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Zabel Yesayan1

Za bel Ye sa yan, ya da do€ du €u za man ki ad›y la Za bel Hov
han nes yan, 5 Şu bat 1878’de ‹s tan bul’un Üs kü dar sem tin
de do€ du. Üs kü dar’da ki Surp Haç ‹l ko ku lu’ na de vam et ti. 
1895’te ilk ede bi ese ri olan  Yerk ar kişer (Ge ce ye Şar k›) ad l› 
men sur şi iri  Arşag Ço ban yan’›n Dza €ig (Çi çek) der gi sin de 
ya y›m lan d›. Bu nu, “ümit va at eden genç bir ya zar” s› fa t› n› 
ça bu cak ka zan ma s› n› sa€ la yan di €er eser le ri iz le di. 1890’la
r›n or ta la r›n da ki po li tik kar gaşa ve Er me ni kat li am la r› dö
ne min de, ba ba s› n›n tav si ye si üze ri ne, ha ya t› n› ka le miy le 
ka za nan di €er pek çok Ermeni gi bi ‹s tan bul’u terk ede rek 
Pa ris’e git ti (Aralık 1895). Sor bon ne’da ede bi yat ve fel se fe 
ders le ri ni ta kip etti, böy le ce üni ver si te ye gi den ilk Er me
ni ka d›n ol du. Bir yan dan da ge çi mi ni sa€ la ya bil mek için 
Guy de Lu sig nan’›n Fran s›z ca-Er me ni ce söz lü €ü nün dü
zelt men li €i ni ya p› yor du. 1900’de, da ha ön ce ‹s tan bul’da 
ta n›şm›ş ol du €u ‹s tan bul do €um lu res sam Dik ran Ye sa yan 
ile ev len di. So fi ad›n da bir k›z, Hrand ad›n da bir er kek 
ço cuk la r› ol du. 1902’de ‹s tan bul’a dön dü ler. Özel lik le ka
d›n la ra hi tap et ti €i ya z› la r› n›n ha t› r› sa y› l›r bir bö lü mü bu 
dö nem de ka le me al›n m›ş, 1903 ve 1904 y›l la r›n da Dza

1 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.
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€ig’de ya y›m lan m›şt›r. Bu dö nem de ki en ün lü ede bi ese ri 
1903’te ya y›m la nan Is bas man s ra hin meç (Bek le me Oda s›n da) 
ad l› ro ma n› yd›, ayrıca ya z› la r› Ma sis ve Are vel yan ma mul 
(Do €u Ba s› n›) gi bi dö ne min en ön de ge len süreli yayınlarının 
say fa la r›n da yer al› yor du. Ye sa yan la r›n ‹s tan bul’da ge çi ne
me yip 1905’te Pa ris’e ge ri dön me le ri ba s›n da bü yük bir 
tar t›şma ya yol aç t› ve ‹s tan bul Er me ni ce ma ati bu genç çif
tin ye te ne €i nin de €e ri ni bi lme mek le suç lan d›.

1905’te Are vel yan ma mul’da Er me ni ay d›n port re le ri
nin hic ve dil di €i Ge€dz han car ner (Sah te Dâ hi ler) ad l› ro ma n›  
ya y›m la nma ya başla d›. “Oto ri te” le r, po le mik ya ra tan bu 
eser de ka rak ter le rin ger çek ha yat tan al›n d› €› ge rek çe siy le 
bas k› da bulununca, ro ma n›n ya y› m› ya r›m kal d›. 1907’de 
ro ma n› finorkov mar tig’i (Er dem li ‹n san lar) di €er eser le ri nin 
de bu lun du €u bir der le me için de ya y›m la d›. Böy le ce da ha 
ön ce den der gi ler de tef ri ka edi len eser le ri ilk de fa bir ki tap
ta top lan m›ş ol du. Bu ki tap, bü yük öv gü top la d›. Böy le ce, 
Ye sa yan’›n ede bi ye te ne €i tar t›ş›l maz bir şe kil de ta n›n m›ş 
olu yor du.

