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ÖN SÖZ
Takvimler 1925 yılının 18 Haziran gününü gösteriyordu. İşte o gün, 
Paris’ten çok da uzakta olmayan Maison de Santé kliniğinde Rus 
göçmen Grigoriy Spiridonoviç Petrov hayata gözlerini kapamıştı. 
Göçmen gazeteleri Petrov’un ölümünü küçük başlıklarla geçmiş, 
Paris’teki “Son Haberler” gazetesi ise Petrov’un son beş yılını geçir-
diği Yugoslavya’da yapmış olduğu faaliyetlere şöyle bir değinmişti. 
Ayrıca birkaç kelime ile Rusya’da geçirdiği yıllardan da bahsedil-
miş “ünlü gazeteci ve yazar”, “eski din adamı” olarak tanıtılmıştı. 

Ancak ölümünden neredeyse on yıl önce Grigoriy Spiridonoviç 
Petrov’un ünü tüm Rus coğrafyasında çoktan duyulmuştu bile. Ül-
kenin her köşesinde verdiği konferanslarda kalabalık hayran kitlele-
ri toplanıyor, kitapları ve makaleleri kapış kapış gidiyordu. Efsane-
vi hayat hikâyesi, rejimin yeri doldurulamaz kurbanı, kahramanlık 
imajı, tutkulu vaazları ve ateşli kişiliği – tüm bunlar Petrov’u halkın 
gözünde ilahlaştırmıştı adeta. Hayranlarından birisi ona “Papa Pet-
rov, bu ismi taşıdığın ve kendini Rus hissettiğin sürece halkımız seni 
hep hatırlayacak.” diye yazmıştı.

Petrov’un ölümü, hem Rusya’da hem de Yugoslavya’da, onun des-
tansı hayat hikâyesine, iniş-çıkışlarına ve değişmeyen halk sevgi-
sine, tutkulu yaşamına son bir nokta olmuştu. Ne var ki ölümün-
den çok kısa bir süre önce yayımlama fırsatı bulduğu bir kitabı, 
ölümünden sonra onun ününü sınırlar ötesine taşımasına ve adını 
ölümsüzleştirmesine vesile olacaktı. Kitap, Yugoslavya, Bulgaris-
tan ve özellikle de Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Finlandiya: 
Beyaz Zambaklar Ülkesinde adını verdiği bu kitap yazarın ana dili 
olan Rusçada kaleme alınmıştı. Orijinal dili Rusça olan kitap 1923 
yılında Zadari Jibota-Yaşamın Mimarları adı ile Sırpçaya çevrildi, 
yazarın ölümünden kısa bir süre sonra, 1925 yılında Sırpçadan Bul-
garcaya çevrildi ve Almanca olarak da basıldı. Bulgarca çevirisinde 
kitaba verilen ad Beyaz Zambaklar Ülkesinde oldu. Rusça orijinali 
Beyaz Zambaklar Ülkesi Finlandiya - olmasına rağmen okuyucula-
rın daha kolay bulabilmesi adına Türkçede daha çok bilinen ismini 
kullandık.  
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Unutulmaya yüz tutmuş bir yazarın yıllar önce yazdığı eski bir ki-
tap… Aradan bunca yıl geçtikten sonra kitabın el yazmalarını ye-
niden bulma çabaları, harcanan zaman, yorumlama ve yayıma ha-
zırlama süreci… Bizi bunca çalışmaya iten dürtü hangi ihtiyaçtan 
kaynaklanmış olabilir? Küçük ve gözlerden uzak bir kuzey ülkesi 
hakkında yazılmış naif, sade ve biraz da duygusal bir yapıt günü-
müzde kimin ilgisini çekebilir? Modern Rus okuyucusunu hangi 
yönüyle etkileyebilir? 

Bu soruları cevaplamak uzun, kapsamlı, adamakıllı açıklamalar 
yapmayı gerektirir ve tüm bu detaylı açıklamalar kitabın ön sö-
zünde okuyucuya sunulmuştur. Kitabın kendisinin, onun çarpıcı 
hikâyesinin, Balkan halklarının kaderindeki rolünün ve aslında ya-
zarının, aynı zamanda yazarın kişiliği ve hayat hikâyesinin şüphesiz 
hatırlatılması gerektiği kanısındayız.

