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Sunuş

Ivan Sergeyeviç Turgenyev’in yaratıcılığı, 19. yüzyıl Rus edebiyatının en
önemli olgularındandır. Turgenyev, deneme, öykü, uzun öykü, düzyazı
biçiminde şiirler ve edebiyat eleştirileri gibi oldukça geniş bir sanatsal
yelpazede düzyazı türünde yapıtlar kaleme almışsa da daha çok romanlarıyla ünlendi ve Rus klasik romanının başlıca yaratıcıları arasında yer aldı.
Yarattığı sanatsal sistem, hem Rusya’da hem de yurtdışında romanın poetikasını değiştirdi. Yapıtları övüldü ve sert bir şekilde eleştirildi, Turgenyev buna rağmen yaşamı boyunca Rusya’yı refaha götürecek bir yol aradı.
Turgenyev, bir sanatçının asıl görevinin “kendisine yakın bulmasa bile
gerçeği, gerçek yaşamı tam ve doğru açıklamak”1 olduğunu ifade eder.
Nitekim altmış beş yıllık yaşamının yirmi yedi yılını Rusya’nın dışında
geçirmesine karşın, hemen hemen her yapıtında dönemin güncel ve
toplumsal sorunlarına eğilmiştir. Rus toplumsal yaşamını ilgiyle izleyerek
toplumun aydın kesiminden olan kişilerin “çok hızlı değişen fizyonomileri”ne dikkat çekmiştir. Bu bağlamda sanatçının özellikle romanları, Rus
aydınlarının 1840-1880 yılları arasındaki toplumsal ve düşün yaşamlarının bir aynası olarak nitelendirilmektedir. Mihail Bahtin’in deyişiyle
“Turgenyev’in her romanı, gerçekliğin can alıcı sorunlarına açık ve net
bir yanıtıdır”.2
Çağın düşünsel ve ideolojik eğilimlerinin etkisinde kalan insanların
iç dünyasını betimleme arzusu, Turgenyev’in bir roman yazarı olarak en
ayırt edici özelliğidir. Monografik olarak nitelendirilebilen romanlarının
merkezinde genellikle, zamanının karakteristik özelliklerini taşıyan bir
1