1908’e dek Pa ris’te kal d›. Jön Türk Dev ri mi’nden son
ra ‹s tan bul’a ge ri dön dü. 1909 y› l› n›n ni sa n a y›n da, Ki lik
ya’da Er me ni kat li am› n›  ta kip eden gün ler de, du rum hak
k›n da ilk el den bil gi edin mek üze re ya k›p y› k› lan yer le ri zi
ya ret eden ay d›n ve si ya si ler in yer al d› €› he ye tin için de Ye
sa yan da bu lu nu yor du. Ora da üç ay ge çir di ve iz le nim le ri
ni, yap t› €› araşt›r ma la r›, kur ban la r› n an lat t›k la r› n› 1911’de 
‹s tan bul’da Ave rag ne run meç (Y› k›n t› lar Ara s›n da, Türkçe baskı
sı: Aras Yayıncılık, 2013) ad l› ese rin de top la d›. 1910’da Pa ris’e 
git ti ama ba ba s› n›n sa€ l› €›  bo zu lun ca 1911’de ‹s tan bul’a 
ge ri dön dü. 1914’te Yerp ay le v›s çen si rer (Ar t›k Sev me dik le
rin de) ad l› ese ri ni ya y›m la d›. Bi rin ci Dün ya Sa vaş› başla d›
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€›n da o€ luy la bir lik te ‹s tan bul’da, eşi ise k› z›y la Pa ris’ tey di. 
1915’te bir çok ün lü Er me ni ay d›n  ve si ya set çi Jön Türk
le rin talimatlarıyla öl dü rül dü €ün de, Ye sa yan ben zer bir 
son dan kaç mak için bir has ta ne de sak lan d›. Ken di ni ön ce 
Türk bir ka d›n, son ra da Rum bir dan tel ci ola rak ta n› ta rak 
Bul ga ris tan’a kaç t›. O€ luy la an cak 1917’de, Hrand ‹s tan
bul’dan Bul ga ris tan’a gel di €in de bi r a ra ya ge le bil di.

1917’de Ba kü’de Er me ni mül te ciler ve ye tim le r için 
yar d›m toplama fa ali ye ti içe ri sin dey di. Ay n› y›l, 1915 ve 
sonrasında yaşananların bü tün kor kunç lu €u nu be tim le di
€i Jo €o vur ti m› ho ke var k› (Bir Hal k›n Son Ne fe si) ad l› ese ri ni 
ya y›m la d›. 1918’de Ki lik ya, ‹s ken de ri ye, Bey rut ve bir çok 
fark l› şe h re da €›l m›ş Er me ni ye tim le re yar d›m et mek için 
Ba kü’den ay r›l d›. 1921’de Pa ris’e dön dü. Bu dö nem de ya
y›m la nan en önem li eser le ri Ver çin pa ja g› (Son Ka deh, 1917) 
ve Ho kis ak sor yal (Ru hum Sür gün de, 1922) ol du. Pa ris’te ya
y›m la nan Ye re van (Eri van) der gi sin de ça l›şt›. 1926-27 y›l
la r›n da Mos ko va’y› ve Sov yet Er me nis ta n›’n› zi ya ret et ti 
ve 1928’de Mar sil ya’da, Sov yet sis te mi nden övgüyle söz 
ettiği iz le nim le ri ni B ro me te os›n aza dakrvadz (Kur ta r›l m›ş Pro
met he us) ad› al t›n da ya y›m la d›.

1933’te  Sov yet Er me nis ta n›’na yer leşmek üze re Pa ris’ 
ten ay r›l d›. Ora da, Er me nis tan Ya zar lar Bir li €i’nin yö ne
tim ku ru lu üye si ol du, Eri van Dev let Üni ver si te si’nde Ba t› 
Er me ni ede bi ya t›  ders le ri ver di. Bu dö ne me ait en dik kat 
çe ki ci eser le ri Gra ge şa big (Ateşten Göm lek, 1934) ve Si lih da ri 
bar dez ne r› (Si lih dar Bah çe le ri, 1935) ol du. 1937’de Sta lin ko
vuştur ma la r› s› ra s›n da tu tuk la ndı. 1942 ya da 1943’te, bi
linmeyen bir yerde öl dü.
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Bir Bakışta Yesayan ve Eserleri1

Mo dern Er me ni düz ya z› s› n›n ön s› ra la r›n da şan l› bir ye re 
sa hip tir. Genç yaş ta ad› n› du yur muş ve il gi çe ki ci ede bi 
eser le ri eleşti rel yo rum la ra ne den ol muştur. Sü re li ya y›n la
ra da kat k› s› olan ya zar, sa de ce ya z› la r›y la de €il, hayli et kin 
sos yal yaşa m›y la da dik kat le ri üze ri ne çek miştir. Bir çok 
ma ka le de ka d›n hak la r› n› sa vu nmuş, ka d›n la r›n top lum
da ki ve ev li lik te ki ye ri nin, kök ten ve et raf l› ca bir bi çim de 
ye ni den de €er len di ril me si ni ›s rar la ta lep etmiştir. Bu nun 
d›ş›n da ba z› sos yokül tü rel ko nu lar ve hal k› n›n yaz g› s› Ye
sa yan için ay n› de re ce de önemlidir.

