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Bu kitap, yaşadığı dönemin en önemli Ermeni yazarlarından
Zabel Yesayan’ın, 1922’de Viyana’daki Arek (Güneş) dergisinde
yayımlanan, aynı yıl yine Viyana’daki Mıkhitaryan matbaasında kitap
olarak basılan novellası Hokis aksoryal’ın (Sürgün Ruhum) Türkçe
basımıdır. Metnin çevirisi, Yesayan’ın eserlerlerinin 1987’de
Antilyas'ta (Lübnan) Kilikya Gatoğigosluğu tarafından yapılan
toplu basımının ikinci cildinden gerçekleştirilmiştir.
Çeviride, mümkün mertebe, dönemin Türkçesine yakın bir dil
tutturulmaya çalışıldı. Özgün metinde Türkçe veya başka dillerde
verilen kelimeler italik dizildi. Kitabın başında ve sonunda,
okurun Zabel Yesayan’ın dünyasına ve edebiyatına yaklaşmasını
kolaylaştıracak eklere yer verildi.

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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SÜRGÜN RUHUM
ZABEL YESAYAN

ERMENİCEDEN ÇEVİREN

MEHMET FATİH USLU

ZABEL YESAYAN
(1878 - 1943?)

Zabel Yesayan1

Zabel Yesayan, ya da do€du€u zamanki ad›yla Zabel Hov
hannesyan, 5 Şubat 1878’de ‹stanbul’un Üsküdar semtin
de do€du. Üsküdar’daki Surp Haç ‹lkokulu’na devam etti.
1895’te ilk edebi eseri olan Yerk 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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Yesayan hakkında, burada verdiğimiz yaşamöyküsü için de yarar
landığımız etraflı bir inceleme için bkz. Hasmig Khalapyan, “Ken
dine Ait Bir Feminizm: Zabel Yesayan’ın Hayatı ve Eserleri”, Bir
Adalet Feryadı içinde, Derleyen: Lerna Ekmekçioğlu - Melissa Bilal,
İstanbul: Aras Yayıncılık, 2010 (ikinci baskı), s. 167-200.
7

€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›. Jön Türk Devrimi’nden son
ra ‹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 baskı
sı: 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 Jön Türk
lerin 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
Bulgaristan’a kaçt›. O€luyla ancak 1917’de, Hrand ‹stan
bul’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 birçok
farkl› şehre da€›lm›ş Ermeni yetimlere yard›m etmek için
Bakü’den ayr›ld›. 1921’de Paris’e döndü. Bu dönemde ya
y›mlanan en önemli eserleri Verçin pajag› (Son Kadeh, 1917)
ve Hokis aksoryal (Ruhum Sürgünde, 1922) oldu. Paris’te ya
y›mlanan Yerevan (Erivan) dergisinde çal›şt›. 1926-27 y›l
lar›nda Moskova’y› ve Sovyet Ermenistan›’n› ziyaret etti
ve 1928’de Marsilya’da, Sovyet sisteminden övgüyle söz
ettiği izlenimlerini Brometeos›n azadakrvadz (Kurtar›lm›ş Pro
metheus) ad› alt›nda yay›mlad›.
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 Silihdari
bardezner› (Silihdar Bahçeleri, 1935) oldu. 1937’de Stalin ko
vuşturmalar› s›ras›nda tutuklandı. 1942 ya da 1943’te, bi
linmeyen bir yerde öldü.
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Bir Bakışta Yesayan ve Eserleri1

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. Süreli yay›nla
ra 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 toplum
daki 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 yazg›s› Ye
sayan için ayn› derecede önemlidir.
Genel olarak insan ruhunda ve özellikle kad›n ruhun
da incelikli keşifler yapmak Yesayan’›n en sevdi€i alanlar
d›r; k›sa romanlar›n›n ve öykülerinin en büyüleyici, özgün
ve kal›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 oluştur
du€u eserlerine övgüler ya€d›r›lmas›na vesile olan konu
lardan baz›lar›d›r. Yesayan, insan ruhunda, gereksinimle
rinde ve amaçlar›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›m
1
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Kevork Bardakjian, Modern Ermeni Edebiyatı içinde, İstanbul: Aras
Yayıncılık, 2013, s. 201-203.