2

Russkiye pisateli o literaturnom trude v 4-h knigah. Red. B. S. Meylah. C. 2. Leningrad:
Sovetskiy pisatel, 1955, s. 706.
M. M. Bahtin. Literaturno-kritiçeskie statyi. Moskva: Hudojestvenaya literatura, 1986, s. 92.
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kişinin yaşamı vardır. Döneme ait tüm özellikler; bu kişinin yaşamında,
ideolojik çatışmalar, anlaşmazlıklar, polemikler yoluyla ortaya çıkarılır.
İnce bir ruhbilimci olan Turgenyev’in romanlarındaki psikolojizmi
son derece özgün bir yapıya sahiptir. L. Tolstoy ve Dostoyevski’de olduğu
gibi içsel yaşamın yoğunluğu, karakterlerin iç dünyasının psikolojik olarak ayrıntılı bir biçimde irdelenmesi yerine, yüz ifadeleri ya da genellikle
sembolik anlamlar kazanan jestler, portreler ya da manzara betimlemeleri
gibi dışsal belirtilerin betimlenmesiyle aktarılır. Karmaşık ruhsal durumları anlatmak için ustaca kullanılan anlamlı ve ahenkli edebi üslubu, dilin
lirizmi ve sadeliği, sanatçının yapıtlarına özel bir anlam katmaktadır.
Elinizdeki bu çalışma 2005 yılında yayımlanan ve uzun zaman önce
baskısı tükenen İvan S. Turgenyev adlı monografinin gözden geçirilmiş
ve yeni bilgilerle zenginleştirilmiş halidir. Bu çalışmayla Turgenyev’in,
insan ve sanatçı olarak bütünsel portresinin çizilmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda yazarın soyuna ait tarihçeden başlamak üzere, yaşamı ve başlıca yaratıcılık evreleri tanıtılmakta, Bir Avcının Notları, ile Rudin, Soylu
Yuvası, Arife, Babalar ve Oğullar, Duman ve Ham Toprak romanları ise
ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bununla birlikte yaşadığı çağ, Belinski ile dostluğu, Oteçestvennıye zapiski ile Sovremennik dergilerinin üyeleri,
Rus Nihilistleri, Fransız sanatçı dostları, ünlü mezzo soprano Pauline
Garsia Viardot’ya büyük aşkı, Türkiye’de Turgenyev vb. konular ayrıca ele
alınmakta, Turgenyev hem bir insan hem de bir sanatçı olarak tarafsızca
değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
Kitabın yeni baskısı toplamda yirmi beş bölümden oluşmuş, altmış iki
görsel ve dizin ile zenginleştirilmiştir.
Bu kitabı yeniden basmam için beni yüreklendiren sevgili öğrencilerimin, bilimsel ve manevi desteğini gördüğüm değerli arkadaşlarımın ve
meslektaşlarımın her birine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Ve sevgili aileme, olağanüstü özveri, hoşgörü ve desteklerinden dolayı
her zamankinden çok teşekkür borçluyum.
Son olarak bu çalışmayı bir kitaba dönüştüren Hece Yayınları'nın
çalışanlarının titizliğinden duyduğum memnuniyeti de belirtmek isterim.
İstanbul, 2021
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İvan Turgenyev’in Soy Ağacı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Oryol bölgesinin en varlıklı toprak
sahiplerinden Varvara Petrovna Lutovina, ikinci kez anne oluşunu
şöyle not etti güncesine: “1818 yılının 28 Ekim1 Pazartesi günü,
Oryol’da, malikanemde, öğlen 12’de, 53 cm boyunda oğlum İvan
doğdu.” Çok geçmeden bebeğin adı, Spaskoe-Lutovinovo yurtluğundaki malikanesinin duvarını süsleyen varaklı bir çerçevenin
içinde, altın yaldızlı sayısız yuvarlağın serpiştirildiği geniş gövdeli
soy ağacında yerini alacaktı. Üzerinde İvan yazılı bir yuvarlak, ağacın enine boyuna dallanıp budaklanan en geniş bölümüne iliştirildi.
Aşağı doğru inildiğinde, Rusya’nın tarihine yapılan dört yüzyıllık
görkemli bir yolculuğun sonunda, ailenin Tatar kökenlerine ulaşılmaktaydı...
Yıllar sonra, sosyetik çevrelerin bu yöndeki sitemle örülü konuşmalarını yumuşak bir olgunlukla karşılayacak İvan Turgenyev, ulusların soylu sınıflarında ve üst kültür çevrelerinde etnolojik anlamda
bir ırkdaşlık olgusu bulunmadığını, önde gelen Rus şairlerinden
Vasili Jukovski’nin anne tarafından Türk soyunda, Aleksandır
Puşkin’in dedesinin Etiyopyalı köklerinde, Mihail Lermontov’un
damarlarındaki İskoç kanında hatırlayacaktı. Pauline Viardot’nun
bir gün kendisine yönelttiği “Turgenyev kimdir gerçekte?” sorusunu
da yanıtsız bırakacaktı. Oysa bu yöndeki eleştirilere karşı, rahatlıkla
soyunun armasının ayrıntılı olarak anlatıldığı eski bir şahadetnameyi okuyabilir ya da Spaskoe-Lutovinovo malikanesindeki gurur
1

Yeni takvime göre 9 Kasım 1818. Rusya'da, yeni takvime geçildiği 1918 yılından önceki
tarihler eski takvime göre verilmektedir. Bu nedenle kitapta geçen tarihlerin yanında
parantez içinde, yeni tarih de yer alacaktır.
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duyduğu soy ağacından söz edebilirdi o. Bunlar Turgenyevlerin
soyunun, ataları Tatar mirzası Turga’nın Altın Orda Devleti’nden
ayrılışıyla başlayan tarihçesiydi...