Kitabın ve yazarının ana vatanı olan Rusya’ya geri dönmesiyle, za-
manı gecikmiş bir adaletin yerini bulduğuna inanıyoruz. Yine aynı 
inançla şunu da söylemeliyiz ki yazarın tutkulu bir şekilde harekete 
geçirmeye çalıştığı “her bir bireyin yaşamın mimarı, kurucusu ol-
mak zorunda olduğu” fikri, inancı, coşkulu sivil girişimleri, dün-
yanın gelecekteki kaderi için mükemmeliyet adına verdiği özverili 
çabalar – tüm bunlar günümüz Rusya’sında da sahip çıkılması ge-
reken değerlerdir.

М. Vituhnovskaya 
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ÇEVİRENİN NOTU
Okura Merhaba! Elinizde tuttuğunuz Finlandiya: Beyaz Zambak-
lar Ülkesinde adlı bu eser yazar Grigoriy Petrov’un Rusça olarak 
kaleme aldığı kitabın orijinal elyazmalarına dayanmaktadır. 1925 
yılında hayata veda eden yazarın, ilk kez 1923 yılında Sırpça olarak 
yayımlanmış bu eseri diğer dillere Sırpçadan çevrilmiştir. 

Grigoriy Petrov’un Rusça olarak yazdığı eser ise Rusya ve Doğu 
Avrupa Enstitüsü (Finlandiya Helsinki) ile Rus Bilimler Akademisi 
Tarih Enstitüsü’nün (St. Petersburg) ortak çabaları sonucu ortaya 
çıkarılmıştır. El yazmalarına ulaşmak için yapılan çalışmalar, ya-
zarın tarihi olaylarla şekillenen yaşam öyküsü, eserin yayımlandığı 
tarihlerde ve çevrildiği dillerde uyandırdığı yankı, bu çalışmaların 
öncüleri tarafından esere eklenen geniş bir ön sözle sunulmaktadır. 
Bulunan orijinal eserle ilgili bilgiler yine, nispeten daha kısa bir son 
söz olarak eserin sonunda yer almaktadır. Son sözün özellikle ilk 
dört paragrafı, Rusça orijinaline ait bilgileri okuyucunun dikkatine 
sunmakta. 

Yazar Grigoriy Spiridonoviç Petrov’un, Bolşevik Devrimi sırasında 
Beyaz Rus grubuyla birlikte Rusya’dan ayrılarak Türkiye’ye geldiği, 
Gelibolu’da yaşadığı ve bir süre sonra buradan Balkanlar’a geçtiği 
bilinmektedir. Kitabın Pegem yayınlarından çıkan çevirisi, konuyla 
ilgili Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği temelinde, aralarında 
birçok bilim ve sanat insanının da olduğu bu Rus mültecilerin Geli-
bolu’daki 1920-1923 yıllarını kapsayan döneminin 2020’deki 100. 
yıldönümü anısına ithaf olunur.

Ayşe Dağ Pestil 
Eylül 2020, Çanakkale
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Grigoriy Petrov Kimdir?
Grigoriy Spiridonoviç Petrov, 1866 yılının 26 Ocak günü Rusya’nın 
Petersburg şehrine bağlı küçük bir kasaba olan Yamburg’da dün-
yaya geldi. Kendisini köken olarak özetle “çocukluk çağlarında bir 
çobanın, sonrasında ise bir bar garsonunun oğlu” olarak tanımlardı. 
Farklı kaynaklardan anlaşıldığına göre babası küçük bir esnaftı ve 
meyhanevari bir pansiyonun sahibiydi. Maksim Gorki, Petrovları 
iyi tanırdı. Onun çocukluk yıllarına dair bilgi sahibi olan biri olarak 
onunla ilgili “Bir müzikhol ya da büfecinin oğlu, çocukluğunda sar-
hoşlardan başka kimseyi görme şansı olmadı ve küfürden başka bir 
şey de duymadı.” demiştir. 

Petrov, eğitim hayatına Narva Gymnazyum’da (başarılı öğrencilerin 
gittiği lise türü) başladı, daha sonra Petersburg’a taşındı. İlk teoloji 
eğitimini burada aldı. Önce ruhban okulunu, sonrasında ise 1891 
yılında Teoloji Akademisi’ni bitirdi. Rahip unvanını edindikten son-
ra öğretim safhasında görev almayı tercih etti. Eğitici ve öğretici 
vaazlar vermeye başladı. Mihaylovski Topçu Okulu, Aleksandrovs-
ki Lisesi, Politeknik Enstitüsü ve Petersburg’da farklı Gymnazyum 
okullarında dersler verdi. Bu vaazları; onun zamanla aranan, saygı 
duyulan, vaazları ilgiyle dinlenen bir rahip olmasına yol açtı. Hal-
ka açık konferansları, coşkulu ve etkileyici vaazlarıyla ünü tüm 
Petersburg’a yayılmıştı. Topluluk karşısında etkileyici konuşmaları, 
hitabet yeteneği, hatiplik becerisi, düşüncelerini doğrudan ve net bir 
şekilde aktarabilmesi, vaazlarında güncel, ilginç ve hayati derecede 
önemli konuları işlemesi tüm dikkatlerin üzerinde toplanmasını ve 
tüm halk tarafından sevilmesini sağladı.

