


u s u l  g e r e ¤ i

Bu kitap, Sarkis Srents’in Ermenice orijinallerinden
Osmanl›caya çevirerek 1912-1913’te Servet-i Fünun dergisinde
tefrika etti¤i ve izleyen aylarda Ermeni Edebiyat› Numuneleri

ad› alt›nda kitaplaflt›rd›¤› 14 öykünün Osmanl›ca çevriyaz› ve
Türkçe çevirisinden oluflmaktad›r.

Kitaba haz›rlanan ekte öykü ve be¤ence yazarlar›n›n güncel
biyografilerine yer verildi. Kitab›n orijinal s›ralamas›na sad›k

kal›nmad›; be¤ence yaz›lar› kitab›n önünde sunuldu ve birden
fazla öyküsü olan yazarlar›n öyküleri art arda yerlefltirildi.
Kitap yay›na haz›rlan›rken Ermenice orijinal metinlerden

yap›lan kontroller esnas›nda Osmanl›ca metinde yer almad›¤›
saptanan kelimeler/paragraflar köfleli ayraçlarla metne

eklendi veya yer yer dipnot iflaretiyle gösterildi. 
Öykü ve be¤encelerin sonlar›nda yer alan notlar aksi 

belirtilmedi¤i sürece taraf›m›zdan eklenmifltir.
Osmanl›ca yaz›mda Ferit Devellio¤lu’nun Osmanl›ca Türkçe

Ansiklopedik Lûgat’› (Ayd›n Kitabevi) esas al›nd›. 
Türkçe içinse, 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›.

Sarkis Srents’in biyografisine ulaşmamızda değerli yardımlarını
esirgemeyen Garo Aprahamyan’a teşekkürlerimizi sunarız.
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SSaarrkkiiss  SSrreennttss
(1875, Tekirda¤ - 1955, Bükrefl)



SSaarrkkiiss  SSrreennttss**

As›l ad› Sarkis Hovhannes K›l›çyan’d›r.
‹lkö¤renimini Tekirda¤ Hovnanyan Ermeni okulunda

ald›. E¤itimini sürdürmek için Fransa’ya gitti. Nice Yüksek
Okulu’nda pedagoji okudu. Memleketi Tekirda¤’a döndü
ve ö¤retmenli¤e bafllad›. 

Ö¤rencilik y›llar›nda ö¤retmenlerinin tavsiyesi üzerine,
soyad›n› ‘K›l›çyan’›n Ermenice karfl›l›¤› olan ‘Srents’ ile de-
¤ifltiren Sarkis Srents, 1890’l› y›llarda yeni oluflmaya baflla-
yan Hay He¤apokhagan Taflnaktsutyun’un (Ermeni Devrimci
Federasyonu) Tekirda¤ örgütlenmesinde yer ald›.

II. Meflrutiyet’in ilan›na kadar Tekirda¤, Edirne ve
Malkara’da ö¤retmenlik ve okul müdürlü¤ü görevlerinde
bulundu. 1909’da ‹stanbul’a geçti. 1910-1912 y›llar› aras›
Bardizag (Bahçecik) Amerikan Koleji’nde çal›flt›. 1913-1915
y›llar›nda ise ‹stanbul’daki Bezazyan ve Hayrikyan okulla-
r›nda Frans›zca ve Türkçe dersleri verdi. Bu dönemde
Azadamard [Özgürlük Mücadelesi] gazetesine Türkçe gaze-
telerden yapt›¤› çevirilerle katk›da bulundu. 1914-1915 y›l-
lar›nda k›sa bir süre milletvekilli¤i yapt›.

24 Nisan 1915’te di¤er Ermeni ayd›nlar›yla birlikte tu-
tuklanarak Ayafl’a götürüldü. Ad›n›n Sarkis K›l›çyan olma-
d›¤›, Sarkis Srents oldu¤u iddias›yla yaratt›¤› kar›fl›kl›ktan
istifade ederek ‹stanbul’a kaçt›. Kendisini “Kömürcü Sar-
kis” olarak tan›tt›¤› Beykoz’a yerleflip ç›kmaz bir sokakta
kömürcülük yapmaya bafllad›. Ermeni bir muhbirin ele ver-
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mesiyle yakalanarak tehcir edildi. Konya’da, Ermeni
Protestan rahibi Der Stepanyan’›n k›z› oldu¤undan tehcire
tabi tutulmayan eflini buldu ve bu sayede Der Zor’a götü-
rülmekten kurtuldu.

