Odessa Bilim Kütüphanelerindeki 18. ve 19.
Yüzyıllara Ait İstanbul Tasvirleri
Oleksandr Sereda
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi

Her ciddi bilimsel araştırmaların temelinde kaynakların aranmasına önem vermek bulunmaktadır. Farklı kaynakların spesifik ve
tipolojik sınıflandırmalarında, “anlatı” kaynakları grubunda en popüler olanlar: anılar, notlar, anı, günlük seyahatnameleri ve diğerleridir. Odessa’daki bilim kütüphanelerinde en büyük koleksiyonlar
“Meçnikov” Odessa Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesinde ve
“Maksim Gorki” Odessa Milli Bilim Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. “Meçnikov” Odessa Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesi
1817 yılında kurulduktan şu ana kadar 3,6 milyon cilt kitaba sahiptir.
“Maksim Gorki” Odessa Milli Bilim Kütüphanesi ise 1829 yılında
kurulduktan şu ana kadar 5 milyon ciltten fazla kitaba sahiptir. Koleksiyonlarda bugüne kadar birçok şehirlerin anlatıları bulunmaktadır. Bunların arasında Osmanlı İstanbulu hakkında üç farklı tür
grupta kaynakları bulunabiliriz. 1. Sivillere ait seyahatnameler, 2. Askeri-Topografik tasvirler, 3. Hacılara ait seyahatnameler.
Birinci grupta genel olarak bilim adamları, tarihçiler, diplomatlar, tüccarlar ve sıradan gezginlere ait seyahatnameler bulunmaktadır. Bu tür yayınların yazarlarından örnek verecek olursak:
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Nikolay Sergeyeviç Vsevolojskiy (1772-1857) – Yarbaylıktan
emekli olduğu zaman birkaç seyahate çıkıyor. 1836-1837 yıllarında
güney Ukrayna ve Kırım’dan geçerek İstanbul ve Anadolu üzerinden
Kuzey Afrika ve Malta’ya geçerek Fransa’ya doğru uzun bir seyahate
çıkıyor. Vsevolojskiy, Rusya’ya döndüğünde kendisine ait matbaada
seyahatini “1836 ve 1837 Yıllarındaki İstanbul, Anadolu, Kuzey Afrika, Malta, Sicilya, İtalya, Güney Fransa ve Paris Seyahatnamesi” başlığı
ile iki ciltlik bir kitapta yayımlamış. Seyahatnamede çok ayrıntılı bir
şekilde şehrin eski tarihi ve farklı milletlerin oluşturduğu şehir kültüründen bahsedilerek, 19 yüzyıl başındaki İstanbul durumu anlatılmaktadır.
Elizabeth Lady Craven, 1786 yılında Kırım’da uzun bir seyahat yaptıktan sonra İstanbul’a geçiyor. 1789 yılında Londra’da kendi
mektuplarını toplayıp “Kırım’dan ve İstanbul’a Yolculuk” başlığıyla kitap halinde bastırıyor. Kitap, 1795 yılında aynı isimle Rusça’ya çevrilmiş. Leydi Kraven seyahatnamesinde daha çok natüralist bir şekilde
Türkler, Tatarlar ile Kırım’da ve İstanbul’da yaşayan diğer topluluklar
hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bilhassa etnografik özelliklerin,
geleneksel yaşam, giyim ve sanatların üzerinde durmaktadır.
Konstantin Mihayloviç Bazili, Zengin bir Rum ailesinin
uşağıdır. Kendisi daha genç yaştayken ailesi İstanbul’dan Odesa’ya
göç etmiştir. Nejin şehrinde Yunan gymnasiumu bitirdikten Odesa’daki Reşilye Lisesi’nde eğitimine devam etmiştir. Devlet hizmetinde bulunduğu süre içinde Beyrut’taki Rus diplomatik misyonunda
yer almıştır. Başkonsolos olarak İstanbul’a defalarca ziyaret etmiştir.
Mutlu geçen ilk gençlik yıllarını hatırlayarak İstanbul hakkında nostaljik birkaç kitap yazmıştır. En ünlü eserleri, 1835 yılında basılan
İstanbul Yazıları ve 1836 yılında yayımlanan Boğaziçi ve Yeni İstanbul
Yazıları’dır.
