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Zaven Biberyan

1921’de ‹s tan bul Çengelköy’de do€ du. Ka d› köy Aram
yan-Un cu yan ve Di bar G›r ta ran (Sul tan yan) Er me ni il ko
kul la r›, Sa int Jo seph Li se si ve ‹s tan bul Ti ca ri ‹lim ler Aka
de mi si’nde ö€ re nim gör dü.

1941’de Yir mi S› n›f (Ku ra) as ker top la n›r ken, o da 
as ke re al›n d› ve Na fı a hiz me ti ne ve ril di. Ak hi sar’da ken
di si gi bi Na f› a as ke ri olan Ja ma nak [Za man] ga ze te si yö ne
ti ci le rin den Ara Ko çun yan’la ta n›ş t›. Üç bu çuk y›l sü ren 
as ker lik dö nü şü Ja ma nak ga ze te sin de ya y›m la nan “Kris
do ne ut yan Va€h ca n›” [H› ris ti yan l› €›n So nu] ad l› ya z› di zi si 
bü yük gü rül tü ko par d›, di zi nin ya y› n› dur du rul du. Nor Lur 
[Ye ni Ha ber] ve Nor Or [Ye ni Gün] ga ze te le rin de, da ha son ra 
da Ja ma nak ga ze te si ya y›n ku ru lun da gö rev al d›. Sos ya list 
dü şün ce le rin den do la y› ge len bas k› lar so nu cu ga ze te den 
ay r›l mak zo run da kal d›. 1946’da Er me ni aleyh ta r› ba z› 
tu tum ve ya y›n la ra kar ş› Nor Lur ga ze te sin de ki “Al G› 
Pa ve…” [Ar t›k Ye ter] baş l›k l› ya z› s›n dan do la y› ko vuş tur ma
ya u€ ra y›p ha pis ya tan, da ha son ra bul du €u iş ler den de 
bas k› lar so nu cu ay r›l mak zo run da ka lan Bi ber yan, so nun
da ül ke yi terk et me ye ka rar ve rip 1949’da Bey rut’a git ti. 
Ora da ga ze te ci lik mes le €i ni, Er me ni ce ya y›n la nan Zar tonk 
[Uya n›ş] ve Ara rat’›n ya z› iş le rin de gö rev ala rak sür dür dü; 
Ha lep ve Pa ris’te ki ba z› der gi ve ga ze te ler de de ma ka le le ri 
ya y›m lan d›. Si ya si du ru mun iyi leş ti €i ni dü şü ne rek, ya şa
m› n› güç ko şul lar da sür dür dü €ü Bey rut’tan ay r› l›p 1953’te 
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‹s tan bul’a dön dü. Se ta H› d›r yan ile ev len di, bir k›z ço cuk
la r› ol du. Bir sü re Os man l› Ban ka s›’nda ça l›ş t›. 27 Ma y›s 
1960 dar be si ni iz le yen gün ler de Mar ma ra ga ze te sin de 
po li ti ka ya za r› ola rak gö rev yap t›. 1964’te ya y›n la ma ya baş
la d› €› Nor Tar [Ye ni Yüz y›l] ad l› si ya si ve ede bi der gi mad di 
s› k›n t› lar ne de niy le ka pan d›. 1960’l› y›l la r›n so nun da Mey
dan La ro us se Bü yük Lû gat ve An sik lo pe di’nin re dak si yon 
ku ru lun da yer al d›.

Tür ki ye ‹ş çi Par ti si’nden 1965 ge nel se çim le rin de 
‹s tan bul mil let ve ki li ada y› ol du, an cak se çi le me di. 1968 
ye rel se çim le rin de ise ay n› par ti den ‹s tan bul Be le di ye Mec
li si üye li €i ne se çil di ve baş kan yar d›m c› l› €› yap t›.