Turgenyev Soyunun Arması

Orta Çağ’ın en önemli meydan savaşlarından biri olan Kulikovo
Ovası Savaşı’ndan sonra, genç Moskova Devleti’nin bağımsızlığa
doğru hızla ilerlediğini sezen Mirza Turga, 1440 yılında Knez Vasiliy Vasilyeviç’in (Tyomnıy) huzuruna çıkarak Rus olmak istediğini
iletmiştir. Böylece bizzat knez tarafından vaftiz edilerek İvan Turgenyev adını alan Turga, Rusya’da Turgenyevler soyunu başlatmıştır.
Cesur ve onurlu davranışlarının ötesinde, kendisine knez tarafından
Kaluga bölgesi geniş topraklarının armağan edilmesi, Turgenyevlerin soylu (dvoryan) sınıfında yer alarak, üç katmandan oluşan Rus
soylu sınıfının ikinci katmanına dahil edilmelerini sağlamıştır. Aile
mensupları en üst katman olan “boyarskaya duma”2 üyeleri olamayacaktı belki, ama bir alt katman olan taşra soyluları (provintsialnoye dvoryanstvo) arasında da yer almayacaklardı.
2
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“Boyarskaya duma” – Rusya’da yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük
meclisin adı.
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Turgenyevlerin soyundan gelenler, 16. yüzyıl boyunca, genellikle
Rus ordusunda komutan olarak görev yaptılar; Grigori Mihayloviç
Turgenyev, Çernigov’da; Afanasi Dimtriyeviç, Belgorod’da; Denis
Petroviç ise Tambov’da bu görevi başarıyla sürdürerek, adlarını
Rusya tarihinin sayfalarına yazdırmayı başardılar. Yine İvan Turgenyev’in torunun torunu olan Pyotr Dimtriyeviç Turgenyev Astrahan
ile Kazan Hanlıklarının Ruslarca ele geçirilmesinde önemli katkılar
sağlamıştı. Pyotr Turgenyev, 1551 yılında Çar IV. İvan Vasilyeviç
(İvan Groznıy, Korkunç İvan) tarafından, Altın Orda Devleti
başbuğlarından Nogay’ın yönetimindeki Kıpçaklara elçi olarak
gönderilmiş, onları Kazan’la iş birliği yapmaktan vazgeçirmek üzere
görüşmelerde bulunmuş, böylece her iki hanlığın da Rus hakimiyeti
altına girmelerini kolaylaştırmıştı.
1 Haziran 1605’te, kendisini IV. İvan Vasilyeviç’in oğlu3 olarak
tanıtarak Rusya tahtına oturan I. Dimitri İvanoviç’in (Düzmece
Dimitri) manastırdan kaçan Grigori Otrepyev olduğunu ortaya
çıkaran kişi yine Turgenyevlerden Pyotr Nikitiç olmuştu. Bunun
dışında Turgenyevler soyundan gelen ve Rusya tarihine adını kazıyan diğer önemli isimler, Fyodor Turgenyev ve oğlu Vasili Fyodoroviç’dir. Baba Turgenyev, 1645 yılında Moskova seferine katılarak
Smolensk altında cesurca savaşırken; oğul Turgenyev, 1694 yılında
V. Ivan Alekseyeviç’e hizmetlerinden dolayı şahadetname ile ödüllendirilmiştir.
1700 yılında, Büyük Petro’nun soytarısı konumundaki Yakov
Turgenyev ise ülkenin batılılaşma yönündeki reformlarından biri
olan kılık kıyafet kanununun kabulüyle boyarların sakallarını keserek reform hareketlerini destekler bir şekilde davranışlar sergile3

