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Bu kitap, Zabel Yesayan’ın kimi eleştirmenlere göre en beğenilen
eseri olan Verçin Pajagı’nın (Son Kadeh) çevirisidir. 24 Nisan 1915’ten
sonra İstanbul’dan kaçak olarak ayrılmak zorunda kalan Yesayan,
novellayı 1916’da sürgün koşullarında kaleme almış ama metin ilk
kez ancak 1924’te, İstanbul’da yayımlanmıştır (Kilikya Kitabevi yayını
olarak M. Der Sahakyan matbaasında). Bu çeviri, Yesayan’ın eserlerinin 1987’de Antilyas’taki (Lübnan) Kilikya Gatoğigosluğu tarafından
yapılan toplu basımının ikinci cildinden gerçekleştirildi.
Son Kadeh, metnin kahramanı Adrine’nin “yasak aşk”ı Arşag’a yazdığı
notlardan (belki de uzun bir mektuptan) oluşur. Bu notlarda Adrine
bir yandan geçmişine bakıp kendisi ve evliliğiyle hesaplaşırken,
bir yandan da “aşk”ın ne olduğunu kavramaya çalışır.
Çeviride, mümkün mertebe, dönemin Türkçesine yakın bir dil tutturulmaya çalışıldı. Metinde Türkçe olarak geçen kelimeler italik dizildi.
Türkçe yaz›mda 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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SON KADEH
ZABEL YESAYAN

ERMENİCEDEN ÇEVİREN

MEHMET FATİH USLU

ZABEL YESAYAN
(1878 - 1943?)