Bi ber yan ya zar l›k ya şa m› na Er me ni ce yaz d› €› öy kü ler le 
baş la d›. ‹lk öy kü sü 1945’te ‹s tan bul’da “Ye rek In ger Eink” 
[Üç Ar ka daş t›k] ad›y la Ja ma nak ga ze te sin de ya y›n lan d›. Da ha 
son ra çe şit li ga ze te ve der gi ler de öy kü le ri, ma ka le le ri yer 
al d›. Öy kü le ri ya l›n di li ve ger çek çi te ma la r›y la il gi çek ti. 
Er me nice ede bi ya t› n ön de ge len rea list ya zar la r›n dan olan 
Bi ber yan, çev re sin de ki olay la ra bir ay d›n du yar l› l› €›y la yak
la ş›p, di le ge ti ri le me yen ger çek le ri ce sur ve kuv vet li ka le
miy le göz ler önü ne ser di. Hat ta dün ya gö rüş le ri fark l› ol sa 
da, hak s›z l› €a u€ ra d› €› na inan d› €› bir ra hi bin ya n›n da tu tum 
ala rak, bir in san hak la r› sa vu nu cu lu €u ör ne €i ser gi le di.

Ro man la r›n da, öy kü le rin de ve ga ze te ma ka le le rin de her 
ke sim den in sa n› ra hat ça yan s›t ma y› ba şar d›. Fab ri ka iş çi le
ri, dar ge lir li me mur lar, kü çük dük kân sa hip le ri onun öy kü 
ve ro man la r› n›n baş l› ca kah ra ma n› ol du lar. Ya p›t la r›n da 
bi rey-top lum ça t›ş ma s› n› iş le yen Bi ber yan, öy kü le rin de de 
hep top lum sal so run lar la bo €u şan in san la r› an lat t›. 1970’te 
Ja ma nak ga ze te sin de 294 gün tef ri ka ha lin de, ölü mün den 
bir kaç haf ta ön ce ise ki tap ola rak ya y›m la nan ve onun baş
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ya p› t› sa y› lan M›r çün ne ru Ver ça luy s› [Ka r›n ca la r›n Gün ba t› m›] 
ad l› ro ma n›, bir ai le nin ad›m ad›m yok olu şu pa ra le lin de, 
ya k›n geç mi şe ay na tu tan dra ma tik bir kro no lo ji gi bi dir. 
Bu ya p› t› na, ya za r›n ölü mün den son ra Eliz Ka vuk çu yan 
Ödü lü (Pa ris) ve ril di. Eser Türkçeye 1998’de Babam 
Aşkale’ya Gitmedi adıyla çevrildi.

Ko lay ile ti şim ku ru la ma yan, zor bir in san ol du €u söy
le nen Za ven Bi ber yan’›n, ya zar l› €› n›n ya n› s› ra, ama tör 
ola rak yap t› €› re sim ve hey kel cik ler, Bü yü ka da tut kun lu €u, 
hat ta –ge çim ama c›y la da ol sa– bir ara eşiy le bir lik te oyun
cak ya p›m c› l› €› na so yun ma s›, onun in ce sa nat ç› ru hu nun 
faz la ca bi lin me yen yan s› ma la r› ol sa ge rek tir.

Za ven Bi ber yan uzun sü ren, s› k›n t› l› bir has ta l›k dö ne
min den son ra 4 Ekim 1984’te ya şa ma ve da et ti ve Şiş li 
Er me ni Me zar l› €› ay d›n lar bö lü mü ne gö mül dü.
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S U N U Ş

Zaven Biberyan
ya da Çilekeşlik

Marc Nichanian

Şimdi kesin bir dille söyleyebiliriz: Zaven Biberyan, 
20. yüzyılda Ermenicenin en büyük yazarlarından biriydi. 
Müstesna bir romancı ve büyük bir entelektüeldi.