1918’de ‹stanbul’a yerleflerek e¤itim, siyaset ve yay›nc›-
l›k faaliyetlerine geri döndü. 

1915 sonras› toplumun en büyük meselelerinden biri
olan Ermeni yetim çocuklar sorunuyla ilgili olarak Patrik
Zaven taraf›ndan oluflturulan heyette görev ald›. 1922’de
200 yetimle Romanya’n›n Strunga flehrine geçti ve burada
oluflturulan yetimhanenin alt› y›l boyunca müdürlük görevi-
ni üstlendi. Daha sonra Galati’deki Ermeni okulunda mü-
dürlük ve Bükrefl’teki Ermeni okulunda ö¤retmenlik yapt›.

1944 y›l›nda kendisi için düzenlenen bir törenle ö¤ret-
menli¤inin k›rk›nc› y›l›n› kutlayarak emekliye ayr›ld›.
1955’te, 80 yafl›nda Bükrefl’te hayata gözlerini yumdu.

ÖÖ¤¤rreenncciissii  GGaarroo  KKeevvoorrkkyyaann’’››nn  GGöözzüünnddeenn  SSaarrkkiiss  SSrreennttss**

(...)
Sarkis Srents, Frans›zca, Türkçe ve Türkiye Tarihi

dersleri verirdi. ‹leri görüfllü bir ö¤retmendi. Bafl›ndan be-
ri Taflnaktsutyun partili olmas›na ra¤men hiçbir zaman
ö¤rencilerine siyasi düflüncelerini afl›lama çabas› içinde ol-
mad›. Kendisi hakk›nda d›flardan baz› fleyler duymufl oldu-
¤umuzu muhtelemelen bilirdi; kald› ki, derslerinin genel
havas› dolayl› olarak bizi etkisi alt›nda b›rakmaya yeterdi.

H›zl› konuflur ve h›zl› hareket ederdi. Küçük yap›l› ve
coflkuluydu. Pince-nez gözlük kullan›rd›. Gözlü¤ünün bir
ucundan ceketine ba¤lanm›fl bir zincir uzan›rd›. Yoruldu-
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¤u anlarda iflaret parma¤›n›n bir dokunufluyla burnundan
afla¤› b›rakt›¤› gözlü¤ü ceketine ba¤l› zincirin ucunda gö¤-
sünden afla¤› sallan›rd›.

‹yi bir psikolog ve pedagogdu ve bu özellikleri onun
derslerini daha da de¤erli k›l›yordu. Gözlükle veya gözlük-
süz çok iyi görür, bir bak›flla karfl›s›ndaki ö¤rencinin akl›-
na ve ruhuna nüfuz ederdi. Ders esnas›nda, kimin kendi-
ni dinleyip anlad›¤›n› ve kimin baflka âlemlerde gezindi¤i-
ni bilirdi.

Kendisini dinlemeyen bir ö¤renci gördü¤ünde iflaret
parma¤›n› ona do¤rultarak yaklafl›r ve h›zl›ca “Anlatt›¤›m›
anlamad›n!” derdi. Tespitinde asla yan›lmazd›. Dalg›n ö¤-
renci, gerçekten de hiçbir fley anlamam›fl olur, utan›r, k›p-
k›rm›z› kesilirdi.