Zabel Yesayan

Zabel Yesayan, ya da do€du€u zamanki ad›yla Zabel Hov
hannesyan, 5 Şubat 1878’de ‹stanbul’un Üsküdar semtin
de do€du.1 Üsküdar’daki Surp Haç ‹lkokulu’na devam et
ti. 1895’te ilk edebi eseri olanYerk ar kişer [Geceye Şark›] adl›
mensur şiiri Arşag Çobanyan’›n Dza€ig [Çiçek] dergisinde
yay›mland›. Bunu, “ümit vaat eden genç bir yazar” s›fat›n›
çabucak kazanmas›n› sa€layan di€er eserleri izledi. 1890’la
r›n ortalar›ndaki politik kargaşa ve Ermeni katliamlar› dö
neminde, babas›n›n tavsiyesi üzerine, hayat›n› kalemiyle
kazanan di€er pek çok Ermeni gibi ‹stanbul’u terk ederek
Paris’e gitti [Aralık 1895]. Sorbonne’da edebiyat ve felsefe
derslerini takip etti, böylece üniversiteye giden ilk Erme
ni kad›n oldu. Bir yandan da geçimini sa€layabilmek için
Guy de Lusignan’›n Frans›zca-Ermenice sözlü€ünün dü
zeltmenli€ini yap›yordu. 1900’de, daha önce ‹stanbul’da
tan›şm›ş oldu€u ‹stanbul do€umlu ressam Dikran Yesayan
ile evlendi. Sofi ad›nda bir k›z, Hrand ad›nda bir erkek
çocuklar› oldu. 1902’de ‹stanbul’a döndüler. Özellikle ka
d›nlara hitap etti€i yaz›lar›n›n hat›r› say›l›r bir bölümü bu
dönemde kaleme al›nm›ş, 1903 ve 1904 y›llar›nda Dza
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Burada verdiğimiz yaşamöyküsü için de yararlandığımız Yesayan
hakkında etraflı bir inceleme için bkz. Hasmig Khalapyan, “Kendine Ait Bir Feminizm: Zabel Yesayan’ın Hayatı ve Eserleri”, Bir
Adalet Feryadı içinde, (der.) Lerna Ekmekçioğlu, Melissa Bilal, İstanbul: Aras Yayıncılık, 2010 (ikinci baskı), s. 167-200.
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€ig’de yay›mlanm›şt›r. Bu dönemdeki en ünlü edebi eseri
1903’te yay›mlanan Isbasman srahin meç [Bekleme Odas›nda]
adl› roman›yd›, ayrıca yaz›lar› Masis ve Arevelyan mamul
[Do€u Bas›n›] gibi dönemin en önde gelen süreli yayınlarının
sayfalar›nda yer al›yordu. Yesayanlar›n ‹stanbul’da geçine
meyip 1905’te Paris’e geri dönmeleri bas›nda büyük bir
tart›şmaya yol açt› ve ‹stanbul Ermeni cemaati bu genç çif
tin yetene€inin de€erini bilmemekle suçland›.
1905’te Arevelyan mamul’da Ermeni ayd›n portreleri
nin hicvedildi€i Ge€dz hancarner [Sahte Dâhiler] adl› roman›
yay›mlanmaya başlad›. “Otorite”ler, polemik yaratan bu
eserde karakterlerin gerçek hayattan al›nd›€› gerekçesiyle
bask›da bulununca, roman›n yay›m› yar›m kald›. 1907’de
roman› ﬁnorkov martig’i [Erdemli ‹nsanlar] di€er eserlerinin
de bulundu€u bir derleme içinde yay›mlad›. Böylece daha
önceden dergilerde tefrika edilen eserleri ilk defa bir kitap
ta toplanm›ş oldu. Bu kitap, büyük övgü toplad›. Böylece,
Yesayan’›n edebi yetene€i tart›ş›lmaz bir şekilde tan›nm›ş
oluyordu.
1908’e dek Paris’te kald›. Jöntürk Devrimi’nden sonra
‹stanbul’a geri döndü. 1909 y›l›n›n Nisan ay›nda, Kilik
ya’da Ermeni katliam›n› takip eden günlerde, durum hak
k›nda ilk elden bilgi edinmek üzere yak›p y›k›lan yerleri zi
yaret eden ayd›n ve siyasilerin yer ald›€› heyetin içinde Ye
sayan da bulunuyordu. Orada üç ay geçirdi ve izlenimleri
ni, yapt›€› araşt›rmalar›, kurbanlar›n anlatt›klar›n› 1911’de
‹stanbul’da Averagnerun meç [Y›k›nt›lar Aras›nda, Türkçe baskısı:
Aras Yayıncılık, 2013] adl› eserinde toplad›. 1910’da Paris’e
gitti ama babas›n›n sa€l›€› bozulunca 1911’de ‹stanbul’a
geri döndü. 1914’te Yerp aylev›s çen sirer [Art›k Sevmedikle
rinde] adl› eserini yay›mlad›. Birinci Dünya Savaş› başlad›
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€›nda o€luyla birlikte ‹stanbul’da, eşi ise k›z›yla Paris’teydi.
1915’te birçok ünlü Ermeni ayd›n ve siyasetçi Jöntürklerin
talimatlarıyla öldürüldü€ünde, Yesayan benzer bir sondan
kaçmak için bir hastanede sakland›. Kendini önce Türk bir
kad›n, sonra da Rum bir dantelci olarak tan›tarak Bulga
ristan’a kaçt›. O€luyla ancak 1917’de, Hrand ‹stanbul’dan
Bulgaristan’a geldi€inde bir araya gelebildi.
1917’de Bakü’de Ermeni mülteciler ve yetimler için
yard›m toplama faaliyeti içerisindeydi. Ayn› y›l, 1915 ve
sonrasında yaşananların bütün korkunçlu€unu betimledi
€i Jo€ovurti m› hokevark› [Bir Halk›n Son Nefesi] adl› eserini
yay›mlad›. 1918’de Kilikya, ‹skenderiye, Beyrut ve bir
çok farkl› şehre da€›lm›ş Ermeni yetimlere yard›m etmek
için Bakü’den ayr›ld›. 1921’de Paris’e döndü. Bu dönem
de yay›mlanan en önemli eserleri Verçin pajag› [Son Kadeh,
1917] ve Hokis aksoryal [Sürgün Ruhum, 1922, Türkçe baskısı:
Aras Yayıncılık, 2016] oldu. Paris’te yay›mlanan Yerevan [Eri
van] dergisinde çal›şt›. 1926-1927 y›llar›nda Moskova’y› ve
Sovyet Ermenistan›’n› ziyaret etti ve 1928’de Marsilya’da,
Sovyet sisteminden övgüyle söz ettiği izlenimlerini Brome
teos›n azadakrvadz [Kurtar›lm›ş Prometheus] ad› alt›nda yay›m
lad›.
1933’te Sovyet Ermenistan›’na yerleşmek üzere Paris’
ten ayr›ld›. Orada, Ermenistan Yazarlar Birli€i’nin yöne
tim kurulu üyesi oldu, Erivan Devlet Üniversitesi’nde Bat›
Ermeni edebiyat› dersleri verdi. Bu döneme ait en dikkat
çekici eserleri Grage şabig [Ateşten Gömlek, 1934] ve Silihda
ri bardezner› [Silihdar Bahçeleri, 1935] oldu. 1937’de Stalin
kovuşturmalar› s›ras›nda tutuklandı. 1942 ya da 1943’te,
bilinmeyen bir yerde öldü.
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Bir Bakışta Yesayan ve Eserleri1