Ama bunu neden ancak “şimdi” söyleyebiliyoruz? Ev
vela bunu açıklamalıyız. Yazarın çileli bir yol olan hayatıyla 
orantılı olarak, mecburen, sancılı bir açıklama olacak. Za
ven Biberyan, onu pek tanımayan ve ondan bir “yaşamöy
küsü” bekleyen Parisli muhabir Hrant Paluyan’a 1962’de 
yazdığı bir mektupta bu çilekeşlikten bahseder (bu mektup, 
Sevan Değirmenciyan tarafından, Biberyan’ın Mırçünneru Verçaluy

sı [Karıncaların Günbatımı, Türkçesi: Babam Aşkale’ye Gitmedi] adlı 
romanının Ermenice ikinci baskısında yayımlanmıştır). 1921’de 
İstanbul’da doğan Biberyan’ın çocukluğu Kadıköy’de geç
ti. Fransız lisesi Saint-Joseph’te öğrenim gördü ve kendi 
ifadesiyle “Fransız kültürü”yle yetişti. 1941’de, Anado
lu’daki çalışma kamplarına gönderilen özel taburlarda 
(Nafıa taburu) hizmet etmek üzere askere alınan nesildendi. 
1915’te amele olarak çalıştırılan ve ardından sistematik 
olarak imha edilen Ermeni askerlerden müteşekkil alaylar, 
neredeyse çeyrek yüzyıl sonra hazin bir şekilde hortlamıştı 
sanki. Kırk iki aylık “hizmet”ten sonra 1945’te İstanbul’a 
döndü ve Ermeni basınında çalışmaya başladı. Sonunda 
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kararını verdi: Ermenice yazan bir yazar olacaktı (Fransızca 
değil, halbuki yeniyetmeliği boyunca yalnız Fransızca yazmıştı). Baş
langıçta, makaleler ve siyasi yazılar kaleme alan bir gaze
teciydi. 1946’da, o dönemde Türk basınındaki şiddetli 
Ermeni karşıtı yayınlara itiraz etmek üzere yazdığı makale
leri nedeniyle hapse atıldı. Biberyan, yazarlığının yanı sıra 
siyasi bir faaliyet içindeydi. Sosyalist çevrelerle yakın ilişki 
halindeydi. 1960’lı yıllarda ise Türkiye İşçi Partisi safların
da aktif siyaset yapacaktı. Siyasi yazıları nedeniyle tekrar 
yargılanan, toplumun dışına itilen, İstanbul’da herhan
gi bir iş bulması engellenen Biberyan, 1949’da yurdunu 
bırakıp gitmek zorunda kaldı ve Beyrut’a yerleşti. Orada 
bazı Ermenice gazeteler için çalıştı ve 1953’te İstanbul’a 
dönünceye kadar sefalet içinde yaşadı. O dönemle ilgili 
olarak, diaspora entelektüellerine karşı derin bir gücenik
lik kaldı içinde. 1962’deki mektubunda onların “cafcaflı 
söylemi”ni ve “şovenizm”ini ifşa etti. Edebiyat hayatı, esa
sen 1953’te Beyrut’tan döndükten sonra başladı. Üç ro
man yayımladı: 1959’da Lıgırdadzı (Sürtük, Türkçesi: Yalnızlar), 
1962’de Angudi Siraharner (Meteliksiz Âşıklar) ve Mırçünneru 
Verçaluysı (Karıncaların Günbatımı, Türkçesi: Babam Aşkale’ye Git

medi). Bu sonuncusu, ilkin tefrika halinde Jamanak gazete
sinde yayımlandı. 1984’te, yazarın öldüğü yıl, kitap olarak 
basıldı. Dzovı (Deniz) adlı öykü kitabı 1962’de çıktı.

Lıgırdadzı adlı romanının Türkçe çevirisi (Yalnızlar) 
1966’da yayımlandı. Mırçünneru Verçaluysı da Türkçeye 
çevrildi, ama daha yakın bir tarihte (Babam Aşkale’ye Gitmedi, 
Aras Yayıncılık, İstanbul, 1998). Biberyan’ın 1962’deki mek
tubunda bizzat verdiği bilgilere bakılacak olursa, Yalnız
lar’ın başta “Türkçe olması öngörülmüş” (bu da demektir ki 
Biberyan, romanın ilk versiyonunu Türkçe yazdıktan sonra Ermenice 
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yeniden yazmış); yazar daha sonra film senaryosu haline ge
tirmiş. Türkiye’deki sansür kurulunun müdahalesi üzerine 
film hiç çekilememiş. “Ahlaka mugayir ve halkın huzuru
nu bozucu” olduğu sonucuna varılmış. Aynı şey Meteliksiz 
Âşıklar’ın da başına gelmiş.

