


u s u l  g e r e € i
Bu kitap, Yervant Odyan’›n Ermenice olarak yazd›¤› ve k›saca

Inger Pançuni (Yoldaş Pançuni) ad›yla bilinen ünlü üçlemesinin
1911 ve 1914’te kitap olarak yay›mlanan ilk iki bölümünün

çevirisinden ibarettir.

Bu çeviride, 1938 Kahire bask›s› Aleksandr Saruhan taraf›ndan
resimlenen Yoldaş Pançuni’nin, o tarihten sonra adeta ayr›lmaz bir

parças› haline gelen karikatürler de yer almaktad›r.
Saruhan’›n çizimlerindeki Ermenice yaz›lar

karikatür altl›klar›nda köşeli ayraç içinde aç›klanm›şt›r.
Ermenice olarak veya özgün metinde geçti¤i şekliyle b›rakt›¤›m›z

farkl› dillerdeki sözcükler italik dizilmiş, yer yer dipnotlarla
aç›klamalar› verilmiştir.

Odyan’›n dünyas›na erişimi kolaylaşt›rmak için, kitab›n baş›nda
biyografik notlara ve çeşitli yazar ve eleştirmenlerin

de¤erlendirmelerine yer verilmiştir. Yazar›n mizah›na konu olan
döneme ilişkin olarak okuyucuya bir çerçeve bilgi sunmas›

aç›s›ndan, Anaide Ter Minassian’›n Ermeni Devrimci Hareketi’nde
Milliyetçilik ve Sosyalizm, 1887-1912 adl› eserinden

(‹letişim Yay›nlar›, 1992) yapt›¤›m›z k›sa bir özet de kitaba eklenmiştir. 
Metindeki ayraçlar Odyan’a, köşeli ayraçlar ise bize aittir.

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›.

Yoldaş Pançuni’nin Aleksandr Saruhan tarafından
resimlenen 1938 Kahire baskısını kullanımımıza

sunan Turkuaz Sahaf’a teşekkür ederiz.
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Yervant Odyan

19 Eylül 1869’da İstanbul, Yeniköy’de doğdu. 19. yüzyıl başında, 
Kayseri’nin Muncusun [Güneşli] köyünden genç yaşta İstanbul’a ge-
lip Krikor Balyan’ın yanında saray mimarlığına dek yükselen Boğos 
Odyan’ın adıyla anılıp ünlenen bir aileye mensuptu. Ermeni Mil-
leti Nizamnamesi (1863) olarak bilinen Osmanlı’daki ilk anayasa 
örneğinin hazırlayıcılarından, daha sonra Kanun-i Esasi’nin yazı-
mında Mithat Paşa’ya yardımcı olan Krikor Odyan’ın (1834-1887) 
yeğeniydi. Amcası Krikor Odyan’la birlikte 1879’da Paris’e gitti. 
1882’de babasının konsolosluk görevi yaptığı Romanya’nın Circova 
şehrinde bulundu. 

1884’te İstanbul Üsküdar’daki Berberyan Ermeni Okulu’na gire-
rek bir buçuk yıl kadar okudu. Okul sıralarındayken Vararan [Soba] 

adlı elyazılı öğrenci gazetesini yönetti. Öğrenimini evde, amcasının 
çevresindeki, dönemin ünlü Ermeni aydınlarından aldığı derslerle, 
sanat ve edebiyat yoğun bir ortamda sürdürdü. Zengin aile kütüp-
hanesinde çok sayıda Ermenice ve Fransızca eseri okuyarak yetişti.

İstanbul Ermeni basınında ilk yazı ve çevirileri 1887’de yayım-
landı. Arevelk [Doğu] ve Manzume-i Efkâr’da 1890’da yazıları yayım-
landı. Yazar Arpiar Arpiaryan’ın daveti üzerine, 1892’de Arevelk’in 
yardımcı editörlüğünü üstlendi ve günlük yazılarını, tefrika öykü ve 
romanlarını dört yıl boyunca yayımlamayı sürdürdü. 1894’te Hayre-
nik [Vatan] gazetesine yazmaya başladı. 1896’da Arevelk’in editörlü-
ğünü üstlendi.

Aynı yılın Ağustos’unda, Osmanlı Bankası işgali sonrasında baş-
layan Ermenilere yönelik saldırılar sırasında İstanbul’u terk edip 
Yunanistan’a geçti, Atina’da Miutyun [Birlik] adlı dergiyi yönetti. 
1899’da Paris’te Azad Khosk [Özgür Söz] adlı aylık dergiyi çıkardı, 
Nor Tar [Yeni Asır] ve Anahit’e yazılar yazdı. Birkaç ay Londra’da 
Arpiaryan’ın Nor Gyank [Yeni Hayat] gazetesinde çalıştı. İskenderi-
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ye’de 1902’de Azad Khosk’u yeniden, 1903’te ise Azad Pem [Serbest 

Kürsü] adlı mizah dergisini (dört yıl) yayımladı. 1903’te Hindistan 
Bombay’a gitti. 1904’te ise İskenderiye’ye geri dönerek haftalık ve 
günlük birkaç gazete yayımlamak için girişimlerde bulundu. 1907’de 
Kahire’de Arev [Güneş] adlı günlük mizah gazetesini kurdu.