Ge nel ola rak in san ru hun da ve özel lik le ka d›n ru hun
da in ce lik li keşif ler yap mak Ye sa yan’›n en sev di €i alan lar
d›r; k› sa ro man la r› n›n ve öy kü le ri nin en bü yü le yi ci, öz gün 
ve ka l› c› özel li €i de bu dur. ‹ç göz lem (fa kat içe dö nük lük 
de €il); ken di si ni ifa de et mek le, ede bi yat ve sa nat yo luy la 
ulaş› lan do yum; başka la r›y la ve ta bi at anay la bir ol mak; 
bun la r›n hep si, ar ka pla n› n› in san l›k hal le ri nin oluştu r
du €u eserlerine övgü ler ya€ d› r›l ma s› na ve si le olan ko nu
lar dan ba z› la r› d›r. Ye sa yan, in san ru hun da, ge rek si nim le
rin de ve amaç la r›n da yap t› €› he ye can l› yol cu luk la r›, ya l›n 
ama za rif, der li top lu, kuv vet li ve sa mi mi yet le ›ş›l da yan bir 
üs lup la ifa de eder. Yir min ci yüz y› l›n ilk on  y› l›n da ya y›m
1 Kevork Bardakjian, Modern Ermeni Edebiyatı içinde, İstanbul: Aras 

Yayıncılık, 2013, s. 201-203.
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la nan k› sa eserleri, za ten bü yü mek te olan ünü nü sa€ lam
laşt›r ır, pa r›l da yan ye te ne €i nin ge niş kap sa m› n› ka n›t lar. 
Is bas man sra hin meç (Bek le me Odasında) ad l› ça l›şma s›n da, 
genç bir an ne nin üzü cü duru mu nu in ce ler; Üs gü da ri ver
ça luy sne r (Üs kü dar’da Günbatımları) Ede bi ve es te tik kay g› lar la 
örül müş ne fis bir do €a be tim le me si dir; Hlu ne r› yev ›m posd
ne r› (İtaatkârlar ve Asiler) II. Ab dül ha mit’in bas k› c› yö ne tim 
dö ne min de ki ba z› sos yo po li tik ko nu la r› ele al›r; Şnor kov 
mar tig (Erdemli İn san lar) yoz laşm›ş Er me ni bur ju va zi si ni göz
ler önü ne se rer. Ya zar, Ge€dz han car ner (Sah te Dâhiler) ad l› 
ça l›şma s›n da ise, üzün tüyle Er me ni ce maa ti için de ki ba z› 
çev re le rin bil gi siz lik le ri ni ve tem bel lik ten ki b re s› €› nan ba
z› Er me ni ya zar la r›, özel lik le de za ma n›n ile ri sin de bir ya zar 
olan ‹n dra’y› eleşti rir.

Bu eser le rin ar d›n dan, 1909 y› l›n da Ada na ve çev re 
kent ler de yaşa nan Er me ni kat li am la r› n›n so nuç la r› n› duy
gu sal bir ba k›ş aç› s›y la an la tan Ave rag ne run meç (Y› k›n t› lar 
Ara s›n da) ad l› ça l›şma s› ya y›m lan d›. Bir yar d›m heyetinin 
üye si ola rak böl ge yi ge zen Ye sa yan, y› k› m›n bo yut la r› n› 
göz lem le yip ha yat ta ka lan lar la gö rüşmüştü. Fe la ke tin se
bep le ri ya za r›n ko nu su ol ma d› €›n dan, an la t› m› si ya si ve
ya ›rk sal-di ni yo rum lar içer mez. Ye sa yan ki ta b›n da, kat le
dil miş ve yan m›ş ceset le rin, ya k›l m›ş ev le rin ve ki li se le rin 
d›ş›n da, kat lia ma ta n›k l›k etmiş olan la r›n –ki bun la r›n ço €u 
ka d›n ve yaşl› lar dan oluşu yor du– yaşa d› €› dehşe ti çar p› c› 
bir du yar l› l›k la di le ge ti rir. Kur ban la r›n bir ço €u Do €u’da ki 
Er me ni vi la yet le rin den gel miş in san lar d›. Ba z› la r›, 1890’l› 
y›l la r›n or ta la r›n da yaşa nan Er me ni kat li am la r›n dan ka ç›p 
bu böl ge ye yer leşmiş, ba z› la r› ise ge çi ci ve ya mev sim lik iş 
için gel mişler di. Ye sa yan ça l›şma s›n da, bu k› y› ma karş› ko
yan ba z› Türk le re yer ver se de, ga fil av la nan lar ve ya kat
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li am ön ce sin de di re niş fik rin den sa k› nan lar için ken di ni 
ko ru ma n›n ka ç› n›l maz ol du €u nu göz ler önü ne serer. Fa
kat onun en bü yük za fe ri, bel ki de, hal k› n›n bu zor luk la ra 
karş› gös ter di €i ola €a nüs tü di renç ten al d› €› iyim ser lik tir; 
kor ku do lu an la t› s› n› bu iyim ser lik le ay d›n la t›r.

