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Elinizdeki kitap, Zaven Biberyan’›n, ‹stanbul’da Ermenice
olarak yay›mlanan günlük Jamanak gazetesinde 1970’te
tefrika edilen Mrçünneru verçaluys› [Kar›ncalar›n Günbat›m›] adl›
eserinin çevirisidir. Eserin kitap olarak ilk Ermenice bas›m›
1984’te, yazar›n ölümünden k›sa bir süre önce, baz›
k›saltmalarla gerçekleştirilmiş, Türkçe çevirisi ise bu kitap
temel al›narak yay›nevimizce 1998’de Babam Aşkale’ye Gitmedi
ad›ya yap›lm›şt›r. Mevcut bas›m ise hem roman›n özgün
ad›n›n iade edildiği hem de daha önceki Türkçe bas›mlarda
yer almayan baz› bölümlerin metne eklendiği
eksiksiz çeviri niteliğindedir.
Metinde, birço€u Türkçe kelimeler olmak üzere, çok say›da
italik sözcük yer almaktad›r. Bunlar Ermenice orijinalinde de
yazar›n aynen kulland›€› sözcükler olarak alg›lanmal›d›r.
Bu türden s›kça kullan›lan ifadeler sadece ilk geçtikleri
yerde italik dizildi. Dipnotlar (*) redaksiyon s›ras›nda
yay›nevimiz taraf›ndan eklendi.

Türkçe yaz›mda ise Ömer As›m Aksoy’un Ana Yaz›m
K›lavuzu (Epsilon Yay.) temel al›nd›, Necmiye Alpay’›n
Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.) yard›mc› kaynak
olarak yararlan›ld›.
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(1921-11984)

Zaven Biberyan

1921’de ‹stanbul Kad›köy’de do€du. Kad›köy Aramyan-Uncuyan ve Dibar G›rtaran (Sultanyan) Ermeni ilkokullar›, Saint Joseph Lisesi ve ‹stanbul Ticari ‹limler Akademisi’nde
ö€renim gördü.
1941’de Yirmi S›n›f (Kura) asker toplan›rken, o da askere al›nd› ve Naf›a hizmetine verildi. Akhisar’da kendisi gibi
Naf›a askeri olan Jamanak [Zaman] gazetesi yöneticilerinden Ara Koçunyan’la tan›ﬂt›. Üç buçuk y›l süren askerlik
dönüﬂü Jamanak gazetesinde yay›mlanan “Krisdoneutyan
Va€hcan›” [H›ristiyanl›€›n Sonu] adl› yaz› dizisi büyük gürültü kopard›, dizinin yay›n› durduruldu. Nor Lur [Yeni Haber]
ve Nor Or [Yeni Gün] gazetelerinde, daha sonra da Jamanak
gazetesi yay›n kurulunda görev ald›. Sosyalist düﬂüncelerinden dolay› gelen bask›lar sonucu gazeteden ayr›lmak zorunda kald›. 1946’da Ermeni aleyhtar› baz› tutum ve yay›nlara
karﬂ› Nor Lur gazetesindeki “Al G› Pave…” [Art›k Yeter]
baﬂl›kl› yaz›s›ndan dolay› kovuﬂturmaya u€ray›p hapis yatan, daha sonra buldu€u iﬂlerden de bask›lar sonucu ayr›lmak zorunda kalan Biberyan, sonunda ülkeyi terk etmeye
karar verip 1949’da Beyrut’a gitti. Orada gazetecilik mesle€ini, Ermenice yay›nlanan Zartonk [Uyan›ﬂ] ve Ararat’›n yaz› iﬂlerinde görev alarak sürdürdü; Halep ve Paris’teki baz›
dergi ve gazetelerde de makaleleri yay›nland›. Siyasi durumun iyileﬂti€ini düﬂünerek, yaﬂam›n› güç koﬂullarda sürdürdü€ü Beyrut’tan ayr›l›p 1953’te ‹stanbul’a döndü. Seta H›7