Petrov tarafından verilen birkaç halk konferansına katılmış olan fi-
lozof Vasili Rozanov onunla ilgili hayranlık dolu ifadelerde bulun-
duğu bir makale kaleme almıştı. Makalesinde şu sözler yer alıyordu: 

Eğitimli, aydın, Avrupa aydınlanmasını da yalnızca tek bir akademik sko-
lastik düşünce açısından değil etraflıca özümsemiş birisi olarak, konuşma-
larını halkın anlayabileceği derecede tüm çetrefilli anlam ve ifadelerden 
arındırarak sunma cesareti göstermiştir. Bir Hristiyan olmak onun için 
küçük, zayıf ve minyatür bir insan vücudunda tezahür eden ve tekrarı ya-
şayan Hz. İsa halidir. Peki, Hz. İsa ne yapmıştır? Ben hastaya deva, zayıfa 
destek oldum, günahkârlardan uzak durmadım. Onu şeytandan uzak tuta-
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cak şeyleri yani iyi olanı yaptı hep. Ve şimdi Papa Petrov için bir Hristiyan 
olmak demek sokaklarda insanlarla birlikte yürümek, sağa sola iyilik dolu 
hediye paketleri dağıtmak demektir.

Petrov’un çok sayıdaki hayranlarından biri de Maliye Bakanı Kont 
S. Y. Vitte idi. Vitte o dönemde Rusya’da oldukça etkili ve en güçlü 
siyasetçilerden sayılırdı. Kont S. Y. Vitte hatıralarında kendisi ta-
rafından kurulan Petersburg Politeknik Enstitüsü’nü ziyaret etme 
kararını nasıl aldığını ve Petrov’un konferansına nasıl katıldığını 
anlatır. Evet, Vitte’nin bir teoloji konferansına gitmediği doğrudur, 
ancak kendisine “Petrov konferans vermeye başladı mı kimse ders 
yapmaz, çünkü öğrenciler diğer tüm dersleri bırakıp onun konferan-
sına gider.” diye bilgi vermişlerdi. Vitte, bu konferans için “Haya-
tımda dinlediğim en iyi konuşmalardan birisiydi.” demiştir. Konuş-
maya hayran kalan bakan, Petrov’un konferansından II. Nikolay’a 
da bahsetmiş ve Çar’ın genç Petrov’u ve onun hatipliğini önceden 
bildiğini öğrenmiştir. Üstelik Grigoriy Spiridonoviç Petrov, Büyük 
Dük Pavel Aleksandroviç ve Konstantin Konstantinoviç’in çocukla-
rına da öğreticilik yapmak üzere davet edilmiştir. 

Petrov, Tanrı vergisi güçlü bir hatipliğin ve edebi yeteneğin kendi-
sinde zuhur ettiği bir şahsiyetti. Sade ve duygusal olarak yazılmış 
kitapları, halkın farklı pek çok kesimi tarafından okunurdu. Roza-
nov bu konuyu kanıtlarcasına şu ifadeleri paylaşmıştı: 

Farklı bir vilayetten gelen akrabalarımdan biri bir gün bana bitip tüken-
mek bilmeyen çok yoğun talepler nedeniyle onun kitaplarıyla dolu koli-
leri memleketine taşımaktan bıkıp usandığını söyledi. Şunu hiç abartısız 
söyleyebilirim ki kitap pazarında Tolstoy ve Maksim Gorki’nin yanı sıra 
siyahi insanlar tarafından da çok rağbet gören Petersburg’daki sevilen, 
beğenilen vaiz Petrov da var…

Petrov’un bu kadar beğenilmesinin, bu cazibeli ve etkileyici kişili-
ğinin sırrı neydi? Birçok açıdan bakıldığında, konuşmalarının etki-
leyiciliği ve dinleyicilere verdiği zevkin, onun sahip olduğu şüphe 
götürmez güçlü bir hitap yeteneğinden kaynaklandığını gösteriyor-
du. Sonraki zamanlarda yaşadığı hayal kırıklığına rağmen, vaiz Pet-
rov hakkında Rozanov şunu söylemeden edememişti: “Başarısının 
sırrı, özel bir şeyi kulağınıza fısıldar gibi söyleyen, hem otoriter hem 
de muhteşem derecede etkileyici ses tonunun tınısında gizlidir. Sa-
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nırım, Abşalom burada.” Kendi dilinde, halkın tüm kesimleri tara-
fından anlaşılacak biçimde akıcı ve sade bir şekilde konuşması çok 
değerli bir yetenekti. Ancak, Petrov’un halk nezdinde büyükten kü-
çüğe herkesin sevgisini kazanması sadece bu yeteneklerle mümkün 
olamazdı, hepsinin ötesinde üzerinde durduğu konular, konuşmala-
rının içerdiği temalar da elbette çok önemliydi. 