Edebiyatçı, siyasi aktivist, gazeteci, makale yazarı, ro
mancı, çevirmen (ömrünün sonuna doğru, Maksim Gorki’yi ve 
Gustave Flaubert’i Türkçeye çevirmiş, Ermeniceye değil) Biberyan, 
bunların hepsiydi ama şimdiye kadar gösterdiğimiz her şey 
onun yaşantısının –kamusal ve özel yaşantısının– başta 
söylediğimiz gibi, neden bir “çilekeşlik” olduğunu hiçbir 
şekilde açıklamıyor. Doğrusu, Hrant Paluyan’a yazdığı 
mektup, Ermeni çağdaşlarına karşı derin bir gücenikliği 
ifade ediyor. Nitekim şöyle yazıyor: “Türkçeye çevrilen 
romanlarım muhtemelen yayımlanacaktır. Ama, açıkçası, 
şunu itiraf edeyim ki Ermenice yazmaya başlamış oldu
ğuma bugün pişmanım. Yirmi yaşındayken, Ermeni bir 
yazar olmak ne demek bilseydim, ‘Mademki Ermeni’yim, 
Ermenice yazmalıyım’ demez, Fransızca yazmaktan asla 
vazgeçmezdim.” O halde, neden böyle demiş? Kalemiyle 
geçinemiyordu elbette. Ama buradaki mesele kesinlikle 
bu değil. İstanbul’daki Ermeni cemaatince sevilmiyordu 
elbette. Edebiyatı anlaşılmıyordu, siyasi duruşu da o dö
nemde (ve bugün bile) İstanbul, Beyrut ve başka yerlerdeki 
Ermeniler arasında hâkim olan muhafazakâr çevrelerin 
gözüne sevimli görünmesini hiç mi hiç sağlamıyordu. Ger
çekte, İstanbul’un ötesinde, neredeyse hiç tanınmıyordu. 
Tanınması ve kabul görmesi için, siyasi dostluklarının 
sınırlı çevresinin ötesinde en azından bir aracı istasyon, 
onun sesini çoğaltıp yayacak bir araç, eleştirel bir ses lazım
dı. Gerçek şu ki, Zaven Biberyan’ın ismi Ermeni diaspo
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rasında ancak ölümünden sonra ağızdan ağıza dolaşmaya 
başladı. Bunun olabilmesi için yeni bir okur nesli gereki
yordu. Kitapları Fransızcaya çevrildi. Ve Ermeni dünyası, 
yavaş yavaş, onun roman dilinin ne kadar göz kamaştırıcı, 
biricik, benzersiz olduğunun farkına vardı. Gerçekten de 
Ermeni dünyası, onun eserlerindeki gibi, kendini açıkça 
belli eden böyle bir zekâ, böyle bir dil hâkimiyeti, böyle bir 
trajik kudret görmemişti hiç. Ne var ki, tanındığını, değe
rinin bilindiğini görmeye yazarın ömrü yetmedi.

O halde, demek istediği bu muydu? Eğitimli okurlar, 
ilerici okurlar, Batı edebiyatıyla haşır neşir olarak yetişmiş 
okurlar mı bekliyor, umuyordu? Ermeni dünyasının ona 
temin edemeyeceği şeyleri mi? Şüphesiz. Ama acaba mese
le hakikaten seçim meselesi miydi, Ermeni dilini seçmek
tense Fransız dilini seçmek miydi? Aksine, seçim meselesi 
idiyse, gücenikliğini dile getirmek, mümkün olan her yolla 
bunu haykırmak, çöküşü, yani kamusal hayatı ile özel haya
tının, birbiri vasıtasıyla, birbiri yüzünden çöküşünü içeri
den tasvir etmek için Ermenice yazmayı seçmemiş miydi? 