Yesayan, modern Ermeni düzyaz›s›n›n ön s›ralar›nda şanl›
bir yere sahiptir. Genç yaşta ad›n› duyurmuş ve ilgi çekici
edebi eserleri eleştirel yorumlara neden olmuştur. Süre
li yay›nlara da katk›s› olan yazar, sadece yaz›lar›yla de€il,
hayli etkin sosyal yaşam›yla da dikkatleri üzerine çekmiştir.
Birçok makalede kad›n haklar›n› savunmuş, kad›nlar›n
toplumdaki ve evlilikteki yerinin, kökten ve etrafl›ca bir
biçimde yeniden de€erlendirilmesini ›srarla talep etmiştir.
Bunun d›ş›nda baz› sosyokültürel konular ve halk›n›n yaz
g›s› Yesayan için ayn› derecede önemlidir.
Genel olarak insan ruhunda ve özellikle kad›n ruhunda in
celikli keşifler yapmak, Yesayan’›n en sevdi€i alanlard›r; k›
sa romanlar›n›n ve öykülerinin en büyüleyici, özgün ve ka
l›c› özelli€i de budur. ‹çgözlem (fakat içedönüklük de€il);
kendisini ifade etmekle, edebiyat ve sanat yoluyla ulaş›lan
doyum; başkalar›yla ve tabiat anayla bir olmak; bunlar›n
hepsi, arka plan›n› insanl›k hallerinin oluşturd
 u€u eserlerine övgüler ya€d›r›lmas›na vesile olan konulardan baz›lar›
d›r. Yesayan, insan ruhunda, gereksinimlerinde ve amaçla
r›nda yapt›€› heyecanl› yolculuklar›, yal›n ama zarif, derli
toplu, kuvvetli ve samimiyetle ›ş›ldayan bir üslupla ifade
eder. Yirminci yüzy›l›n ilk on y›l›nda yay›mlanan k›sa es1
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Kevork Bardakjian, Modern Ermeni Edebiyatı, çev. Fatma Ünal,
Maral Aktokmakyan, İstanbul: Aras Yayıncılık, 2013, s. 201-203.