Petrov; konuşmalarında, halkı eskiden kökenlerinde sahip oldukları 
asıl ideallere geri dönmeye çağırıyordu. Rusya’nın toplumsal ya-
şamındaki ataleti kınıyor, durgunluğu eleştiriyor; toplumun aydın 
kesimlerinin ülkenin kalkınması için kendilerini ülkelerine adama-
ları, gece gündüz çalışmaları ve vatanları için durmaksızın bu ama-
ca hizmet etmeleri gerektiğini savunuyordu. Eski güçlü inançların 
modern hayata uygulanabileceğine ve bu hayatı düzene sokacağı-
na inanıyordu. Petrov’un biyografisini yazanlardan birisi onun için 
şöyle diyordu: “O, hayatı yeniden ve acilen inşa etme gerekliliğine 
herkesi inandırmak için var gücüyle uğraştı.” Konferanslarında ve 
kaleme aldığı yazılarda da Petrov, toplumun tüm bilinçli ve aydın 
insanlarının vatanın selameti ve kalkınması için gece gündüz hiç 
durmadan çalışması gerektiğini, çünkü Rusya’da halkın fakir oldu-
ğunu, cehaletle boğuştuğunu ve kötü hayat şartlarında yaşadığını ve 
bu nedenle toplumun ileri gelenlerinin, ülkeyi var eden tüm güçlerin 
onun varlığı için yorulmadan çalışmasının, acilen işe koyulmasının 
şart olduğunu yorulmadan tekrar tekrar dile getirirdi. Petrov, bir ki-
tabında şunları söylemişti:

Ana vatanımızdaki yaşama yeniden baktığınızda büyük bir halk, bu hal-
kın sahip olduğu kudretli bir güç ancak bu büyük güçle hiç bağdaşmayan 
bir geri kalmışlık, başarısızlık, miskinlik gözünüze çarpar. İşte bu durum-
da şunu söyleyin, hatta bağırın! Artık yeter! Vakit çalışma vaktidir!

Öğrenmeliyiz ve öğretmeliyiz! Daha da çok kişiyi çalışmaya sevk etme-
liyiz; iş çok, çalışan az ve yetersiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yeni 
ve taze güce ihtiyacımız var. 

Ve ruhumuzun acıyla yoğrulan acısı, ulusal yoksulluğa acıyan kalbiniz, 
yalnızlık, terk edilmişlik, öksüz bir çocuğun acizliği gibi biçare duruşu-
nuz… Hayallerinizdeki, rüyalarınızdaki çok sevdiğiniz halkınız, vatanı-
nız böyle mi olmalı!
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Tüm bu fikirler; halkı eğitme ve geliştirme ihtiyacı, taze güçleri iş 
başına çağırma, toplumu ayağa kaldırma, refah düzeyini yükselt-
mek için halkın eğitimli kesimini seferber etme, harekete geçirme; 
çalışmaya başladığı ilk yıllardan beri Petrov’un en çok önem verdi-
ği, üzerinde durduğu ve kendini adadığı konuların başında geliyor-
du. Konuşmalarında ve yazılarında tarihten politikaya, edebiyattan 
sanata her türlü konuyu ele alsa da yazdığı ve söylediği her şeyin 
odak noktasında yalnızca tek bir mesele zihnini yakıp kavuruyordu: 
Rusya’yı nasıl kalkındırırız? İlginçtir ki, Petrov’un reçetesi, hayatı-
nın ilk yıllarında şekillenen ve zamanla değişmeyen, aksine güçle-
nen o düşüncelerde yatıyordu. İşte Beyaz Zambaklar Ülkesinde bu 
fikirlerin temsilcisi olarak yeşeren bir eser şeklinde bugün karşımız-
da duruyor. 