Şu halde, bu adamın “çilekeşlik”ini romanlarında oku
malıyız. Demin sözünü ettiğim çöküş, aileden başlar. Bu 
yazarın bütün romanları ailevi çözülmeyi, aile fertlerini bir
leştiren ve karşı karşıya getiren korkunç nefreti çeşitli de
recelerde tasvir eder. Biberyan, aile içi şiddetin usta ressa
mıdır. Meteliksiz Âşıklar’da bu şiddet sinizmle, horgörüyle 
sınırlıdır. Babam Aşkale’ye Gitmedi’de, karşılıklı birbirini 
yok etmeye ve deliliğe varır. Her seferinde, ana karakter 
–yazarın bir replikası– bu cehennem yolculuğunun aciz se
yircisidir. Keza her seferinde, çerçeve mutlak surette çağ
daştır: savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti toplumu, arka 
planda azınlık topluluklarına dayatılan baskıcı uygulama



15

ların sonuçları, bunun yanı sıra daha genel olarak paranın 
hükümdarlığı, küçük burjuva çevrelerin güçlenmesi, nasıl 
olursa olsun, dur durak bilmeden zenginleşmek dışında 
bir gelecek tahayyülünün hepten yokluğu. Şurası açık 
ki Biberyan da, entelektüel olarak, bu kapana kısılmıştı. 
Bundan ancak roman yazma veya komünist ütopya yoluy
la kurtulabiliyordu. İşte bu nedenle Biberyan’ın romanla
rı mutlak surette karanlıktır. Roman yazma ve komünist 
ütopya aynı dünyanın parçası olamazlar. Biri, diğerinin bir 
nevi tersidir.

Bununla birlikte, bir kere, tek bir kere, ütopya ve yazı 
buluşmuş, birbirine eklemlenmiştir: Meteliksiz Âşıklar ro
manının son sayfalarında. Bu âşıklar, eğer kendilerine o 
imkân verilseydi, hasılı ütopyanın içine dalabilselerdi çok 
mutlu olabilirlerdi. Nitekim, romanın son sayfalarında, si
yasi ütopya, aniden mümkün hale gelen bir insan kardeşli
ği şeklinde, gerçekten de kendini gösterir. Yazarın roman
larında iyiliğin bahşedildiği yegâne andır, gökyüzünün ay
dınlandığı yegâne an. “İnsan kardeşinin kalp atışlarını din
lemenin hazzı yeni bir şeydi kendisi için. Uzaktan, birlikte 
atan kalpler… Farklı bir tatmin duygusuydu bu. Norma’yla 
birlikteyken tattığı mutluluktan farklıydı. Yabancı insan
larla kol kola olmanın mutluluğu, huzur ve güç veriyordu. 
Laz koluna girmişti, işte. Kalbi ona karşı sevgiyle doldu. 
Uzaktaki ormana baktı. Ormandan korkmadı. Etrafın 
ıssız olmasından endişeye kapılmadı… Büyük bir güven 
duygusu sardı benliğini. Bu denli mükemmel bir mutlulu
ğu, insan olmanın, özgür olmanın mutluluğunu altı aydır 
tatmamıştı.” (Ermenice orijinal metinde s. 180-181, Türkçe çeviri
sinde s. 214). Kesinlikle inanılması güç bir bölümdür bu. Bi
beryan’ın tekmil eserinde eşi benzeri yoktur. Bu noktada, 
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bir kaza olmuştur. Korkunun, azabın romanına bu bölüm 
asla girmemeliydi. İnsan kardeşliğine dair komünist ütop
ya roman yazımında asla kendine bir yer bulmamalıydı. 
Tabii Biberyan bunun böyle olmasını bir kereliğine, tek 
bir kereliğine istemediyse: Sırf kardeşlik ütopyasını dile 
getirmek için –elbette zıddından yola çıkarak– bir roman 
çatısı kurmayı istemediyse. İşte bundan dolayıdır ki, bu ro
manın büyük kısmını kaçınılmaz olarak kardeşliğin zıddı 
işgal edecektir. Peki ama kardeşliğin, adeta tarihin derin
liklerinden gelen bu siyasi mitosun zıddı tam olarak nedir? 
Birazdan bu soruya cevap vermeye çalışacağız.