Bahçecik’ten ayr›l›p ‹stanbul’a geçtikten sonra Azada-
mard gazetesinde çal›flmaya bafllad›. Gazetedeki önemli
makaleleri Osmanl›caya çeviriyor, Türkiye hakk›nda ay-
r›nt›l› yaz›lar haz›rl›yordu. Ayr›ca, Dzerug› [‹htiyar] mahla-
s›yla makaleler yaz›yordu.
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SSuunnuuflfl

Aras Yay›nc›l›k’›n varl›¤›ndan tesadüf eseri haberdar
olup Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nde Osmanl›ca orijinali-
ne ulaflt›¤› Ermeni Edebiyat› Numuneleri, yüz y›l aradan
sonra okuyucuyla nas›l buluflturulmal›yd›? Yaflanan bütün
tarihsel, sosyal, kültürel, siyasal de¤iflimin ard›ndan,
yay›mland›¤› tarihlerde yüklendi¤i ifllevi silikleflmiflti
Numuneler’in. ‘Var olan’›n, ‘yaflamakta olan’›n capcanl› bir
yans›mas› yerine, 99 y›l sonra bugün ‘yok olan’›n, ‘art›k
yaflam›yor olan’›n silik bir yans›mas› olarak ç›kar karfl›m›-
za Numuneler. Osmanl›ca yok olmufltur; Türkiye’de Erme-
nice edebiyat üretilmiyordur ve Numuneler’deki ço¤u öykü-
nün kaleme al›nd›¤› dil olan Bat› Ermenicesi, unutulmaya
yüz tutmufltur. ‹flte tam da bu sebeplerden dolay›, kitab›n
ad› “Ermeni Edebiyat› Numuneleri” de¤il, “Ermeni Edebi-
yat› Numuneleri – 1913”tür.

Ermeni Edebiyat› Numuneleri dönemin sekiz ünlü Erme-
ni yazar›ndan on dört öykü içeriyor. Mütercim: S. Srents im-
zal› çeviriler Kas›m 1912-Mart 1913 aras›nda birer-ikifler
hafta arayla Servet-i Fünun dergisinde yay›mlanm›fl. Srents,
izleyen aylarda, dönemin dört ünlü Osmanl› ayd›n›ndan
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(Abdullah Cevdet, Harutyun fiahrigyan, Süleyman Nazif ve fia-
habettin Süleyman) ald›¤› be¤enceleri ve öykü yazarlar›n›n
biyografilerini de ekleyerek Numuneler’i Ahmed ‹hsan ve
fiürekâs› matbaas›nda bast›rm›fl. Srents’in o dönem çevir-
men ve yazar olarak çal›flt›¤› Ermenice gazete Azada-
mard’da ve Servet-i Fünun’un ilgili y›la ait say›lar›nda kitap-
la ilgili ek bir bilgiye rastlanmamakla birlikte, (Ekim ay›nda)
iki yay›nda da kitab›n ç›kt›¤›na ve “5 kurufl bedel karfl›l›-
¤›nda Bab-› Ali caddesindeki Yeni Osmanl› Kütüphane-
si’nden” edinilebilece¤ine dair birer haber yer alm›fl. Ayr›-
ca fiahabettin Süleyman ve Abdullah Cevdet’in be¤ence-
leri –muhtemelen yine Sarkis Srents’in çevirisiyle– Azada-
mard’da yay›mlanm›fl.

Kitab› yay›na haz›rlarken Osmanl›can›n kokusunu his-
settirebilecek Türkçe bir metin oluflturmay› hedeflemifltik.
Ancak bunun pek de kolay olmayaca¤›n› k›sa sürede fark
ettik. “Avdet etmek” ne kadar anlafl›lacakt›? “‹rtifa” keli-
mesi ne kadar günceldi? “Lüzumlu görüyordu” mu diyecek-
tik, “gerekli görüyordu” mu? Sonunda bu yar›-sadelefltirme
çizgisini terk edip kitab› Latin harfli Osmanl›ca ve günü-
müz Türkçesi ile paralel metinler halinde yay›mlama yolu-
nu seçtik. Böylece aradan geçen bir as›rda yaz›n dilinin u¤-
rad›¤› de¤ifliklikler de izlenebilir olacakt›. 

Ne var ki, s›k›nt›l› bir konu daha vard›. Öykülerin hep-
si Ermenice yaz›lm›flt› ve biz onlar› aradan geçen bir as›r-
dan sonra, bize yabanc› bir dilden, Osmanl›cadan Türkçe-
lefltirmifltik. Bir baflka deyiflle, çevirinin çevirisiydi elimiz-
deki metin ve o haliyle kitap, bugün art›k daha arka plan-
da kald›¤›n› belirtti¤imiz ‘edebi’ duruflunu iyiden iyiye yi-
tirebilirdi. Bu, bizi hikâyeleri Ermenice orijinal metinler-
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den kontrol etmeye itti. Böylece sorunlu cümleler/parag-
raflar do¤rudan Ermeniceden çevrildi veya redakte edildi. 