d›ryan ile evlendi, bir k›z çocuklar› oldu. Bir süre Osmanl›
Bankas›’nda çal›ﬂt›. 27 May›s 1960 darbesini izleyen günlerde Marmara gazetesinde politika yazar› olarak görev yapt›.
1964’te yay›mlamaya baﬂlad›€› Nor Tar [Yeni Yüzy›l] adl› siyasi ve edebi dergi maddi s›k›nt›lar nedeniyle kapand›.
1960’l› y›llar›n sonunda Meydan Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedi’nin redaksiyon kurulunda yer ald›.
Türkiye ‹ﬂçi Partisi’nden 1965 genel seçimlerinde ‹stanbul milletvekili aday› oldu, ancak milletvekili seçilemedi.
1968 yerel seçimlerinde ise ayn› partiden ‹stanbul Belediye
Meclisi üyeli€ine seçildi ve baﬂkan yard›mc›l›€› yapt›.
Biberyan yazarl›k yaﬂam›na Ermenice yazd›€› öykülerle
baﬂlad›. ‹lk öyküsü 1945’te ‹stanbul’da “Yerek ›nger eink”
[Üç Arkadaﬂt›k] ad›yla Jamanak gazetesinde yay›mland›. Daha sonra çeﬂitli gazete ve dergilerde öyküleri, makaleleri yer
ald›. Öyküleri yal›n dili ve gerçekçi temalar›yla ilgi çekti. ‹stanbul Ermeni edebiyat›n›n önde gelen realist yazarlar›ndan
olan Biberyan, çevresindeki olaylara bir ayd›n duyarl›l›€›yla
yaklaﬂ›p, dile getirilemeyen gerçekleri cesur ve kuvvetli kalemiyle gözler önüne serdi. Hatta dünya görüﬂleri farkl› olsa da, haks›zl›€a u€rad›€›na inand›€› bir rahibin yan›nda tutum alarak, bir insan haklar› savunuculu€u örne€i sergiledi.
Romanlar›nda, öykülerinde ve gazete makalelerinde her
kesimden insan› rahatça yans›tmay› baﬂard›. Fabrika iﬂçileri, dar gelirli memurlar, küçük dükkân sahipleri onun öykü
ve romanlar›n›n baﬂl›ca kahraman› oldular. Yap›tlar›nda birey-toplum çat›ﬂmas›n› iﬂleyen Biberyan, öykülerinde de
hep toplumsal sorunlarla bo€uﬂan insanlar› anlatt›. 1970’te
Jamanak gazetesinde 294 gün tefrika halinde, ölümünden
birkaç hafta önce ise kitap olarak yay›mlanan ve onun baﬂyap›t› say›lan M›rçünneru Verçaluys› [Kar›ncalar›n Günbat›m›]
adl› roman›, bir ailenin ad›m ad›m yok oluﬂu paralelinde,
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yak›n geçmiﬂe ayna tutan dramatik bir kronoloji gibidir. Bu
yap›t›na, yazar›n ölümünden sonra Eliz Kavukçuyan Ödülü
(Paris) verildi. Eser Türkçeye 1998’de Babam Aşkale’ye Gitmedi ad›yla çevrildi.
Kolay iletiﬂim kurulamayan, zor bir insan oldu€u söylenen Zaven Biberyan’›n, yazarl›€›n›n yan› s›ra, amatör olarak
yapt›€› resim ve heykelcikler, Büyükada tutkunlu€u, hatta
–geçim amac›yla da olsa– bir ara eﬂiyle birlikte oyuncak yap›mc›l›€›na soyunmas›, onun ince sanatç› ruhunun fazlaca
bilinmeyen yans›malar› olsa gerektir.
Ülser hastal›€›na yakalanan Zaven Biberyan uzun süren,
s›k›nt›l› bir hastal›k döneminden sonra 4 Ekim 1984’te yaﬂama veda etti ve ﬁiﬂli Ermeni Mezarl›€› ayd›nlar bölümüne
gömüldü.
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Ça€daﬂlar›n›n Kaleminden Zaven Biberyan
“Cesur, inançl›, kendisiyle ortak fikirler paylaﬂt›€›m›z bir arkadaﬂ›m›zd›; sonuna kadar bizimle birlikte, geri ad›m atmadan yürüdü ve haks›zl›klara, adaletsizliklere karﬂ› mücadele
etti… O günler hiç unutulmayacak. Hiçbir kalem bunlar› gerçek anlamda yazma cesaretini gösteremedi. Biberyan denedi
ve baﬂard›. Onun bu roman› ‹stanbul Ermenilerinin son dönem edebi dünyas›nda ilerici hareketin ürünü olarak benzersiz yerini koruyacakt›r.”