Biberyan’ın son romanı Babam Aşkale’ye Gitmedi’de 
[Karıncaların Günbatımı], ütopyanın sızabileceği hiçbir aralık 
yoktur. Hasılı, Biberyan romanda ütopyaya kapıları kapat
mıştır. “Karıncalar”ın kendi kendini yok etmesinin mantı
ğını sonuna kadar zorlamak istemiştir, içpatlamayla kendi 
üzerine çöken bir dünyanın mantığını. Maddi bir dünya 
değildir bu. Kolektif bir dünyadır. Psişik bir dünyadır. 
Ve bu dünyanın çöküşü, elbette, “psikoz”dur. Bu kelime 
romanda bir kere kullanılır: Anadolu’nun ücra köşelerine 
kaçmış olan Baret, İstanbul’a döner, yakınlarının arasına 
döner, yani Ermenilerin arasına. Ama bu, aynı zamanda 
“psikoz”a, genel psişik çöküşe döndüğü anlamına da gelir. 
Kitabın sonuna doğru, bir konuşma esnasında, “felaket” 
(Ermenice, ağed) sözünü duyunca uyuşukluktan sıyrılan Ba
ret aniden uyanır, herkesin endişe ve sabırsızlıkla beklediği 
bir sonraki “felaket”tir bahsi geçen. Sabırsızlıkla beklerler, 
çünkü buna alışmışlardır, çünkü felaket olmaksızın yaşa
yamazlar. Ve işte psikoz: “Onda tatsız bir his uyandıran 
şey, şuydu: Dinledikçe, genel psikozun derinlere gömül
müş kılcal damarları yeniden canlanıyordu içinde. Bütün 
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o yıllar [herkes ve her şeyden uzaklaştığı ve gönüllü olarak Anado
lu’ya sürgüne gittiği yıllar] boyunca Ermeni olmanın ne anla
ma geldiğini unutmuştu şüphesiz. Şimdi hatırlamaya ve 
ilk sarsıntıyı atlatır atlatmaz, bunun ne anlama geldiğini 
anlamaya başlıyordu. İstemeden, yine Ermeni kimliğine 
bürünüyordu... ‘Ermeni olmama’nın daha iyi olduğunun 
farkına varıyordu. Ancak, Ermeni olmamak imkânsızdı.” 
(Ermenice orijinal metinde s. 502-503*). Burada, hemen, Biber
yan’ın 1962’deki mektubunda seçimle ilgili söylediklerini 
duyar gibi oluruz. “Geri gelmemek” imkânsızdır. Bu, ahla
ki bir mecburiyet değildir kesinlikle. Bir kaderdir. Ailenin 
–biyolojik ailenin veya ulusal ailenin, aynı şey– genel çökü
şü her ne sebeple olursa olsun vuku bulduğunda bundan 
kaçılamaz. Bu yüzden de geri gelmeyi seçmek gerekir, başka 
hiçbir olası seçim olmadığı halde. Çilekeşliğin başlangıcı bu
dur işte. Üstelik, daima, bu bir çeviri meselesidir. Psikoz 
başka bir dile çevrilebilir elbette, bu da “geri gelmek”in 
başka bir yolu olacaktır. Romancının kendisi, psikozu ken
di diline çevirmeyi seçer. Gerçekte, bundan daha fazlasını 
yapar. Geri dönmekle, yakınlarına, halkına seslenir, onlara 
bir zorunluluk sunar. Onlara şöyle der: Çevirmek gerek. 
Şöyle der: Felaketi kendi diline çevirmek gerek, psikozu 
psikozun diline çevirmek gerek.

Ama o zaman, şunu düşünürüz: Psikozu yazıya dök
menin kendisi de çevrildiğinde, Türkçe veya Fransızcaya 

* Romanın tefrika olarak basımında yer alan bu cümleler, 1984’te 
yayımlanan kitapta, muhtemelen siyasi kaygılarla, çıkarılmıştı. 
Aras’ın 1998’de yayımladığı Türkçe çeviri de 1984 baskısından 
yapıldığından bu bölüme yer vermiyordu. 2007’de yaptığımız Er
menice basımla roman ilk defa kitap olarak eksiksiz yayımlanmış 
oldu. Bundan sonra yapılacak Türkçe baskılarda da bu cümleler yer 
alacak. [ed. n.]
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