Dimitri İvanoviç, IV. İvan Vasilyeviç’in son eşi Mariya Fyodorovna Nagaya’dan olan en küçük
oğludur. Çarın yedinci evliliği olduğundan dolayı Rus Kilisesi tarafından resmi sayılmamış,
bu evlilikten doğan Dimitri varis olarak kabul edilmemiştir. Çarı’ın ölümünden sonra ilk
evliliğinden olan oğlu I. Fyodor İvanoviç’in tahta çıkmıştır. Dimitri ise güvenlik nedeniyle
Ugliç kasabasına gönderilmiştir ancak 15 [25] Mayıs 1591’de 8 yaşında öldürülmüş ve
Rurik hânedanı da böylece sona ermiştir. Diğer yandan I. Fyodor İvanoviç’in akli dengesi
yerinde olmaması devlet idaresinin 1598 yılına kadar eniştesi Boris Godunov’un elinde
kalmasına yol açmıştır. Bkz. A. P. Pavlov. Gosudarev dvor i politiçeskaya borba pri Borise
Godunove (1584-1605). SPb: Nauka, 1992; Kezban Acar. Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne
Rusya. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, s. 110-141.
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miştir. Bir diğer Turgenyev olan Aleksey Romanoviç’in yaşamı
ise vodvillere konu olabilecek niteliktedir. Çariçe Anna İoanovna’nın kalem müdürlüğünü yapan Aleksey Romanoviç’in herkesçe
konuşulan yakışıklı çehresi, onun çariçenin kıskanç yardımcısı
Biron tarafından saraydan uzaklaştırılmasına ve Türk-Rus savaşında
görevlendirilmesine neden olur. Aleksey Turgenyev, Osmanlılarca
esir alınır ve Topkapı Sarayı’na gönderilir. Rivayete göre, yakışıklı
çehresi kaderini bir kez daha belirler ve saraydan kaçmasına yardımcı olur. Saraydaki nüfuzlu bir kadının onunla ilgilendiği, yanına
rehber ve bir kese altın vererek kaçmasını sağladığı anlatılır.4
İvan Sergeyeviç Turgenyev’in dedelerinin, Nikolay Novikov’un
kurduğu Dostluk Derneği’nin (Drujeskoye obşçestvo) önde gelen üyelerinden mason İvan Petroviç Turgenyev ve Rus edebiyatı tarihinde
saygın bir yere sahip olan Aleksandır ve Nikolay İvanoviç Turgenyev
kardeşlerle de uzaktan akrabalıkları olduğu bilinmektedir. Arzamas
adlı edebiyat topluluğunun bir üyesi ve duygusalcılık akımının
başlatıcısı Nikolay Karamzin (1766-1826), Vasili Jukovski (17831852) ve büyük Rus ozanı Aleksandır Puşkin’in (1799-1837) yakın
dostu olan Aleksandır İvanoviç; 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, aydın
Rus toplumunun önde gelen temsilcilerinden biriydi. Nikolay İvanoviç ise toprak köleliği düzenine karşı kaleme alınan ve dönemin
ünlü eseri olan, Vergiler Hakkında (O nalogah, 1818) ile Avrupa’ya
Rusları ilk kez ayrıntılı bir şekilde tanıtan, Rusya ve Ruslar (La Russie et les Russes) adlı eserinin yazarıydı...
Ne var ki, 18. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde onurlu
ve cesur Turgenyevlerin soyu çökmeye başlayacak; büyük san ve
unvanların yerini erken emekliliğe ayrılan asteğmen ve süvari yüzbaşıları alacaktı. Yoksul köylerde sürdürülen yaşamlar pasifleşecek,
maddi olanaklar gün geçtikçe kötüye gidecekti. Öyle ki, ileride
dünya çapında üne sahip bir yazar olacak İvan Sergeyeviç Turgenyev’in babası, 22 yaşındaki süvari, Sergey Nikolayeviç’in malvarlığı
Turgenyevo adında bir köy ile yüz kırk köleden oluşacaktı. Ancak
4
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Yazar Turgenyev bu olayı daha sonra, 1867 yılında, Pauline Viardot için Baden-Baden’de
kaleme aldığı bir operetin librettosunda kullanacaktır.
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zırhlı süvari alayında subay olan bu birkaç yabancı dil bilen yakışıklı
genç asker, 1815 yılında Oryol’a yerleşen birliği için at bakmaya,
Spaskoe-Lutovinovo yurtluğuna gittiğinde, Turgenyevlerin yoksullaşmış ve değer kaybetmiş soyu üzerine kurtarıcı bir ışık doğacaktır…
Etobur anlamına gelen “Myasoyed” lakabıyla bilinen, Litvanya
kökenli Trofim Lutovinov, 1605’te Polonya-Litvanya tarafından
ablukaya alınan Moskova’da büyük bir direniş gösterdiğinde, Rus
çarına kendisinden övgüyle söz edilmişti. Bu başarısı sonucunda
Trofim Lutovinov’a Spaskoe köyünün dörtte bir bölümü armağan
edildi. Bu olayla ilgili olarak, Çar Mihail Fedoroviç ile Patrik Filaret’in imzalamış olduğu, 1 Kasım 1622 tarihli bağış belgesinde;5
Trofim Lutovinov’un Rus Devleti’ne üstün hizmetleri ile karakterinin sert ve güçlü özellikleri yer almıştı. Nitekim Lutovinovlar
soyunun en karakteristik özelliği (ki bu özellik Turgenyev’in annesi
Varvara Petrovna’ya da geçecektir); damarlarındaki kanın kaynamasıydı. Lutovinovlar güçlerini nasıl harcayacaklarını, bitmez tükenmez enerjilerini neye kullanacaklarını çok iyi bilmezlerdi. Genel
olarak Rus tarihinde adlarına pek rastlanmayan Lutovinovlar, çiftlik
işleriyle uğraşmaktan sıkıldıklarında, komşularıyla kavga ederek
enerjilerini harcamayı tercih ederlerdi.
Lutovinovlara özgü davranışlardan, Rus edebiyatının önde gelen
şairlerinden Gavriil Derjavin (1743-1816) de söz etmektedir. Derjavin, orduda geçirdiği 1762-1775 yılları arası döneme geniş yer
ayırdığı anılarında, Pyotr Lutovinov’un emrinde görev yaptığından
söz ederken, Lutovinov kardeşleri şöyle nitelendirmektedir:
Aleksey İvanoviç Lutovinov ve ağabeyi Yüzbaşı Pyotr İvanoviç, görevlerinde zeki ve çok becerikli kişiler olmalarına rağmen, bilhassa büyük
olanı, son derece şımarık mizaçlıydı. Ağabeyini örnek alan küçük kardeş de sıkça utanç verici hareketlerde bulunuyor, uygunsuz bir yaşam
sürdürüyordu; ikisi de içkiye, kumara ve hayat kadınlarına düşkündü.6
5