S. K. Zanku (Nor Or editörlerinden, gazeteci, yazar), Lusapatzen Mayramud adl› kitab›, 1991.

“Zaven Biberyan’›n en iyi eseri M›rçünneru Verçaluys›, kendisi
ve benim gibi ‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar›nda Akhisar’da Naf›a askerli€i yapm›ﬂ olanlarca anlaﬂ›labilir en çok. Biberyan’›
orada tan›d›m, iki y›l›m›z birlikte geçti. E€itimini Frans›z okulunda ald›€›ndan Ermenicesi o s›ralar iyi de€ildi, ama ‹stanbul’a döndükten sonra, düﬂüncelerini seçkin bir Ermeniceyle
ifade etme al›ﬂkanl›€›n› h›zla kazand› ve keskin üslubu, hatta
bazen sivri ç›k›ﬂlar›yla, aranan bir makale yazar› oldu…”

Dikran Hacyan (yazar, eleﬂtirmen; Biberyan’›n Naf›a arkadaﬂ›), Haraç, 31 May›s 1995.

“…Jamanak’ta yay›n yönetmenli€ine baﬂlad›, ama solcu e€ilimlerini Matbuat Müdüriyeti hoﬂ karﬂ›lamay›nca, onu yaz›
iﬂlerinden uzaklaﬂt›rmak zorunda kald›k. Ancak Zaven, geçimini sa€lamak için, boﬂ kafal›lar›n ﬂaﬂk›n, biz bas›n camias›n›n hayran bak›ﬂlar› alt›nda, eline kad›n iç çamaﬂ›rlar› al›p,
Mahmutpaﬂa Yokuﬂu’nun dibinde satmaktan çekinmedi.”

Ara Koçunyan (gazeteci yazar; Biberyan’›n Naf›a arkadaﬂ›)
Jamanak, 5 Ekim 1984.

“…genellikle, toplumsal yap›m›z›n varl›€›n› tehlikeye atan veya sa€l›kl› iﬂleyiﬂini tehdit eden genelleﬂmiﬂ, ortak yaralara vururdu keskin neﬂterini; ve, etrafta baﬂkaca kanamalara yol açmadan, kalemini, usta bir cerrah›n neﬂteri misali tam da yaran›n ortas›na saplay›p genellikle sinsice gizlenmiﬂ olan irini d›ﬂar› ak›t›r, okuyucular›na gerçe€i oldu€u gibi gösteriverirdi.”
Yervant Gobelyan (gazeteci, yazar; Biberyan’›n gazete arkadaﬂ›), Kulis, 10 Ekim 1984.

“‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›, 1946-47… ‹lkin haftal›k, sonra
günlük yay›nlanan Ermenice Nor Or gazetesi yenileﬂme, özgürleﬂme, bar›ﬂ, sosyal adalet ilkelerini geliﬂtiren, yazan, sosyalist e€ilimli bir gazeteydi. Zaven Biberyan da bu gazetenin
temel direklerinden biri. Zaman›n egemen güçlerinin hoﬂgörüsüzlü€ü bu gazetenin varl›€›na tahammül edemezdi. Gazete
kapand›, yazarlar›n›n baz›lar› da tutukland›.”
Rupen Maﬂoyan (gazeteci, yazar; Biberyan’›n yak›n arkadaﬂ›),
Agos, 2 Ağustos 1996.
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EDİTÖRDEN