Petrov’un fikirlerinde ve önerilerinde yeni bir şeyler olmadığını bi-
liyoruz, çünkü Rusya’da o dönemde halkın büyük bir kısmı deği-
şim arıyor ve değişim istiyordu, liberal aydın kesim halkın refahı 
ve mutluluğu için çalışmaya hazırdı. Fakat Ortodoks bir vaizin bu 
kadar tutkulu ve heyecan verici vaazlar vermesi, daha da önemlisi 
bu vaizin içten ve samimiyetle ülkesinin içinde bulunduğu durum 
karşısında hissettiklerini nadiren görülen üstün bir yetenekle dile 
getirmesi, onu dinleyen hemen hemen herkesin, kendisinin birer 
hayranına dönüşmesine, ateşli bir okuru olmasına yol açıyordu. Ro-
zanov, kaleme aldığı bir yazısında vaiz Petrov’un konuşmasından 
heyecanlanmış bir generalin sözlerinden örnekler verir:

Daha birkaç yıl öncesine kadar Rus halkı boş zamanlarını meyhaneleri 
doldurup avazları çıktığı kadar bağırarak, içip sarhoş olarak, şarkı söy-
leyip eğlenerek geçirirdi. Din adamlarını kiliseden başka bir yerde göre-
mezdiniz. Ya şimdi! Bakın halk koşarak buraya geliyor, bir saatten daha 
fazla bir süredir insanlar ayakta, kimse bu durumdan şikâyetçi değil üste-
lik... Tek istedikleri birkaç sıradan eğitici öğretici kelime, cümle duymak.

Petrov’un, ilk çalışma dönemlerinden itibaren kilise otoriteleri 
sıra dışı vaazlarını hoşnutsuz bir şekilde dinliyorlardı. Kendisi-
nin anlatımıyla izlenen bu vaizler 1903 senesinden başlayarak K. 
Pobedonostsev’in isteğiyle özel bir sansüre tabi tutuldu. Sonraki 
süreçte kamuya açık konuşmalarına getirilen kısmi yasaklara tepki 
olarak Petrov, tüm eğitim kurumları ve ibadethanelerdeki konuşma-
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larına son verdi. Kurum adına eğitim kurumlarında ve kilisede resmi 
olarak üstlendiği tüm hizmetlerden ayrılsa da 1907 senesine kadar 
cübbesini üzerinde taşımaya devam etti. İşte bu andan itibaren Ra-
hip Petrov’un, resmi kurumu kilise ile sürekli çatışma dönemi başla-
mış oldu. Bu çatışma sonraki yıllarda da devam edecek, büyüyecek 
ve 1908 yılında din otoriteleri tarafından unvanının geri alınmasıyla 
sonuçlanacaktı. 

İlk kez 1898’de yayımlanan, Rusya’da 20’den fazla baskı yapan ve 
birçok dile çevrilen Hayatın Temeli Olarak Kutsal Kitaplar adlı ese-
ri bu dönemde önemli bir rol üstlendi. Bu eser Petrov’un, tüm Rusya 
çapında büyük bir üne kavuşmasını sağladı. Maksim Gorki kitapla 
ilgili Anton Çehov’a yazdığı mektuplarda hayranlığını şu sözlerle 
ifade ediyordu: “Bu kitap saf ve temiz aynı zamanda derin bir inancı 
olan büyük bir ruhu barındırıyor. Bu eser bir rahip tarafından ve ra-
hiplerin hiç yazmadığı bir biçimde yazılmış.” Yazarın derinden ge-
len güçlü bir tutkuyla öne sürdüğü ana fikir, Evangelist köklerinde 
var olan asıl ideallerin bugünkü yaşamlarına rehberlik etmesine olan 
ihtiyaç ve buna olan inancıydı. Bir rahip tarafından yazılmış da olsa 
böyle bir eseri bir kilisenin kabul ettiği bugüne kadar hiç görülme-
mişti ve nitekim bu sefer de kabul etmeyeceklerdi.

Petrov’un kilisede liberal hareketin önderi olarak bulunması Sinod 
ile olan ihtilafında önemli bir rol oynadı. Modern dönem araştırma-
cılarından S. L. Firsov bu durumla ilgili olarak “Yüzyılın başında ki-
lisedeki yenilenmede G. S. Petrov’un rolü göz ardı edilemez, parlak 
bir yazar ve iyi bir konuşmacı olarak devrim yıllarında Petrov, ‘sol’ 
kanadın devrimci unvanına layık gördüğü ünlü bir rahip olmuştur.” 
ifadelerini kullanmıştır. Şüphesiz, Petrov’un devrimciliği, ateşe ba-
rutla yaklaşan tutkulu söylemleri, resmi soruşturmaların hızla sonuç-
lanmasına ve rahiplik mertebesinden kovulmasına yol açmıştı.