“Yazılar”ın teması Yeniçeri Ocağı’nın Sultan II. Mahmud tarafından ilgası; idari, dini ve askeri reformların Rus okuyucuya anlatılmasıdır. Fakat devlet katındaki olaylar hakkında yazarken, aslında
Osmanlı Devleti’nde yaşayan halkların tarihini de anlatmıştır. Yani,
Bazili kitabı okuyanlara şarkın renklerini, padişahların başkentini,
İstanbul’un saraylarını, çarşılarını ve minarelerini kendisinin nasıl
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etkilendiyse o şekilde anlatmaya çalışmış ve farklı bir dünyayı tanıtmak istemiştir.
Edward Daniel Clarke (1769-1822). Ünlü bir bilim adamı,
yazar, seyyah ve öğretmendir. 1792 yılından itibaren yaklaşık on yıl
boyunca Batı Avrupa, Orta Doğu, Anadolu, Kuzey Afrika ve İskandinavya’ya seyahatlerde bulundu. 1803 yılında Cambridge Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmaya başladı. Uzun süreli seyahatini Avrupa, Asya ve Afrika’nın Çeşitli Ülkelerinde Seyahatler başlığıyla 11 ciltte
yayımlamıştır. Birinci ciltte 1800 yılında Kırım’a ve İstanbul’a yaptığı
seyahatleri açıklamakta ve Kırım’daki yeni Rus idaresini anlatmaktadır. İstanbul hakkında ise siyasetten, devletin genel durumundan
şehirdeki yaşayışa kadar çok farklı hususlarda açıklamalar yapılmıştır.
Thomas Macgill. İskoç asıllı bir İngiliz tüccardır. 1803-1806
yıllarında Akdeniz ve Karadeniz seyahati yapmıştır. 1808 yılında seyahat notları Londra’da kitap halinde basılmıştır. Seyahatname’nin
başında limanların ekonomik potansiyeli, devletlerin özellikleri ve
tüccarların durumları belirtilmektedir. Tomas Macgill ilk notları
1804 yılına aittir. Notlarında Venedik’in genel durumunu ve Campo
Formio Antlaşması’ndan sonraki dönüşümünü anlatmaktadır. Aynı
yıl Venedik’ten İzmir’e geçerek Ege adalarını dolaşmış, 1805 yılında
İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un şehir yapısı, binaları, nüfusu hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Boğaziçi’ndeki ve Haliç’teki limanlar
ve Karadeniz’de nerelerde gemi taşımacılığı yapılabileceği ayrıntılı
bir şekilde anlatılmaktadır. Eski Antik ve Bizans heykelleri araştırmada tarihsel notları veriyor.
Thomas Macgill, İstanbul’dan sonra Azak Denizi’ndeki Taganrog Limanı’na ve Karadeniz’in kuzey kıyısında yer alan Odesa
(Hocabey) limanına bir ziyaret yapmış, anlatısını orada bırakmıştır.
Ogüsten deLagard, bir Fransız aristokratıdır. 1801 yılında
Napolyon rejiminden kaçıp Rusya’ya göç etmiştir. İsmi Rusça olarak Avgust Osipoviç Delagard şeklinde kaydedilmiştir. Rusya’dayken
orduda subay olarak Fransızlara karışı savaşmıştır. Napolyon rejimi
düştükten sonra Delagard Fransa’ya dönmüştür. 1816 yılına gelindiğinde artık Fransa’da bir bakan olmuş ve 1822 yılında ise İspanya’ya
büyükelçi olarak gönderilmiştir.