Kar›ncalar›n Günbat›m›’n›n
Yay›mlanma Macerası

Zaven Biberyan’›n en önemli eseri olarak kabul edilen Kar›ncalar›n Günbat›m›, Ermenice başl›ğ›yla Mrçünneru verçaluys›,
ilk kez 1970’te, İstanbul’da yay›mlanan Jamanak gazetesinde, 294 gün boyunca tefrika edildi. Roman›n kitap olarak
bas›m› ise ancak 1984’te mümkün olabildi. Biberyan’›n hastal›ğ› s›ras›nda, bir grup İstanbullu Ermeni kad›n, ona son
bir armağan vermek üzere, kitab›n yay›mlanmas›na önayak
oldu. 14 y›l sonra, 1998’de ise Aras Yay›nc›l›k, roman› Sirvart Malhasyan’›n çevirisi ve Babam Aşkale’ye Gitmedi ad›yla
Türkçe yay›mlad›. Bu başl›ğ›n seçimi, Türkiye edebiyat çevreleri taraf›ndan henüz tan›nmayan Biberyan’›n başyap›t›n›n, özellikle o dönem hayli popüler olan Salk›m Han›m’›n
Taneleri roman›/filmi ve bu eserlere konu olan Varl›k Vergisi tart›şmalar› ekseninde, daha geniş bir okur kitlesi taraf›ndan tan›nmas›na yönelik bir ad›md›. Ancak geçen zaman
içinde Biberyan hem Ermenicede hem Türkçede bir yazar
olarak kabul gördü ve editoryal bak›mdan, roman› Varl›k
Vergisi /Aşkale sürgünleri bağlam›yla s›n›rlayan bu tür bir
çerçevelendirmeye de ihtiyaç kalmad›. Böylece, Türkçe çevirisinin bu beşinci bask›s›nda romana Ermenicedeki Kar›ncalar›n Günbat›m› ad›n› iade etmeyi, yazar›n sağl›ğ›ndaki tercihine de sayg›yla, uygun gördük.
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Bu yeni bas›m›n önemli bir boyutu da roman›n özgün
metnine, yani Jamanak’ta tefrika edilen haline sad›k ilk bask› olmas›. 1998’deki Türkçe çeviri, eserin Ermenice kitap
olarak bas›lan 1984 versiyonundan gerçekleştirilmişti. Ancak daha sonra, kitab› yay›ma haz›rlayan ekibin, baz› siyasi
kayg›lardan dolay›, belki hasta yatağ›ndaki yazar›n da onay›yla, kitaptan bazı bölümleri ç›kard›ğ›n› fark ettik. Bunun
üzerine, 2007’de yapt›ğ›m›z Ermenice bask›da, eksiksiz metni, Jamanak’taki tefrikay› esas alarak yay›mlad›k. 2013’teki
Türkçe 4. bask›da ise, daha önceki bas›mlarda yer almayan
bu bölümleri metne ekledik. 2019’daki mevcut bask›da ise
2013’te gözden kaç›rd›ğ›m›z iki önemli pasaj› daha çevirip
ekleyerek, roman› ilk yay›mland›ğ› haliyle günümüze taş›m›ş
olduk. Türkçe metne 2013’te ve elinizdeki bask›da eklenen
bölümleri, roman›n bütünlüğüne ve okuma ak›ş›na zarar verebileceği kayg›s›yla, ilgili sayfada göstermek yerine, kitab›n
sonunda (s. 524-527) listeledik. Bu bask›da eklenen iki pasaj›n, özellikle 1915 ve “Felaket” göndermeleriyle, roman›n
temel meselelerinin alt›n› çizmekte son derece önemli rol
oynad›ğ›n› ve roman›n hakk›yla anlaş›lmas›nda son derece
kritik olduğunu düşünüyoruz.
Ermenice roman›n zirvelerinden olan Kar›ncalar›n Günbat›m›’n›n, tefrika edilmesinden k›rk dokuz, kitap haline getirilmesinden otuz beş, Türkçeye çevrilmesinden ise yirmi bir
y›l sonra yap›lan bu yeni bas›m›n, siyasi ve maddi koşullar
daha uygun olsa çok daha üretken bir yazar olacağ› su götürmeyen Zaven Biberyan’›n eserinin hakk›yla tan›n›p tart›ş›lmas›na kap› aralamas› dileğiyle.
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“Kim o?”
Baret baﬂ›n› kald›r›p anas›na bakt›.
“Kim o?” diye tekrarlad› Arus, can› s›kk›n bir halde.
Baret tekrar baﬂ›n› kald›r›p sab›rs›zl›kla yukar› bakt›.
Beyaz yaﬂma€a bürülü yaﬂl› bir yüz e€ilmiﬂ, karﬂ›s›ndakini
tan›yabilmek için gözlerini k›sarak aﬂa€› bak›yordu.
“Ne isti…?”
Kad›n›n sesi bo€uklaﬂt›, baﬂ›n› hemen içeri çekti. Yukar›da bir pat›rt› koptu. Kad›n merdivenlerden artan bir gürültüyle inerek tepetaklak düﬂercesine sofaya ulaﬂt›. Arus
h›çk›r›klara bo€ularak o€lunun boynuna sar›ld›.