6

V. А. Çalmayev. İ. S. Turgenyev, jizn i tvorçestvo. Tula: Priokskoye knijnoye izd-vo, 1989,
s. 28.
A.y.
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Lutovinov kardeşler, ordudan ayrıldıktan sonra Petrovski köyüne yerleşerek alışılagelen yaşam biçimlerini sürdürmeye devam
etmiş, komşularının topraklarına el koyarak yurtluklarının sınırlarını genişletmişlerdi. Öyle ki Emekli Albay Pyotr Lutovinov’un,
topraklarını vermekte direnen komşularıyla girdiği tartışmayı vahşet içeren bir yöntemle nasıl çözdüğü, uzun yıllar köylülerce anlatılacaktı. Pyotr Lutovinov, komşularına pusu kurup onlara ateş açar;
bir arabaya doldurduğu ölenleri Livnı kasabasına götürürken, köylerini ateşe verir ve etrafına “ben sizin kamçınızım!” diye tehditler
savurur. Ancak, köylülere korkulu anlar yaşatmayı başaran, bu vahşi,
kaba saba, kumarbaz derebeyi, kızı Varvara’nın 30 Aralık 1787 tarihindeki doğumuna iki ay kala ölür.
İvan İvanoviç Lutovinov ise Aleksey ve Pyotr kardeşlerden farklı
olarak, orduya girmek yerine, Rusya’nın en önde gelen okullarından biri olan Peterburg Maiyet Okulu’nda eğitim almayı seçmişti.
Ancak aldığı bu iyi eğitime rağmen, o bir Lutovinov’du, dahası dizginlenemeyen ve bastırılamayan içgüdülere sahipti. İşte bu ruh hali
içerisinde İvan Lutovinov, başkentte kariyer yapmaktan vazgeçerek
köyüne döndü. Zengin olma ihtirası içini yakıp kavuruyor, topraklarına ve köylerine durmadan yenilerini ekliyordu; asilzadelere ve
tüccarlara yüksek faizlerle para veriyor, borcunu ödeyemeyenlerin
topraklarına el koyuyordu. Lutovinov’a borçlu olanların arasında
Lev Tolstoy’un büyükbabası ve büyükannesi de vardı. 1812 yılında,
otuz beş ruble karşılığında Tolstoyların Plutnevo yurtluğuna sahip
olacaktı.
Lutovinovlara ait Spaskoe topraklarını genişletmesiyle birlikte,
pek çok alanda yeni düzenlemeler gerçekleştirmişti İvan İvanoviç;
öncelikle yurtlukta iki katlı ahşap ev inşa edildi. Kerpiçle sağlamlaştırılmış dış cephedeki sütunlar oldukça zengin bir görünüm
oluştururken, yüksek pencerelerin aydınlattığı ana binanın her iki
yanında, yarım daire biçiminde, taştan yapılmış galeriler ve ahşap
yapılar yer alıyordu. Oldukça fazla sayıdaki değerli kitabın bulunduğu oda ise evin en gözde mekânlarındandı. Bunun dışında, Spaskoe
köyüne adını veren eski ahşap kilise yıkıldı ve yurtluğun girişine
taştan yenisi inşa edildi. Yine bu yıllarda, her iki yanından ıhlamur
14
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ağaçları yükselen patikaların bulunduğu büyük park bölündü ve
içinden geçen derenin kimi yerlerine bentler kurularak irili ufaklı
göllerle çağlayanlar oluşturuldu...