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Fransa’ya gelmeden önce 1811 yılında Moskova’dan İstanbul’a
ulaşmış, oradan da Viyana’ya geçmiştir. Delagard seyahatleri sırasında Jülü Griffit’e yazdığı mektuplar 1824 yılında Paris’te bir kitap
olarak yayınlamanıyor. İstanbul hakkındaki mektuplarını 1811 yılının Ekim ayından yazmaya başlamıştır. Mektuplarında, Odessa’dan
gelirken Karadeniz ve Boğaziçi’nde gördüklerini anlatır. İstanbul’a
geldiğinde önce Tarabya’ya yerleşmiş, sonrasında Büyükdere’ye taşınmıştır. Boğaziçi’nden bahsettiği mektuplarında limanları, nüfus dağılımını ve gayri Müslümlerin yaşadığı mahalleleri ve Prens
Adalarını anlatıyor. Aralık ayında Delagard artık mektuplarında İğneada’dan başlayarak İstanbul-Varna arasındaki yolu tasvir etmeye
başlamıştır. Daha sonra Viyana yolculuğu sırasında da İstanbul’dan
bahsetmeye devam etmiştir.
İkinci gruptaki kitaplarda İstanbul’a giden yolların askeri-topografik tasvirleri bulunmaktadır. Bu tasvirlerde ilk olarak yollar
ve güzergah üzerindeki yerleşim yerleri, nüfus ve toprak özellikleri
açıklanmaktadır. Bu tasvirlerde İstanbul’a yaklaştıkça çok zengin ve
detaylı şekilde şehre yakın mahaller ve varoşlar gösterilmektedir.
Karadeniz üzerinde yolların Askeri-topografik tasvirleri
“Meçnikov” Odesa Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesi “Stroganov” özel fonunda bulunmaktadır. Genel olarak bu tasvirler XVIII.
ve XIX. yüzyıllardaki Osmanlı-Rus savaşları döneminde askeri incelemeler için Rus ordusu genelkurmayının siparişine göre yapılmıştır.
Stroganov fonunun koleksiyonunda bulunan askeri bilimler
hakkındaki bölümün zengin olması oldukça doğaldır. Çünkü Aleksandr Stroganov istihkam mühendisi diploması ile Askeri Okuldan
mezun olmuştur. İlk askerlik stajını 1812 yılındaki Fransız-Rus savaşında yapmıştır. Askeri bilimin diğer alanlarıyla da ilgilenmiştir. XIX.
yüzyılda savaş taktikleri değiştiği için topografik bilgiler haritalarda
yer almamaya başlar.
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Rusya daha çok Osmanlı Devleti
ile savaştığından dolayı Balkan Yarımadası’ndan İstanbul’a ulaşan
yolların askeri-topografik tasvirleri derlenmeye başlamıştır. Tasvirler
hazırlanırken sadece yol bilgileri değil, ayırca daha geniş olarak Osmanlı coğrafyası, ekonomisi, idari yapısı, etnik grupları, toplulukların
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gelenekleri ve dinleri yer almaktadır. Bu tür bilgiler genellikle askeri
çatışmalardan önce hazırlanmıştır. Fakat 1818 yılında Rus genelkurmayına hem de XVIII. yüzyıldaki Osmanlı-Rus savaşları hakkında
hem gelecekte olması muhtemel savaşlar için gerekli bilgileri detaylı
şekilde araştırmaları için emir verilmiştir
Bu araştırmaların sonucunda Rusya ve Osmanlı Devleti’ne ait
Karadeniz bölgeleri hakkında coğrafi ve askeri-topografik çalışmaları içeren bir dizi yayınlar yapıldı.
Bu tür yayınlar dahilinde Galatz şehrinden başlayıp Provadı’dan Geçerek Edirne-İstanbul Hattında Bulunan Lüle-Burgaz’a
(Araba-Burgaz) Ulaşan Yolun Askeri-Topografik tasviri ve Curcu ve
Rusçuk’tan Başlayan ve Şumlu’dan Geçerek İstanbul’a Ulaşan Yolun
Askeri-Topografik Tasviri. Bu iki tasvir 1793 yılında Rus genelkurmayından Peter Len isimli levazım subayı tarafından hazırlanmıştır.
Yaş Antlaşması imzalandıktan sonra Peter Len İstanbul’daki Rusya
Büyükelçiliği’ne gönderilmiştir. İstanbul’da onun asıl görevi şehir ve
civarı hakkında topografik haritalar ve tasvirler hazırlamaktır.