Kitab›n sonundaki ekte, Sarkis Srents’in 1913’te haz›r-
lad›¤› Terâcim-i Ahvâl’e tamamlay›c› olmas› amac›yla Erme-
nice kaynaklardan derledi¤imiz yazar biyografilerine yer
verdik. Bunun yan› s›ra, dönemin ileri gelen ayd›nlar›ndan
olan be¤ence yazarlar›n›n biyografilerini de ekledik.

Bu yazarlardan üçünün, Abdullah Cevdet, Süleyman
Nazif ve fiahabettin Süleyman’›n ortak noktas› ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti’yle olan iliflkileridir. Abdullah Cevdet,
genç yaflta Cemiyet’in kurucular› aras›nda yer alm›flt›r.
Di¤er ikisi ise ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin taraftarla-
r›ndand›r. Ne var ki, ‹TC’nin izledi¤i birlefltirici politika-
lardan uzaklaflmas›yla bu üç ayd›n ‹TC saflar›n› terk eder,
hatta ‹TC’ye muhalif bir tutum al›rlar.

Ayn› zamanda dönemin önde gelen yay›nc› ve yazarla-
r›ndan olan bu üç ismin Numuneler için kaleme ald›klar›
be¤enceler, kitab›n o tarihte nas›l büyük bir bofllu¤u dol-
durdu¤unu kan›tlar niteliktedir. Servet-i Fünun toplulu¤u-
nun ileri gelen temsilcilerinden Süleyman Nazif, Numune-
ler’i okuyana dek “Birçok hem-›rklar›m gibi Ermeni Edebi-
yat›’ndan bî-haber bulunuyordum” der. 

Bu “bî-haber”li¤in ancak seksen y›l sonra, 1990’lardan
itibaren yap›lan çeviriler yoluyla k›smen de olsa ‘bertaraf’
oldu¤unu, Ermeni tarihi, dili, kültürü ve edebiyat› hakk›n-
daki fark›ndal›¤›n günbegün artt›¤›n› söylemek mümkün.
Numuneler bu bak›mdan bir kez daha katk› sunacak bir eser.

Kitaptaki öyküler dönemin Ermeni hayat›ndan –ve ta-
bii ki Osmanl›/‹stanbul hayat›ndan– ilgi çekici manzaralar
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sunar. Kad›köy’den karfl› yakaya geçmek için sandallar›n
kiraland›¤›, Galata’da atl› tramvaylar›n iflledi¤i, Beyo¤-
lu’ndaki salonlarda maskeli balolar›n düzenlendi¤i zaman-
lardan kopup gelen foto¤raflarda kâh ‹stanbul’da hamall›k
yapan bir taflral›n›n çilesine, kâh gönlüne göre bir koca
bulma ümidiyle Bursa’dan ‹stanbul’a göçen genç bir k›z›n
nafile çabalar›na, kâh flehir hayat›n›n baya¤›l›klar›na bo-
yun e¤meyen soylu bir çoban köpe¤inin asaletine, kâh iki
gencin yaflad›klar› çalkant›l› bir aflk hikâyesinin sanc›lar›na
tan›kl›k ederiz. 

Ölüm, d›fllanm›fll›k, gelecek kayg›s›, ümitsiz aflklar,
idam, geçim derdi... Sarkis Srents’in seçti¤i öykülerin ge-
neline hâkim olan bu olumsuz havan›n s›rr› belki de Ha-
rutyun fiahrigyan’›n be¤encesindeki flu sat›rlarda gizli:
“Seçiminize mazhar olan edebiyatç›lar›m›z ve onlar›n en
k›ymetli eserlerinin 1895’e ve o tarihten sonraya, yani Er-
menilerin katliam›n›n haz›rlan›p uyguland›¤› y›llara ve da-
ha sonraki zamanlara rastl›yor oluflu en fazla dikkat çeken
noktad›r.”