Aziz Sinod’un raporlarından, Petrov’un Ortodoks öğretilerine ters 
düşen düşünce ve öğretileri yaymak ve Tanrı tarafından görevlendi-
rilmiş ilahi otoritelere karşı saygısız tutumlar içinde olmak suçuy-
la yargılandığı görülmekteydi. Petrov savunmasını, akabinde ayrı 
bir broşür olarak basılacak ve ülke çapında deprem etkisi yaratacak 
Metropolit Antoni’ye (Vadkovski) hitaben yazdığı bir mektupla ka-
leme almıştı. Mektupta Petrov, Rusya’da uzun süredir resmi kiliseye 
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karşı var olan sancılı bir memnuniyetsizliğinin, kilisenin özgür öğ-
retilerden ziyade siyasi otoritelere bağlılığının; eylemsizliği, ataleti 
ve asıl ideallerden uzaklaşmış, kopmuş yapısının özellikle altını çi-
ziyordu. İbadethanelerin yapısal olarak gerekli her türlü donanıma 
sahip olmasına rağmen toplumsal hayatta ulaşabildiği derinliklerini 
sorguluyor; bilgi ve ışığı ulaştıran kanallar olarak din adamlarını 
peygamberin ortaya koymuş olduğu büyük hakikate saygısızca dav-
ranmakla, bu hakikatin bulanıklaşmasına yol açmakla suçluyordu. 

Mektubu yazan Petrov, kilise makamlarının siyasi otoritelerle işbir-
liği içerisinde olmasından rahatsız olmuştu ve üzgündü. 1905-1907 
tarihli devrimci hareketlerinin acımasız önlemlerle bastırılmasında 
kilisenin onayı büyük rol oynamıştı ve bunun mantıklı bir açıkla-
ması yoktu. Petrov mektubunda kilisenin sessiz kalmasının çok ağır 
bir suç olduğunu yazıyordu. Rusya’nın din adamlarının, özellikle 
de yüksek rütbeli din adamlarının ve manastırların; ülkedeki siya-
si yönetimin tüm uygulamalarını desteklediklerini, var olan ülke 
düzenine göstermiş oldukları bu sadakatle peygamberin öğreti ve 
hakikatlerine, dahası kilisenin üstlenmiş olduğu hizmet misyonuna 
ihanet etmekte olduklarını vurguluyordu. Kilise bu tutumuyla hal-
kın çektiği acıları kendi makam ve mevkileri uğruna görmezden ge-
liyor, halkı kurban ediyordu. 

Petrov, dışlanıp yargılandıkça, zulme uğradıkça halk tarafından 
sahipleniliyor, yüceltiliyor ve ünü her yere yayılıyordu. 1907 se-
nesinin ilk aylarıydı. Yaptığı yazarlık ve yayıncılık faaliyetle-
rinin zararlı bulunması gerekçesiyle, kutsal düzene itaat etmek 
üzere Lujsk Bölgesi’nde bulunan İyonna Bugoslovski Çeremene 
Manastırı’nda üç aylık mecburi hizmete gönderildiğinde, Varşova 
Tren İstasyonu’nda kalabalık bir okuyucu kitlesi tarafından uğurlan-
mıştı. Biyografisinde bu vedanın büyük bir tezahürata dönüştüğün-
den söz edilir. Manastırda bulunduğu süre zarfında, Petrov’un hayır 
duasını almak ve ona geçmiş olsun dileklerinde bulunmak isteyen 
bitmek tükenmek bilmeyen bir hayran kitlesi tarafından sürekli ola-
rak ziyaret edildi. Manastırın misafirhanesinde kalan Neyman adın-
da bir öğrencisinin yazdığı “Geldim, gördüm, konuştum, çok mut-
luyum” şeklindeki not Petrov’un kişiliğine duyulan minnettarlığın 
genel anlamda bir göstergesi olması açısından mühimdir. Unvanı 
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geri alındıktan sonra ise Petrov artık bir savaşçı; haksızlığa uğramış, 
değersiz hesaplara kurban edilmiş yılmaz bir savaşçı olarak sahip 
olduğu onurla en yüksek mertebeye erişmişti. Bir gazeteci kendi-
sine hitaben “Siz her zaman ve her yerde gerçeği sonuna dek savu-
narak ve ona bağlı kalmak için verdiğiniz sözü tutarak kahraman 
bir savaşçı gibi mücadele ettiniz. Sinod’un sizi karalamak için gös-
terdiği onursuz uğraşlar ancak tek bir sonucu doğurur: Sizin hayat 
hikâyenizin örnek alınacak bir yaşam hikâyesine dönüşmesine ve 
Rusya’nın uzun yıllar konuşacağı öğretici ve güzel bir destan kazan-
masına. Mizacınız, aklınız, derinliğiniz ve tüm bunlardan aldığınız 
güçlü bir irade ile takdire layıksınız.” diye yazmıştı. 