erleri, zaten büyümekte olan ününü sa€lamlaşt›rır, par›lda
yan yetene€inin geniş kapsam›n› kan›tlar. Isbasman srahin
meç [Bekleme Odasında] adl› çal›şmas›nda, genç bir annenin
üzücü durumunu inceler; Üsgüdari verçaluysner [Üsküdar’da
Günbatımları] edebi ve estetik kayg›larla örülmüş nefis bir
do€a betimlemesidir; Hluner› yev ›mposdner› [İtaatkârlar ve
Asiler] II. Abdülhamit’in bask›c› yönetim dönemindeki ba
z› sosyopolitik konular› ele al›r; Şnorkov martig [Erdemli İn
sanlar] yozlaşm›ş Ermeni burjuvazisini gözler önüne serer.
Yazar, Ge€dz hancarner [Sahte Dâhiler] adl› çal›şmas›nda ise,
üzüntüyle Ermeni cemaati içindeki baz› çevrelerin bilgisiz
liklerini ve tembellikten kibr e s›€›nan baz› Ermeni yazar
lar›, özellikle de zaman›n ilerisinde bir yazar olan ‹ndra’y›
eleştirir.
Bu eserlerin ard›ndan, 1909 y›l›nda Adana ve çevre
kentlerde yaşanan Ermeni katliamlar›n›n sonuçlar›n› duy
gusal bir bak›ş aç›s›yla anlatan Averagnerun meç [Y›k›nt›lar
Aras›nda] adl› çal›şmas› yay›mland›. Bir yard›m heyetinin
üyesi olarak bölgeyi gezen Yesayan, y›k›m›n boyutlar›n›
gözlemleyip hayatta kalanlarla görüşmüştü. Felaketin se
bepleri yazar›n konusu olmad›€›ndan, anlat›m› siyasi ve
ya ›rksal-dini yorumlar içermez. Yesayan kitab›nda, katle
dilmiş ve yanm›ş cesetlerin, yak›lm›ş evlerin ve kiliselerin
d›ş›nda, katliama tan›kl›k etmiş olanlar›n –ki bunlar›n ço€u
kad›n ve yaşl›lardan oluşuyordu– yaşad›€› dehşeti çarp›c›
bir duyarl›l›kla dile getirir. Kurbanlar›n birço€u Do€u’daki
Ermeni vilayetlerinden gelmiş insanlard›. Baz›lar›, 1890’l›
y›llar›n ortalar›nda yaşanan Ermeni katliamlar›ndan kaç›p
bu bölgeye yerleşmiş, baz›lar› ise geçici veya mevsimlik iş
için gelmişlerdi. Yesayan çal›şmas›nda, bu k›y›ma karş› ko
yan baz› Türklere yer verse de, gafil avlananlar veya kat
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liam öncesinde direniş fikrinden sak›nanlar için kendini
koruman›n kaç›n›lmaz oldu€unu gözler önüne serer. Fa
kat onun en büyük zaferi, belki de, halk›n›n bu zorluklara
karş› gösterdi€i ola€anüstü dirençten ald›€› iyimserliktir;
korku dolu anlat›s›n› bu iyimserlikle ayd›nlat›r.
Hokis aksoryal [Sürgün Ruhum] ve Verçin pajag› [Son Ka
deh], Yesayan’›n en iyi eserleri aras›ndad›r. ‹lk kitap, ace
leye getirilmiş bir evlili€in ard›ndan mutsuzluk çeken bir
kad›n›n duygular›n› ve duyarl›l›klar›n› ortaya koyar. Yesa
yan, ayd›nlat›c› düzyaz›s›nda, insan›n erişebilece€i belki de
yegâne özgürlük ifadesi olarak kat›ş›ks›z sevginin gücünü;
bireysel özgürlüklerin toplumsal sorumluluklar ve gele
neksel de€erlerle çat›şmas›n› keşfe ç›kar. Hokis aksoryal,
evrenin karmaş›kl›€› ve bireylerin bir yandan birbirleriy
le, di€er yandan ise sanat, edebiyat, toplum ve anavatan
la olan ilişkilerini ele alan sofistike bir tart›şmad›r. Meliha
Nuri Han›m [Aras Yayıncılık: 2015] adl› eserinde yazar savaşa,
sevgiye, kültürel etkileşimlere yer verir, Türk kad›n›n›n ha
letiruhiyesine göz gezdirir ve Türk-Ermeni ilişkilerine de
€inir. Meliha Nuri Han›m’›n vicdans›z kişili€inden izler,
anlaşmal› bir evlilik yapmak beklentisiyle ilk aşk›ndan vaz
geçen, Yerp aylevıs çen sirer [Artık Sevmediklerinde] adl› eserin
kad›n kahraman› Yevpime’de de görülür.
Yesayan, Sovyet Ermenistanı’na yerleşmeden önce,
son derece başar›l› baz› başka k›sa romanlar ve hikâyeler
de yazd›. Ayr›ca, Soyk›r›m’dan sa€ kurtulan bir kişinin ta
n›kl›€›n› Jo€ovurti m› hokevark› [Bir Halkın Son Nefesi] başl›
€›yla; siyasi içerikli bir roman olan Nahanço€ ujer› [Geri
Çekilen Güçler]; Sovyet Ermenistanı’na yapt›€› bir ziyaret
s›ras›nda edindi€i hayli olumlu izlenimlerini dile getir
di€i Brometeosın azadakrvadz [Kurtarılmış Prometheus] adl›
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eserlerini yay›mlad›. Edebi kariyerinin son dönemi olan
Sovyet döneminde ise iki seçkin eser kaleme ald›: Grage
şabig [Ateşten Gömlek] ve Silihdari bardezner› [Silihdar Bahçeleri;
tamamlanmam›ştır]; bu eserlerin ikisi de, otobiyografik nite
likli hat›ratt›r. Barba Khaçig [Khaçig Amca], birçok kusuru
olan, çok yönlü bir romand›r ve yazar›n ölümünden sonra
yay›mlanm›şt›r. Yazar bu kitab›n yay›mlanmas›yla kendisi
ilgilenmiş olsayd›, kuşkusuz, bas›lmadan önce önemli de
€işiklikler yapard›.
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Son Kadeh

Bu kitabı sana ithaf ediyorum uzaklardaki sevgili dostum benim.
Burada sana bazen o en tatlı ve tabii bazen de o en sıkıntılı vakitlerde
bahsettiğim fikirlerimin ve hislerimin bir aksini bulacaksın.
Sana hudutsuz bir şükran borcum var. Bu borcu hiçbir şeyle azal
tamayacağımı biliyorum. Memleketten ve aileden mahrumken, müş
fik ve asil dostluğunla hüzünlü hayatıma ışık yaydın ve benim adıma
her fenalığı iyiliğe dönüştürdün.
Seninle karşılaştığımda her şey karanlık ve ümitsizlikti benim için.
Sen samimi ve tatlı tebessümünle bu karanlığı hafiflettin. Seninle in
sanın o en büyük düşmanını, ümitsizlikle yüklü kederi mağlup etmeyi
başardım ve sevecen dostluğun sayesinde sıkıntılı çehremde yeniden
tebessüm belirdi. Ruhumun tabii dengesini yeniden bulmamda ve
iyimser bir cesaretle geleceğe göğüs germemde bana sen yardım ettin.
O halde bu kitabı sana ithaf ediyorum. Uzaktan bile olsa fikrimi
seninkine rapt edebilmek adına. Ve ağaçların arasında, ağaçların hı
şırtısını ve derelerin mırıltısını dinleyerek sessizce yürüdüğümüz, bun
ların bize öylesine kesif şekilde âlâ ve asil bir heyecan ilham ettikleri
o vakitleri hatırlıyor musun benim sevgili ve unutulmaz dostum, işte
onların hatırasına...
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