1908’de ilan edilen II. Meflrutiyet’in sa¤lad›¤› serbesti
ortam›nda, Ermeni ve Türk halklar›n›n birbirlerini anla-
malar› yönünde at›lm›fl küçük bir ad›md›r Ermeni Edebiya-
t› Numuneleri. fiahrigyan’›n da iflaret etti¤i gibi, iki halk›n
edebiyatlar› çeviri çal›flmalar›yla birbirlerinin dillerine ak-
tar›ld›kça “karfl›l›kl› özveriyle olgunlu¤a eriflilebilecek ve
ortak bir vatan u¤runa birlikte çal›fl›labilecektir.”

Ne var ki, Sarkis Srents, çok de¤il, Numuneler bas›ld›k-
tan bir buçuk y›l sonra, 24 Nisan 1915’te di¤er tüm Erme-
ni ayd›nlarla birlikte tutuklanarak ölüm yolculu¤una ç›ka-
r›lmaktan kurtulamad›. Birçoklar›n›n aksine, mucize eseri
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kurtulan ve Romanya’da yeni bir hayata bafllayan Sarkis
Srents’in Numuneler’i, aradan geçen 99 y›l›n ard›ndan, gün
geçtikçe büyüyen kocaman bir bofllu¤un yans›mas›d›r. Ab-
dullah Cevdet, Numuneler için kaleme ald›¤› yaz›s›nda bu
bofllu¤u öngörmüfltür adeta: “Edebiyatç›lar, flairler bir mil-
letin ruhudurlar, bir milletten bunlar ç›kar›ld›ktan sonra o
millette ne kal›r? His ve ileti yetene¤ini ç›kar›rsan›z insan-
da etten baflka ne kal›r? Günefl do¤adan yok edilirse evren-
de ne kal›r?”

Ermeni Edebiyat› Numuneleri’nin yüz y›l önceki ilk bas-
k›s›, 1512 y›l›nda Venedik’te Hagop Me¤abard taraf›ndan
bas›lan ilk Ermenice kitapla birlikte bafllayan Ermeni mat-
baac›l›k faaliyetlerinin 400. y›ldönümü kutlamalar›na
denk düflmüfltü. Yüz y›l sonra bugün, Numuneler’in bask›-
s›n›n bu kutlamalar›n 500. y›ldönümüne denk düflmesi
özel bir anlam tafl›yor flüphesiz. Öyle ki, bu kitap, baflta
Sarkis Srents olmak üzere, Ermeni yay›n emekçileri ve ay-
d›nlar›n›n silinmez hat›ralar›na adanm›fl naçiz bir arma-
¤and›r ayn› zamanda.

AArrii  fifieekkeerryyaann
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SSüülleeyymmaann  NNaazziiff
AAbbdduullllaahh  CCeevvddeett

fifiaahhaabbeettttiinn  SSüülleeyymmaann
HHaarruuttyyuunn  fifiaahhrriiggyyaann

Süleyman Nazif’in kitaptaki be¤encesinin ilk sayfas›. 



SSüülleeyymmaann  NNaazziiff
fiiflli, 19 May›s 1913

Muhterem vatandafl›m,
Bir Osmanl› Türkü ve bu topra¤›n evlad› s›fat›yla

yüzüm k›zarmadan i’tirâf edemeyece¤im. Siz “Servet-i Fü-
nûn” ile Ermeni Edebiyat›ndan numuneler terceme ve neflr
etti¤iniz zamana kadar bir çok hem-›rklar›m gibi, Ermeni
Edebiyat›’ndan bî-haber bulunuyordum. Bilirim ki bizimle
ayn› sakf alt›nda yaflayan ve çal›flan bir Ermeni cemaati,
hem de müteyakk›z, mütehassis, münevver bir Ermeni
cemaati vard›r. Fakat bu ›rk›n vicdân-› müfltereki, yani ede-
biyat›n›n eflkâl ve derecât› mechûlum idi. Siz mesâî-i mak-
bûlenizle bu cehli izâle ettiniz. Teflekkür ederim.

‹hdâ’ etti¤iniz formalar›n sahâifinde müfekkirem takdîr
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