lanan k›sa eserleri, zaten büyümekte olan ününü sa€lam
laşt›rır, par›ldayan yetene€inin geniş kapsam›n› kan›tlar.
Isbasman srahin meç (Bekleme Odasında) adl› çal›şmas›nda,
genç bir annenin üzücü durumunu inceler; Üsgüdari ver
çaluysner (Üsküdar’da Günbatımları) Edebi ve estetik kayg›larla
örülmüş nefis bir do€a betimlemesidir; Hluner› yev ›mposd
ner› (İtaatkârlar ve Asiler) II. Abdülhamit’in bask›c› yönetim
dönemindeki baz› sosyopolitik konular› ele al›r; Şnorkov
martig (Erdemli İnsanlar) yozlaşm›ş Ermeni burjuvazisini göz
ler önüne serer. Yazar, Ge€dz hancarner (Sahte Dâhiler) adl›
çal›şmas›nda ise, üzüntüyle Ermeni cemaati içindeki baz›
çevrelerin bilgisizliklerini ve tembellikten kibre s›€›nan ba
z› Ermeni yazarlar›, 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.
Verçin pajag› (Son Kadeh) ve Hokis aksoryal (Ruhum Sürgün
de), 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 adl› eserinde yazar savaşa, sevgiye, kültürel et
kileşimlere yer verir, Türk kad›n›n›n haletiruhiyesine 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 vazgeçen, 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 yaz
d›. Ayr›ca, Soyk›r›m’dan sa€ kurtulan bir kişinin tan›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 getirdi€i Brometeosın aza
dakrvadz (Kurtarılmış Prometheus) adl› eserlerini yay›mlad›.
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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 nitelikli hat›ratt›r. Barba
Khaçig (Khaçig Amca), birçok kusuru olan, çok yönlü bir ro
mand›r ve yazar›n ölümünden sonra yay›mlanm›şt›r. Ya
zar bu kitab›n yay›mlanmas›yla kendisi ilgilenmiş olsayd›,
kuşkusuz, bas›lmadan önce önemli de€işiklikler yapard›.
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Zabel Yesayan, Hokis aksoryal (Sürgün Ruhum),
Viyana: Mıkhitaryan Dbaran, 1922, IV+32 sayfa.

Sürgün Ruhum

Bugün İstanbul’a döndüm. Bahar. Nisan gecesinin mis
kokan ateşli havası beni tatlı bir heyecanla dolduruyor.
Bağlarbaşı’nda, neredeyse ıssız baba evinde, pencerenin
önünde tek başıma durmuş, uzun zamandır düşünüyorum.
Bu düşünmek değil aslında, rüya görmek de değil. Daha zi
yade, ruhum gelgitli ve sınırsız bir hisse kendini açmış bir
halde, yavaş yavaş tabiatın güzelliğiyle doluyorum ve adım
adım bu güzellikle muhabbete dalıyorum.
Hava ne karanlık ne aydınlık. Etraftaki her şeyi, uzak
sıradağların çizgisini bile akışkan kılan ışığın, yıldızları ha
tırlatan ak ve parlak titreyişi daha ziyade… Kıvılcımlar, do
ğum sancısıyla sarsılan toprağın nemli ve yoğun bir koku
saldığı vadide hiç durmadan yanıp sönüyor. Ilık rüzgâr
dalgaları, akşam serinliğine karışmadan ve onu yumuşat
madan, havada yavaş yavaş yol alıyor. Alnımı yakan ateşli
sıcağa rağmen, ani soğukların beni titretmesinin sebebi de
bu şüphesiz.
Yeni açan bir çiçek kokusunu yayıyor, bir yıldız göğün
yüzünde parlak bir saban izi çizerek kayıyor ve kurbağalar
bostanların havuzlarında uzun, inatçı ve yeknesak bir sesle
vıraklıyor.
Nasıl da içe işliyor, nasıl da dokunaklı ve derin kur
bağaların bu hiç bitmeyen şarkısı. Bana başka baharları
hatırlatıyor ve şaşılası bir kudretle, sıla hasretiyle yüklü
bir hüzün yaratıyor içimde. Artık yatıp rahatlayayım ve
yarının işlerini düşüneyim istiyorum, fakat bu mütevazı
mahlukların sevda arzusuyla dolu bahar ezgisi beni yerime
mıhlıyor. Sanki hâlâ İstanbul’dan ve Üsküdar’daki baba
evinden uzağım, sanki bu vıraklamayı ancak bir hatıranın
içinde işitiyorum. Müşfik bir his ruhumu hassaslaştırıyor.
Sürgün Ruhum / Zabel Yesayan F: 2
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Hafızamın köşelerinde kapalı kapılar açılıyor ve geçmiş
anlar uyanıyor. Bir söz, unutulmuş bir hareket, babamın
bir bakışı ve hatta günlük hayatın çoktan geçip gitmiş, unu
tulmuş teferruatı bir kez daha hayat buluyor ve bunlar sa
dece hafızamdan geçmekle kalmıyor, içlerindeki hüznü ya
da saadeti de bana bir kez daha bahşediyorlar.
Sanki soluksuz bir aceleyle uzun uzun ve hiç durmadan
aynı perdeden akan bir dizi nota, kendisinden daha yüksek
ya da daha yumuşak başka sesler içinde eriyip gidiyor ve
böyle devam ediyor sonsuz... nihayetsiz...
Hepsi bir yana, artık penceremi kapatmam ve dinlen
mem lazım. Yarın resimlerimi memurların elinden kurtar
mak için gümrükte bütün gün uğraşmam gerekecek.
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