Rus kültürünün önemli temsilcilerinin büyük çoğunluğu Petrov 
için sürgün ama aynı zamanda zafer günleri olan bu dönemde onu 
desteklemişlerdi. Vasili Rozanov, Maksim Gorki, Vasili Nemiroviç-
Dançenko ve daha birçok diğer ünlü sima çeşitli yollarla Petrov’a 
beğeni ve desteklerini göstermişlerdi. Bunlardan en unutulmaz olanı 
Ilya Efinoviçem Repin tafarından yapılan Grigoriy Petrov portresi 
idi. Ünlü ressam 1899 yılından itibaren şimdiki Leningrad bölge-
sinde Repino olarak bilinen Kuokkala adında bir Fin tatil kasaba-
sında yaşamıştı. Ressam, evinin bulunduğu bu şehirde arkadaşla-
rıyla toplanır, onları villasında ağırlardı. Arkadaşları arasında ünlü 
ressamın saygı ve hürmetle misafir ettiği Grigoriy Petrov da vardı. 
Göç yıllarında kaleme aldığı geriye kalan tek bir mektupta Repin’in 
Petrov’a olan saygı ve hayranlığına tanık olacak ifadeler bulmak-
tayız. 1907’de Petrov’un yargılanma ve cezalandırma sürecinde 
Repin’in takibe maruz kalan bu din adamını Avvakum’a benzeterek 
-onun gibi tutkulu bakışlar, güçlü ve derin bir inanç, arzu ve adan-
mışlık- portresini yapması oldukça ilgi çekiciydi. 

Grigoriy Petrov, 1907 yılında, şöhreti en tepeye ulaşmışken İkinci 
Dönem Duma’ya (Rusya Parlementosu) vekil olarak seçilmiş fakat 
manastıra sürgünü onun parlamento çalışmalarında yer almasını en-
gellemişti. Unvanının alınmasının ardından kendisine yedi yıl bo-
yunca Moskova ve Petersburg’a giriş yapma ve bu şehirlerde yaşama 
yasağı getirildi. 1908 yılından itibaren Petrov, o güne kadar yaşadığı 
yerden ayrılıp zaman zaman Finlandiya, zaman zaman da Kırım’da 
ikamet etti ve sık sık yurt dışı gezileri yaparak, ülkenin her yerin-
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de, Rusya’nın en doğusuna, Viladivastok’a kadar giden yolda farklı 
şehir ve kasabalarda durmadan yorulmadan konferanslar vererek, 
konuşmalar yaparak dolaştı durdu. Onun esas çalışmaları yayıncılık 
faaliyetleriydi. Rus Sözü (Ruskoya Slova) gazetesinin hemen hemen 
her sayısında farklı konularda makaleleri yayımlanıyordu. 

Grigoriy Petrov devrim yıllarına kadar geçen dönemi, kendisine 
karşı daima uyanık ve tetikte olan polisin sürekli gözetimi altında 
geçirdi. Rusya Federasyonu Devlet Arşivi’nde bugün çeşitli illerin 
jandarma birimlerinin, Petrov’un konuşma ve konferans çalışmaları 
ile ilgili polise ilettiği tutanakları içeren birkaç kalın dosyası mev-
cuttur. Polis memurları Petrov ile ilgili çalışma kayıtlarını dikkat-
li ve detaylı bir şekilde inceledikten sonra “kışkırtıcı”, “hükümet 
karşıtı” ve “kilise karşıtı” özellikte olduğunu rapor etmişlerdir. Yer 
yer ve zaman zaman farklı şehirlerde yaptığı halka açık konuşmalar 
her seferinde büyük bir ilgiyle karşılanmaktaydı. Bunun bir kanı-
tı olarak, 1914 yılının Mart ayında yayımlanan Saratov Jandarma 
Dairesi’nin bir raporu, Petrov’un konferansları sırasında dinleyi-
cilerin nasıl derinden etkilendiklerini ve bu etkinin kalabalık bir 
toplulukta nasıl büyük coşku ve heyecan atmosferi oluşturduğunu 
içeren önemli ifadeler sunmaktadır. 

Konuşmanın sonuç bölümünde Petrov, ateşli bir şekilde gençlere 
seslenerek, onları, kötülüklerle yılmadan mücadele etmeleri, yorul-
maksızın çalışmaları ve bu geçiş dönemini daha iyi yaşam koşulları 
oluşturmak üzere bir fırsat olarak bilmeleri için inandırmaya, giri-
şimci ve belirleyici olmaya çağırıyordu.