Baret, anas›n›n ﬂap ﬂup öpücük sesleriyle durmadan
kesilen sözlerini anlayamad› bile. Bo€az›na bask› yapan bir
hüzün duydu içinde. Karﬂ› pencereden iki merakl› baş›n
kendilerini izledi€ini görünce can› s›k›ld›.
“Dokunma, pislik içindeyim,” diye m›r›ldand›. “Bitliyim, dokunma.”
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Arus oral› olmad› bile. Gülüyordu, a€z›ndan birbirinden kopuk sözler dökülüyordu. O€lunun yüzünü okﬂuyor,
onu kucakl›yor, a€l›yor, bir yandan da durmadan konuﬂuyordu. Bir an gözleri karﬂ› binan›n penceresine tak›ld›.
Gururla kas›larak güldü. Baﬂ›yla Baret’i iﬂaret ederek o€lunun s›rt›n› s›vazlad›. Karﬂ›ki pencere aç›ld›, güleç bir kad›n
pencereye yasland›.
“O€lun mu han›m?”
Arus, merdivenden bir basamak aﬂa€› indi. Baret onun
bu döküntü haliyle, lime lime olmuﬂ terlikleriyle utanmadan soka€a ç›kmas›na öfkelendi. Anas›na neler olmuﬂtu?
Arus, kaybolmas›ndan korkar gibi, o€lunun koluna s›k› s›k›ya yap›ﬂm›ﬂt›.
“Sürpriz, sürpriz. Üç buçuk sene oldu gideli, arada hiç
gelmemiﬂti. Art›k ümidimizi kesmiﬂtik. Allah›m, tan›yamad›m bir an! Evet ya, o€lum.”
S›k›nt›s›n› ve öfkesini bast›rmaya çal›ﬂan o€luna gururla bakt›. Geldi€inden beri ilk kez dikkatle inceliyordu onu.
Gülüﬂü silindi, yüz hatlar› gerildi.
“Ne kadar zay›flam›ﬂs›n, ne kadar de€iﬂmiﬂsin sen! Tevekkeli tan›yamad›m seni yukar›dan bakt›€›mda. Sana ne
olmuﬂ böyle? Hasta m›s›n?”
“Uykusuzum.”
“Önce bekçi sand›m seni. Bu kahverengi elbiseler de
ne? Üniforma m› de€iﬂti?”
Baret’in sabr› taﬂ›yordu. Karﬂ› evdeki gözlerden kaçarak, cevap vermeden sofaya girdi. Eskimiﬂ, ya€ ve küf kokan kirli bavulunu taﬂ zemine b›rakt›. Yer yer k›r›l›p çukurlaﬂm›ﬂ taﬂlar›n aralar› hâlâ sabahki temizlik sular›yla
doluydu. Arus ayn› isterik gülüﬂle komﬂularla vedalaﬂ›yordu.
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“Bana hemen temiz iç çamaﬂ›r› ve giyecek getir. Bir
bohça yap, hamama gidece€im.”
“Tamam, gidersin. Hele bir içeri gir, biraz dinlen o€lum, bir ﬂeyler ye, sonra gidersin.”
“Bitli bitli mi gireyim içeri can›m?”
Sesini çok yükseltmemek için çaba harc›yordu.
“Bitlendin mi?”
Arus’un yüzünde trajik bir ifade belirdi. Sanki bitlenmek düﬂünülmeyecek kadar büyük bir felaketti. Bu kadar
aptalca bir soru olabilir miydi? Baret diﬂlerini s›kt›.
“Acele et!”
Arus koﬂa koﬂa içeri gitti. Baret pejmürde giysiler içindeki ihtiyar kad›n›n arkas›ndan can s›k›nt›s›yla bakt›. Beli
bükülmüﬂ, boyu küçülmüﬂtü.
“Hilda yok mu?”
Üst kattan Arus’un sesi duyuldu.
“Az önce ç›kt›. Seni görünce akl› baﬂ›ndan gidecek. Bavulunu saklar›m, sen aniden ortaya ç›kars›n. Havalara
uçacak. Bir yerlerde ekmek karnesi varm›ﬂ, oraya gitti. Bakal›m alabilecek mi? Yaaa, iﬂte bizim de dertlerimiz var
burada. Hiç olmazsa bu yönden gönlüm rahatt›. Sizin ekme€iniz, yiyece€iniz…”
Baret biraz daha öfkelendi anas›na. Ne san›yordu, Naf›a’da* ziyafet mi veriyorlard›? Onlar ‹stanbul’da evlerin*

Naf›a: [Arapça “bay›nd›rl›k iﬂleri”] Eskiden, Bay›nd›rl›k Bakanl›€›
anlam›ndaki Naf›a Vekâleti’nin k›salt›lm›ﬂ hali olarak s›kça kullan›lan bu sözcük, ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda özel bir anlam da kazanm›ﬂt›r. Askere ça€r›lan gayrimüslim vatandaﬂlar›n bir bölümü
demiryolu ve havaalan› yap›m› iﬂlerine verilirken, büyük ço€unlu€u
da yol yap›m›, taﬂ k›rma gibi iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmak üzere, özel kahverengi elbise giydirilip Naf›a hizmetine verilmiﬂ, kendileri de “Naf›a
askeri” olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
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