Ver çin pa ja g› (Son Ka deh) ve Ho kis ak sor yal (Ru hum Sürgün
de), Ye sa yan’›n en iyi eser le ri ara s›n da d›r. ‹lk ki tap, ace
le ye ge ti ril miş bir evlili €in ar d›n dan mut suz luk çe ken bir 
ka d› n›n duy gu la r› n› ve du yar l› l›k la r› n› or ta ya ko yar. Ye sa
yan, ay d›n la t› c› düz ya z› s›n da, in sa n›n erişe bile ce €i bel ki de 
ye gâ ne öz gür lük ifa de si ola rak ka t›ş›k s›z sev gi nin gü cü nü; 
bi rey sel öz gür lük le rin top lum sal so rum lu luk lar ve ge le
nek sel de €er ler le ça t›şma s› n› keşfe ç› kar. Ho kis ak sor yal, 
ev re nin kar maş›k l› €› ve bi rey le rin bir yan dan bir bir le riy
le, di €er yan dan ise sa nat, ede bi yat, top lum ve ana va tan
la olan ilişki le ri ni ele alan so fis ti ke bir tar t›şma d›r. Me li ha 
Nu ri Ha n›m ad l› ese rin de ya zar sa vaşa, sev gi ye, kül tü rel et
ki leşim le re yer ve rir, Türk ka d› n› n›n ha le ti ru hi ye si ne göz 
gez di rir ve Türk-Er me ni ilişki le ri ne de €i nir. Me li ha Nu ri 
Ha n›m’›n vic dan s›z kişi li €in den iz ler, an laşma l› bir ev li lik 
yap mak bek len ti siy le ilk aşk›n dan vaz ge çen, Yerp ay le vıs 
çen si rer (Artık Sevmediklerinde) ad l› ese rin ka d›n kah ra ma n› 
Yev pi me’de de gö rü lür.

Ye sa yan Sov yet Er me nis ta nı’na yer leşme den ön ce, son 
de re ce başa r› l› ba z› başka k› sa ro man lar ve hi kâ ye ler de yaz
d›. Ay r› ca, Soy k› r›m ’dan sa€ kur tu lan bir kişi nin ta n›k l› €› n› 
Jo €o vur ti m› ho ke var k› (Bir Halkın Son Nefesi) başl› €›y la; si ya si 
içe rik li bir ro man olan Na han ço€ uje r› (Ge ri Çe ki len Güç ler); 
Sov yet Er me nis ta nı’na yap t› €› bir zi ya ret s› ra s›n da edin di €i 
hayli olum lu iz le nim le ri ni di le ge tir di €i Bro me teosın aza
dakr vadz (Kurtarılmış Pro met he us) ad l› eserlerini ya y›m la d›. 
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Ede bi ka ri ye ri nin son dö ne mi olan Sov yet dö ne min de ise 
iki seç kin eser ka le me al d›: Gra ge şa bi g (Ateşten Göm lek) ve 
Si lih da ri bar dez ne r› (Silihdar Bah çe le ri; ta mam lan ma m›ştır); bu 
eser le rin iki si de, otobi yog ra fik ni te lik li ha t› rat t›r. Barba 
Kha çig (Kha çig Am ca), bir çok ku su ru olan, çok yön lü bir ro
man d›r ve ya za r›n ölü mün den son ra yay›m lan m›şt›r. Ya
zar bu ki ta b›n ya y›m lan ma s›y la ken di si il gi len miş ol say d›, 
kuşku suz, ba s›l ma dan ön ce önem li de €işik lik ler ya par d›.



Zabel Yesayan, Hokis aksoryal (Sürgün Ruhum), 
Viyana: Mıkhitaryan Dbaran, 1922, IV+32 sayfa.
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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.