Spaskoe-Lutovinovo Yurtluğunun Haritası

İşte bu yurtluğa sığınmıştı, 1810 yılının bir kış gecesinde, annesinin ölümünden sonra üvey babası Somov’un evinden kaçan 23
yaşındaki Varvara; giderek çetinleşen yaşam koşullarına, üvey kız
kardeşlerinin huysuzluklarına, hak etmediği cezalara ve özellikle
üvey babasının yıllarca sürdürdüğü tacizlere daha fazla dayanamayarak amcası İvan İvanoviç’ten yardım istedi.
İvan İvanoviç’le yeğeninin yıldızları pek barışmıyordu aslında;
sık sık tartışıyorlar, birbirine ağır hakaretlerde bulunuyorlardı. 1813
yılında, aralarındaki büyük bir kavga sonrası, Varvara Spaskoe-Lutovinovo’dan kovuldu. Yoldayken, amcasının aniden fenalaşarak
öldüğü haberini aldı ve geri dönerek bu yurtluğa sahip olabilmek
15
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için olağanüstü bir hukuk savaşı verdi. 26 yaşında, büyük bir servetin tek sahibi oldu; sadece Oryol bölgesinde, oldukça zengin
toprakları ve beş binin üzerinde toprak kölesi vardı, bunun dışında
Kaluga, Tula, Tambolsk ve Kursk bölgelerinin pek çok yerindeki
geniş arazi ve köylerin de sahibi olmuştu. Ayrıca 980 kilo gümüş
ile 600.000 rublelik serveti vardı. Böylesi büyük bir serveti yönetmenin ötesinde, emrindeki binlerce insanın yaşamını kontrol etme
hakkına da elinde bulunduruyordu artık Varvara Petrovna... Ne
var ki, doğa, kaderinde olduğu gibi, ona lütufkâr davranmamıştı.
Orta boylu ve çirkinceydi; iri gözeneklerle kaplı yüzü sert ve acımasız mizacını yansıtıyordu. Varvara’nın aynadaki görüntüsünden
yaşadığı hoşnutsuzluk ve hayal kırıklığı her geçen gün biraz daha
artıyordu. Yaşına rağmen, aşkı henüz tatmamıştı. Giderek yalnızlığı
artmakta, buna karşın evlilik hayalleri azalmakta, acımasız karakteri
katılaşmaktaydı.
Spaskoe-Lutovinovo’nun sert mizaçlı sahibi, birliği için at bakmaya gelen Sergey Nikolayeviç Turgenyev’i karşısında görür görmez vuruldu; tüm hünerlerini kullanarak onu etkilemeye çalıştı.