Stroganov Kütüphanesi’nde zikredilmiş tasvirler arasında
ayrıca Peter Len’in editörü olduğu gravürlü iki atlas da vardır. Galatz-LüleBurgaz Güzergahı başlıklı atlas 24 harita içermektedir. Rusçuk-San-Stefano Güzergahı başlıklı atlas ise 22 haritadan oluşmaktadır. Atlasların haritalarında Peter Len’in tasvirleri kullanılmış; atlaslar Askeri-Topografya Deposu tarafından yayımlanmıştır.
Tulça kalesinden başlayan Babadağ, Mangaliya, Varna, Burgas ve
Midiya’dan Geçerek İstanbul’a Giden Karadeniz Sahil Yolunun Askeri-Topografik Tasviri başlıklı kitap ise tarihçilerin çok büyük merakla
inceleme yapabilecekleri bir eserdir. Tasviri hazırlayan genelkurmay
levazım dairesinden Yarbay Fedor Berg’dir. Fedor Berg, 1820-1828
yılları arasında uzun süre Münih’te, Roma’da ve Napoli’de büyükelçiliklerde çalışmıştır. 1828 yılında Osmanlı-Rus savaşında general
olmuştur.
Fedor Berg savaştan önce 1819 yılında İstanbul’dan bugün
Ukrayna’daki İsmail şehrine kadar uzanan bir seyahata çıkar. Yoldan
detaylıca yazılmış notları Karadeniz Sahil Yolunun Askeri-Topografik Tasvir” temelinde oluşmuştur. Ayrıca kendi tasvirini hazırlarken,
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Fransız mühendisler Lafite-Klave ve Kauffer tarafından toplanmış
bilgileri de kullanmıştır.
Fransuva Kauffer 1784 yılından itibaren İstanbul’da Fransız
Büyükelçiliği’nde çalışmıştır. Daha sonra Osmanlı hükümetinin daveti ile mühendis olarak araştırmalarına İstanbul’da devam etmiştir.
Aynı dönemde 1783 yılında beri kale-hisarlarının rekonstrüksiyonu için Fransa’dan mühendis Lafite Klave gelmiştir.
Stroganov Kütüphanesi’nde Lafite Klave’nin Rusça’ya da çevrilen İstanbul-Oçakov (Özi) Yolunun Tasviri başlıklı bir kitap bulunmaktadır. Lafite Klave 1784 yılının Nisan-Eylül aylarını seyahatte
geçirmiştir. İstanbul’dan çıkarken Davut Paşa Sarayı, Küçük Çekmece ve Büyük Çekmece’den geçerek Çorlu, Lüleburgaz, Hacıoğlu Pazarcık, Mangaliya, Akkerman, Özi kalesine kadar uzanan yolu
detaylı olarak anlatmıştır. Lafitte Klave ayrıca yol boyunca gördüğü
insanların yaşama şekillerine meraklıymış. Her köy veya kasabada
yaşayan toplulukların etnik özellikleri, gelenekleri, evleri, yapı özellikleri, mutfakları, tarlalardaki hasat şekilleri hakkında açıklamalar
yapmaktadır.
Güney Ukrayna tarihini araştıran tarihçiler için Lafitte Klave’nin seyahatnamesi çok zengin bir kaynaktır. Evliya Çelebi gibi
Lafitte Klave’nin açıklamalarında Akkerman kalesi, Hocabey kalesi
(Odesa) ve Özi kalesi (Oçakov) yapı özellikleri hakkında detaylar ve
onların genişleme potansiyeli üzerine bilgiler vermektedir.
Stroganov Kitap Koleksiyonu’nda daha bir önemli kaynak olarak 12 haritalı bir atlas olan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının ve
Karadeniz Sahilleri Üzerindeki Önemli Yerlerin Çizimleri ve Tasvirleri.
1807 Yılında Majesteleri Çarın Haritacılık Deposunda Bulunan Orijinal Çizimlerin ve El Yazmalarının Gravürlü Derlemesi söylenebilir.
Bu atlas hazırlanırken daha çok Lafitte Klave, Fransua Kauffer, astronom Tondü, deniz subayları Trüge ve Düvertom tarafından toplanmış bilgiler ve araştırmalar kullanılmıştır.
