşüncesi” (ss. 333‐ 334), “1747
Yılında Büyük İmparatoriçe Elisaveta
Petrovna’nın Rusya Tahtına Çıkış
Günü İçin Yazılan Şiir” (ss. 335‐ 343),
“26 Kasım 1749 Yılında Söylenen
Büyük İmparatoriçe Elisaveta Pet‐
rovna, Rus Devleti İçin Övgü” (ss.
344‐ 361), “Camın Yararı Üzerine Bir
Mektup” (ss. 362‐ 374), “26 Nisan
1755’de Söylenen İmparator Büyük
Petro’nun Hatırasına Övgü” (ss. 375‐
398), “Sakal Marşı” (ss. 399‐ 401). M.
Lomonosov, “Sakal Marşı” şiirinde
sakalın gereksiz yere abartıldığı ve
insana saygınlık vermeyeceğini be‐
lirtmektedir. Böyle bir şiir konusu,
Rus tarihi ve özellikle Birinci Petro
dönemiyle bağlantılıdır. Toplumda
yenileşme hareketlerini başlatan,
Ülkemizde “Deli”, Rusya’da ise “Veli‐
kiy” (büyük, yüce) sıfatlarını alan
Birinci Petro, halkın sakallarını kes‐
mesini yasalarla denetlemeye çalış‐
mıştır. Bu dönemde “Raskolnik”3 adı
verilen tutucular, sakallarını kesmeyi
reddetmiş ve baskı sonucunda da
kendilerini yakma eylemini başlat‐
mışlardır. 1750 Haziran’ında Arhen‐
gel vilayetine bağlı bazı köylerde 27
3 Değişime karşı olan, eski yaşantı biçimini
sürdürmek isteyen kişi ve gruplara verilen
genel ad.

kişi, 19 Temmuz 1754’de Kargo‐
pol’de kadın ve çocuk 220 kişi,
1756’da Tomsk yakınlarındaki bir
köyde 170 kişi, 14 Şubat 1761’de İset
vilayetine bağlı bir köyde 150 kişi, bu
yasayı protesto etmek için kendile‐
rini diri diri yakmışlardır (s. 775).
Mihail Lomonosov, bu tutuculuğu
“Sakal Marşı” adlı şiirinde işlemiştir.
“Zubnitskiy’e” (ss. 402‐ 403),
“Büyük Petro” (ss. 403‐ 439), “Aka‐
deminin Çıkarlarının İmzalanması
İçin Bundan Önce Defalarca Geldiğim
Petergrof’a 1761 Yılında Gelirken
Yolda Yazılan Şiirler” (ss. 440‐ 441),
“Gece Karanlığında”, (ss. 441‐ 442),
“Anakreont İle Sohbet” (ss. 442‐447),
“Rusya Devleti, Büyük Devletin Ay‐
dınlık Hükümdarı İmparatoriçe Eka‐
terina Alekseyevna’nın Törensel
İmparatorluğuna Sunulan Şiir” (ss.
448‐ 457), “Kendi Adına Sanat Aka‐
demileri Kuran İmparatorun Soylu
Yüceliğine Övgü” (ss. 448‐ 464), “24
Ağustos 1764 Yılında Sarskoe selo”
(ss. 465‐ 466).
Çalışmanın beşinci bölümü “Rus‐
ya Coğrafyası”dır.
Bu bölümdeki tek bir alt başlık
yer almaktadır. “Doğu Hindistan’a
Sibirya Okyanusundan Olası Bir Geçi‐
şin Gösterilmesi ve Kuzey Denizlerin‐
deki Çeşitli Seyahatlerin Kısa Tasviri”
(ss. 469‐ 544).
Kitabın altıncı bölümü “Mektup‐
lar ve Dökümanlar” başlığını taşı‐
makta, ilk sırada Mihail Lomono‐
sov’un farklı tarihlerde yazdığı “Mek‐
tuplar” (ss. 547‐ 566), tarih ve kime
yazıldığı belirtilerek çalışmaya yer‐
leştirilmiş, bunun ardından da çeşitli
“Dökümanlar”a (ss. 567‐ 718) yer
verilmiştir. “Dökümanlar” bölü‐
münde özellikle Bilimler Akade‐
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misi’nin kurulması amacıyla yapılan
yazışmalar tarihi bir öneme sahiptir.
Böyle bir çalışmanın daha rahat
okunup anlaşılabilmesi amacıyla
hazırlanan “Dipnotlar” bölümü (ss.
739‐ 811) gerek Mihail Vasilyeviç
Lomonosov’un bilimsel yönünü ge‐
rekse yaşadığı dönemi daha anlaşılır
kılmaktadır.
“Ekler” başlığı altında (ss. 832‐
834) çalışmada yer alan kısaltmala‐
rın açıklamaları verilmiştir.
“Rus Uygarlığı Enstitüsü” tarafın‐
dan Mihail Vasilyeviç Lomonosov’un
farklı yıllarda yazdığı ve bugüne
kadar farklı yayınlarda yer alan yza‐
ılarını bir araya getiren bu çalışma,
belirli bir sadeleştirme işleminden
geçmiş olsa da M. Lomonosov’un
yaşadığı dönemin ağdalı dil yapısını
korumaktadır. Bu ağdalı ifadeler,
sadece M. Lomonosov’un değil, aynı
zamanda onun yaşadığı dönemin Rus
yazı stiline özgüdür.
Bugüne kadar Rus bilim adamla‐
rının pek çok konuda temel dayanak
noktası olarak başvurdukları Mihail
Vasilyeviç Lomonosov’un çalışmala‐
rını bir arada sunan bu çalışma, Rus
tarihi ve kültürü, aynı zamanda kar‐
şılaştırmalı alanlarda çalışacak uz‐
manlar için zengin bir kaynak niteli‐
ğindedir.
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