Sergey Nikolayeviç Turgenyev (1793-1834)

Varvara Lutovinova-Turgenyeva (1787-1850)

Varvara Lutovinova, genç süvariye gün boyu Spaskoe-Lutovinovo ile Petrovskoye yurtluklarını dolaştırdı, kendi seralarında
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yetiştirilen egzotik meyvelerden ikram etti. Sergey Nikolayeviç
kendisinden altı yaş küçüktü, ancak o, koca aramaktan ve yalnızlıktan oldukça yorulmuştu. Ondan çok hoşlanmıştı ve tekrar evinde
görmeyi çok istiyordu. Bununla beraber, Varvara Petrovna, Sergey
Nikolayeviç’in bu konudaki kararsızlığını sezmiş olmalı ki, onun
yeniden yurtluğa gelmesini sağlayabilmek için kılıç askısına el koymuştu.
Sergey Nikolayeviç’le evlenmeyi kafasına koyan Varvara Lutovinova, onu etkilemek için başka yollara da başvuruyordu. Kendisine
bu konuda yardımcı olabileceğini düşündüğü Sergey Nikolayeviç’in
babası da bu yollardan biriydi. Bölgenin en varlıklı kadınının,
oğluyla evlenmek istediğini öğrenen Nikolay Alekseyeviç, çok
yakında tamamen parasız kalacakları korkusuyla oğlunu onu ikna
etmeye çalıştı; yalvardı, yakardı, diz çöktü ve sonunda da başarılı
oldu.
1816 yılında, Sergey Nikolayeviç ile Varvara Petrovna, SpaskoeLutovinovo köy kilisesinde dünya evine girdiler. Ancak Varvara
Petrovna için bu evlilik, henüz yeni başlayan dramatik bir sahneden
başkaca bir şey değildi. Çok kısa bir süre sonra sevilmediğini anlayacak, kendisine çocuk vererek kocasını aileye bağlamaya çalışacaktı.
Ancak ne ilk oğulları Nikolay’ın (1816) ne de iki yıl sonra İvan’ın
doğumu aileye mutluluk getirecekti. 1821 yılında, üçüncü oğulları
Sergey’in doğumu ise Varvara Petrovna’nın sıkıntılarını daha da
artıracaktı; sık sık yaşanan ağır sara nöbetleri her ikisini de çok
yıpratacak, bu sıkıntı dolu yaşam, ancak 16 yıl sonra oğlu Sergey’in
ölümüyle son bulacaktı.
1821 yılında, ailesine yardımcı olma gerekçesiyle, albay rütbesiyle emekli olan 29 yaşındaki Sergey Nikolayeviç’in yaşam tarzı
değişmeyecekti; eşinden uzak durmayı sürdürmekle birlikte, bağımsız hayatına devam edecekti. Kâh Oryol, Mtsensk ve Moskova dilberleriyle, kâh toprak köleleriyle ilişkide bulunacak ve Moskova’daki
kültür çevreleriyle de bağlarını kuvvetlendirecekti. En yakın dostları
arasında, dönemin popüler yazarlarından Mihail Zagoskin vardı.
Turgenyevlerin komşusu olan Zagoskin’in evinde, aralarında zaman
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zaman Puşkin’in de bulunduğu ünlü konuklar ağırlanmaktaydı. Sergey Nikolayeviç’in sık sık bir araya geldiği arkadaşlarının arasında
şair Fyodor Glinka, aralıkçı Nikolay Turgenyev, senatör Mihail M.
Bakunin’in ailesi ve yine şair İvan Dimtriyev ve Aleksandır Şahovskoy gibi aydınlar vardı. Ne var ki tüm toplantılara Sergey Nikolayeviç yalnız katılıyordu. Yakışıklı kocasının, kendisinden utandığını
ve kendisini tanıdık çevrelerine isteksizce götürdüğünü sezmiyor
değildi, Varvara Petrovna. Kocasının, herkeste hayranlık uyandıran,
karşı konulmaz bir erkek olduğunu görüyor, kendisinden altı yaş
küçük olmasını bir türlü aklından çıkaramıyordu; kadınların dedikodularına maruz kalıyor, onlar tarafından kıskançlıkla muamele
görüyordu. “Sizin kocanız...” diye başlayan tüm sözcükler Varvara
Petrovna’yı derinden yaralıyordu, herkesin taptığı eşinin ona ait
olmadığını biliyordu.
Her geçen gün, bu zoraki birliktelikteki sorunlar büyüyor,
çözümlenemez bir hale dönüşüyordu. Ailenin temelleri çatırdıyordu; bu durum, başta çocuklar olmak üzere, uşakları ve aileye yakın
olan herkesi huzursuz ediyordu. Kıskançlık, kırgınlık ve tatminsizlik içinde kıvranıyordu Varvara Petrovna. Kocasının toprak kölelerinden biriyle girdiği ilişkiden, bir erkek çocuğu olduğu söylentileri,
sabrını taşıran son olay olmuştu; damarlarında Lutovinovların
kanını taşıyan Varvara’nın öfkesi artık intikam hırsına dönüşmüştü.
Sergey Nikolayeviç öldüğünde (1834) Varvara Petrovna yanında değildi. Varvara, 1833 yılında, eşinin ilerleyen hastalığına, kötü
hava koşullarına ve ailesinin tüm ısrarlarına karşın yurt dışına gitti,
bir yıldan uzun bir süre sonra Varvara Bogdanoviç (Varenka) adında bir kız çocuğuyla geri döndü. Ölümüne dek yanından ayırmayacağı ve diğer çocuklarıyla aynı koşullarda yetiştireceği, ölürken ise
oğlu Nikolay’a ona iyi bakmasını vasiyet edeceği Varenka, gerçekte
kimdi? Turgenyev’in yaşam öyküsünü inceleyen araştırmacıların7
ortaya çıkardıkları bulgulara bakılacak olursa, evlendikten sonra
Jitova soyadını alan, Varvara Nikolayevna Bogdanoviç (18337
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1890), Varvara Petrovna ile Lev Tolstoy’un kayınpederi, Turgenyevlerin aile doktoru, Andrey Bers’ın gayri meşru kızıdır.8
Turgenyev ailesinin akraba ve yakınları, çocuklarından ve rahatsızlığı nedeniyle büyük acılar çeken hasta kocasından, uzun süre
ayrı kaldığı için Varvara Petrovna’yı suçlamaktaydı. Yaşadığı vicdan
azabıyla sık sık sinir krizleri geçiren Varvara Petrovna, en büyük
cezayı kendisine verecek, yorgun düşene kadar dua edecek, eşinin
odasını, uzun saatler geçireceği kutsal bir mekâna dönüştürecekti.
Alabildiğine darmadağınık düşüncelerini aktardığı güncelerini ölümünden önce ateşe verecek, ancak kurşun kalemle tuttuğu notlarını
yok etmeyi unutacaktı. Ölümünden sonra bunlara ulaşan İvan Turgenyev, duygularını Pauline Viardot’ya şöyle aktaracaktı:
Geçen Salı gününden bu yana pek çok şey yaşadım. En çok annemin
güncesinden etkilendim... Bu nasıl bir kadın, dostum, bu nasıl bir
kadın! Bütün gece gözümü kırpmadım. Tanrı onu affetsin!... Nasıl bir
yaşam!... Doğrusu tamamen sarsılmış durumdayım…9