Ayrıca, kütüphanede Stroganov’un el yazması kataloguna göre,
büyük miktarda topografik haritalar varmış. İkinci Dünya Savaşı döneminde kütüphane bombaladığından dolayı ondan çok az bir şey
kalmıştır.
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Topografı tasvirleri ve haritaları sadece özel bir hazırlıkla ve
uzmanlar tarafından yapılabilirdi. Onların da bu bilgileri toplarken
azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Kaynakları araştırırken
entegre bir yaklaşım ile fiziksel, coğrafi, etnografik ve ekonomik tanımı notlar ve zaman zaman tarihsel pasajlar ile bilgileri toplayabilirmiş. Bundan dolayı XVIII. ve XIX. yüzyıllardaki İstanbul üzerine
araştırma yapanlara askeri-topografik kaynakları kullanmalarını vurgulamak gerekir.
Üçüncü grupta Hacılara ait seyahatnameler bulunmaktadır.
Bu tür yayınlardan ilki: XII. Yüzyılda Novgorod Başpiskoposu Antoni’nin Çargrad (İstanbul) Seyahatnamesi’dir. Seyahatnameyi yayımlayan editör olarak Pavel Savvantov 1872 yılında yazdığı giriş kısmında ortalama okurlar için Osmanlı İstanbul’un durumu hakkında
açıklamalarda bulunmuştur.
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hacılık yapmak popüler bir hale
gelmiştir. Bunlara ait yazmalar 1705 yılında Aynoroz’a ve Çargrad’a
Hac Yolculuğu, 1721 yılında Çargorod’dan Geçerek Kudüs’e Hac Yolculuğu ve diğer notlar kitap olarak yayımlanmış. Fakat bolşeviklerin
iktidara gelmesinden sonra Odessa bilim kütüphanelerindeki bu
yazmalara kaybolmuştur.
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Notlar:
ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɢɦɟɸɬɫɹɪɚɡɧɨɱɬɟɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɢɦɟɧɢ
ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɚɬɚɥɨɝɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɨɧ ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɉɟɬɪ Ƚɥɢɧɨɟɰɤɢɣ ɇ ɉ ɜ
©ɂɫɬɨɪɢɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɛɚª ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ Ɏɟɞɨɪɨɦ ɚ ɜ
©ɋɩɢɫɤɟɜɨɢɧɫɤɨɦɭɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɢɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɲɬɚɬɟɩɪɢ
ɜɨɣɫɤɟɜɩɨɥɤɚɯɝɜɚɪɞɢɢɜɚɪɬɢɥɥɟɪɢɢɢɲɬɚɛɨɮɢɰɟɪɚɦ«
ɝɨɞɚªɟɫɬɶɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɫɟɤɭɧɞɚɧɬɦɚɣɨɪɟɄɜɚɪɬɢɪɦɟɣɫɬɟɪɫɤɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɂɜɚɧɟ Ʌɟɧɟ ȼ ©ɋɜɨɞɧɨɦ ɤɚɬɚɥɨɝɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɧɢɝɢ 
ªɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɮɚɦɢɥɢɹɅɟɧɚɤɚɤɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
 ɒɚɪɥɶ Ɋɟɧɟ Ɏɭɪɤɪɭɚ ɞɟ Ɋɚɦɟɤɭɪ &KDUOHV 5HQH )RXUF
UR\GH5DPHFRXUW ɝɟɧɟɪɚɥɦɚɣɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪɄɨɪɩɭɫɚ
ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɯɜɨɟɧɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜɛɵɥɞɪɭɝɨɦɅɚɮɢɬɬɚɄɥɚɜɟɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɫ ɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɜɌɭɪɰɢɢ
 ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɜɢɞɭ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ Ⱦɸɜɟɪɧ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɢɣ ɅɚɮɢɬɬɚɄɥɚɜɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɜ
Ɉɱɚɤɨɜɜɝ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ(N
 ȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɢ Ɍɭɥɶɱɢ ɱɪɟɡ Ȼɚɛɚɞɚɝ Ɇɚɧɝɚɥɢɸ
ȼɚɪɧɭ Ȼɭɪɝɚɫ ɢ Ɇɢɞɢɸ ɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ  ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɤɜɚɪɬɢɪɦɟɣɫɬɟɪɚ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɲɬɚɛɚ
ȿɝɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ
Ʉɜɚɪɬɢɪɦɟɫɬɟɪɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɨɦ Ȼɟɪɯɨɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɢ
ɡɚɩɢɫɨɤɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜɅɚɮɢɬɚɜɢɄɚɭɮɟɪɚɜ
ɝɨɞɚɯ±ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɲɬɚɛɚ±ɫ
>ɅɚɮɢɬɬɄɥɚɜɟɀ@ɈɩɢɫɚɧɢɟɩɭɬɢɨɬɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹ
ɞɨ Ɉɱɚɤɨɜɚ  >ɀ ɅɚɮɢɬɄɥɚɜɟ@ ± ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝ ɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɒɬɚɛɚ±ɫ
 Ʌɟɧ ȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢɡ
ɝɨɪɨɞɚȽɚɥɚɰɚɱɪɟɡɉɪɚɜɚɞɢɜɅɸɥɟȻɭɪɝɚɫ ɬɨɠȺɪɚɛɚȻɭɪɝɚɫ 
ɥɟɠɚɳɢɣɩɨɞɨɪɨɝɟɢɡȺɞɪɢɚɧɨɩɨɥɹɜɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɅɟɧ
±ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɚɝɨɲɬɚɛɚ
±>@ɫ
 Ʌɟɧ ȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɬ
ɀɭɪɠɢ ɢ Ɋɭɳɭɤɚ ɱɪɟɡ ɒɭɦɥɭ ɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ  Ʌɟɧ ±
ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝ ɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɝɨ ɲɬɚɛɚ
±ɫ
 Ɇɚɪɲɪɭɬ ɨɬ Ɋɭɳɭɤɚ ɞɨ ɋɚɦɚɧɋɬɟɮɚɧɚ  ɱɟɪɱɟɧɵɣ
ɤɚɧɬɨɧɢɫɬɚɦɢ ɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɩɨ
± >ɋɩɛ  ȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɩɨ «@ ± >@ F  ɥ
ɤɚɪɬ
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  Ɇɚɪɲɪɭɬ ɨɬ Ƚɚɥɚɰɚ ɞɨ Ⱥɪɚɛɚɛɭɪɝɚɫɚ  ɱɟɪɱɟɧɵɣ
ɤɚɧɬɨɧɢɫɬɚɦɢɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɞɟɩɨ
± >ɋɩɛ  ȼɨɟɧɧɨɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɩɨ «@ ± >@ F  ɥ
ɤɚɪɬ
 Ɇɚɪɲɪɭɬɵ ɩɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɜ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɢɢ
Ɇɨɥɞɚɜɢɢ ɢ ȼɚɥɚɯɢɢ«  ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɨɮɢɰɟɪɚɦɢ
ɤɜɚɪɬɢɪɦɟɣɫɬɟɪɫɤɨɣɱɚɫɬɢɜɩɨɫɥɟɞɧɸɸɬɭɪɟɰɤɭɸɜɨɣɧɭɫ
ɩɨɝɨɞ±ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɲɬɚɛɚ
±>@ɥ
ɑɟɪɬɟɠɢɢɨɩɢɫɚɧɢɹɩɪɨɥɢɜɚɦɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɤɨɦɭ
Ⱦɚɪɞɚɧɟɥɶɫɤɨɦɭ ɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɟɫɬɚɦ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɛɟɪɟɝɚɦɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹɥɟɠɚɳɢɦɫɨɛɪɚɧɵɢɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɵ
ɝɨɞɚ ɩɪɢ ȿɝɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɚ Ⱦɟɩɨ ɤɚɪɬ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯɱɟɪɬɟɠɟɣɢɪɭɤɨɩɢɫɟɣɜɨɧɨɦȾɟɩɨɯɪɚɧɹɳɢɦɫɹ
±>ɋɉɛ@±ɥɤɚɪɬ
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