Siz nasılsanız, Rusya da öyle olacaktır! İşe önce kendinizden başlayın 
ve sonra da binayı inşa edin. Kölelikten kalan son miras yine kölelik! 
Ezildik, havasız bırakıldık, ilham kaynaklarımız kurudu, çıkış yolumuz 
kalmadı. Hiç bedel ödemeden, risk almadan, karşılıksız başarmak ve daha 
iyisine sahip olmak istiyoruz. Eğer yeni baştan bir hayat inşa etmek isti-
yorsak, çıplak ellerimizle hiçbir şey yapamayız, bunu bilmeliyiz!

Albay polis memurunun raporu şöyle devam ediyordu:
Diğer devlet yönetimleri ve milletlerin oluşturdukları yaşam ve yönetim-
lerden çok sayıda örnekler vererek yaptığı etkileyici mükemmel bir sunum 
ve hitapla kendisini dinleyen topluluğu sürekli şekilde canlı ve pür dikkat 
bir halde tutmayı başarıyordu. Konuşmasının bir yerinde Gorki’ye övgü 
dolu sözler söylemeye başladığında polis memuru Petrov’u uyarmak iste-
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di. Fakat o anda kalabalıktan polis memuruna karşı yüksek sesli hatta ıslık-
lı protestolar yükseldi. Konuşmanın sonunda dinleyiciler kapılmış olduk-
ları büyük heyecanla alkış yağmuruna tuttukları Petrov’u selamlarken, bir 
kez daha polis memuruna karşı yüksek sesle protesto eylemine giriştiler.

Hiç şüphesiz Petrov’un konuşmasında devrimci, var olan yönetime 
ve sisteme karşı isyana teşvik, tahrik ya da kışkırtma gibi unsur-
lar yoktu. Fikirlerinin tamamı aydınlanma ile bağlantılı olarak za-
manın, endüstrileşmenin, ekonomik açıdan değişimin Batı ülkeleri 
nezdinde bir yorumu ve doğal yaşamın sadeleştirilmesi ve arındırıl-
ması çerçevesinden öteye geçmiyordu. Başarısının esas sırrı yazdığı 
ve söylediği her şeyin o zamanki Rusya gerçeğiyle örtüşmesinde 
yatıyordu. Petrov, zamanın uğultusunu içinde barındıran bir deniz 
kabuğu gibi, yaşadığı çağın tüm uğultularını konuşma ve çalışma-
larında yansıtarak toplumsal alanda hissedilen boğulma, acizlik, 
nefret hisleri, yenilenmeye susamışlık duygularını dile getiriyordu. 
Yazdığı ve söylediği her şeyde insanlar kendi düşünce ve duyguları-
nı görüyordu. Halk, tercümanını bulmuştu. 

***

Grigoriy Spiridonoviç Petrov’un özel yaşamı ile ilgili elimizde pek 
az bilgi ve kaynak var. Genç yaşta nişanlısı vefat etmiş, nişanlısı-
nın kız kardeşi olan Mariya Kapitonovna (1874-1948) ile evlenmişti. 
Bazı hatıralara bakılırsa aile hayatında birtakım sorunlar yaşanmıştı 
tabii, ancak Petrov oğlu Boris’i gerçekten çok seviyordu (Boris İç Sa-
vaş döneminde Denikin ordusunda görev yaparken hayatını kaybetti 
ve bu Petrov’u derinden sarstı.) Eşler arasındaki uzaklaşmanın ortaya 
çıkma zamanını bilmek zor olsa da, Petrov’un unvanının alınmasın-
dan sonra ayrı yaşamaya başladıkları aşikâr. Mariya Kapitonovna tıp 
alanında ilerlemiş, 1908 senesinde Petersburg Kadın Tıp Enstitüsü’nü 
bitirmiş ve profesörlüğe kadar giden akademik bir yaşamı tercih et-
miştir. I. P. Pavlov’un en yakın çalışma arkadaşı ve yardımcısıydı. 

Zaman herkesin yaşamında farklı izler bırakır. Bu yaşadıklarından 
uzun zaman sonra ve devrimin hemen öncesinde Petrov, Narva’da 
genç bir kız olan ikinci eşi Zinayda Ivanovna Krasnov (1899-1975) 
ile tanışır. İlk eşinden boşanması resmi olarak gerçekleşmediği için 
ikinci eşi ile evliliği resmiyet kazanamamıştır. 1919 yılının sonba-
harı, devrimin hemen sonrası ve Petrov’un ülkeden ayrılmasının 