16 Kasım 1850 tarihinde, Varvara Petrovna’nın ölümüyle bir
aile dramı son bulmuştu; 32 yaşındaki İvan Sergeyeviç Turgenyev’de izleri hiçbir zaman silinmeyecek derin etkilere yol açarak...
Turgenyev, yıllar sonra Spaskoe-Lutovinovo’da yalnız geçirdiği
anlarda sık sık çocukluğuna dönerek düşüncelere dalacak, tarif edilemez bir hüzün içini kaplayacaktı… Ansızın, adını taşıyan altın yaldızlı yuvarlak, Turgenyevlerin geniş gövdeli soy ağacından düşecek
ve yuvarlanarak sessizce uzaklaşacaktı...

⁹ Kendisini “fille adoptive”, “l’enfant de la maison” olarak tanımladığı V. N. Jitova’nın İ. S.
Turgenyev’in Ailesi İle İlgili Anılar’ı, 1838–1850 yılları arasında aile içindeki ilişkilerinin
buna yakın biri tarafından aktarılmış olması bakımından son derece önemlidir. Bkz. V. N.
Jitova. Spomeni za semeystvoto na İ. S. Turgenyev // Ritsar na çarovnata peçal: Sıvremennitsi
na İvan S. Turgenyev razkazvat. s. 5–33.
9
İ. S. Turgenyev. Polnoye sobraniye soçineniy i pisem v 28-mi tomah. M.-L.: İzdatelstvo AN
SSSR, C. 7, 1960-1968, s. 86.
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