Şubat 1909’da, II. Meşrutiyet’in (1908) getirmiş olduğu serbest 
ortam üzerine İstanbul’a döndü. Püzantiyon [Bizans], Jamanak [Va-
kit] ve Azadamard [Özgürlük Kavgası] gazetelerine yazılar yazdı (yedi 
yıl). Inger Pançuni [Yoldaş Pançuni] olarak bilinen eseri, Püzantiyon’da 
“Arakelutyun mı i Dzabılvar” [Dzabılvar Misyonu] adıyla tefrika edil-
di. Garapnad [Giyotin] adlı mizah dergisini 1910’da yayımladı. Pü-
zantiyon’da tefrika edilen eseri bu kez “Arakelutyun mı i Dzabılvar, 
Ingervaragan Namagani Inger P. Pançunie” [Dzabılvar Misyonu, Yoldaş 

Pançuni’den Sosyalist Mektuplar] adıyla, Nışan Babigyan Yayınevi ve Mat-
baası tarafından 1911’de İstanbul’da kitap olarak basıldı. 1912’de 
Sev Gadu [Kara Kedi] adlı mizah dergisini yayımladı (iki yıl), Manana 
[Kudret Helvası] adlı mizah dergisini ise 1913’te yayımladı. Yoldaş Pan-
çuni’nin ikinci bölümünü, “Inger P. Pançuni i Vasburagan” [Yoldaş 

Pançuni Van’da] 1914’te yayımladı.
Onlardan birkaç ay gecikmeli de olsa, 24 Nisan 1915’te pekçok 

kalem arkadaşına yapıldığı gibi, Ağustos 1915’te tutuklanıp Su-
riye’nin uzak çöllerine, Der Zor’a tehcir edildi ve mucize eseri sağ 
kaldı. Lanetli Yıllar (1914-1919), bu zorlu ve ağır koşullar altında 
Ermeni halkının yaşadıklarının ve soykırımın tanığı olarak geçirdiği 
sürgün günlerini ve İstanbul’a dönüş hikâyesini anlatır.

İstanbul’a dönüşünde İknad Ağa adlı mizah dergisini 1919’da ya-
yımladı (iki yıl). 1920’de Cagadamard [Muhabere], Verçin Lur [Son Ha-

vadis] ve Jamanak’ta özelliklle güncel konuları işlediği yazılar yazdı (üç 
yıl). 1921’de Yerkidzagan Daretsuyts [Mizah Yıllığı] adlı mizah dergisini 
yayımladı (iki yıl).

İstanbul’u 1922’de terk edip Bükreş’e geçti. Ünlü üçlemesinin 
son bölümü, “Inger P. Pançuni darakrutyan meç” [Yoldaş Pançuni Sür-

günde] 1923’te yayımlandı. 1924’te Lübnan Trablus’a geçti, oradan 
1925’te Kahire’ye geçti. 3 Ekim 1926’da kanserden öldü ve Kahi-
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re’deki Marmina Ermeni Mezarlığı’na, arkadaşı Arpiar Arpiaryan’ın 
yanına gömüldü. 

Odyan, sayısız makale, tefrika öykü ve roman, taşlama, hiciv, ale-
gorik diyaloglar, mizahi biyografiler gibi çeşitli türlerde eserler ya-
zarak Ermenice klasik düzyazı hazinesine ciddi katkılar sunmuştur. 
Hagop Baronyan’ın açtığı mizah çığırını derinleştirip toplumsal yer-
ginin gelişimine de katkıda bulunan Odyan’ın 1893-1915 arasında 
yazdığı on üç romanda bol miktarda mizahi tip ve karakter yer alır. 
Kendilerini “devrimci”, “vatansever”, “milli kahraman” olarak gö-
ren ve öyle gösterenleri, yüceltilen değerleri pratikte ayaklar altına 
alanları, mizahın güçlü silahını kullanarak sergiler ve maskelerini 
indirir. Dünya veya din işleriyle uğraşıp da vurgun vuranların, açgöz-
lü zenginlerin, sahte hayırseverlerin ve toplumun üst tabakalarının 
sosyal yaşamdaki, aile içi ilişkilerindeki karmaşık durumları, ahlaki 
yozluklarını sergiler. Birçok eserinde gerek Ermeni toplumunun iç 
çalkantılarına gerek travmatik soykırım sürecine, Birinci Dünya Sa-
vaşı ve sonrasındaki yaşadıklarına değinir, yurtlarından henüz kopup 
çeşitli ülkelere dağılmış Ermenilerin yaşamlarından kesitler sunar. 

Bunların yanı sıra Tolstoy’un Diriliş (1910) ve Anna Karenina 
(1911) romanlarını, ayrıca Zola, Dostoyevski, Gorki ve Twain’in ki-
taplarını Ermeniceye kazandıran Odyan’ın eserleri çeşitli dillere çev-
rilmiştir. Ermeni roman yazımında Odyan’ın “Abdülhamit ve Sher-
lock Holmes” (1911) ve “Saliha Hanım veya Ordu Müstebite Karşı” 
(1912) macera-dedektif romanlarının da özgün bir yeri vardır. 
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Odyan’ın başlıca eserleri:

Vaşğarun [Tefeci], 1893
Miçnort Der Baban [Çöpçatan Papaz], 1895-1920
Heğapoğhutyan Magapuydznerı [Devrimin Asalakları], 1898-1899
Propagandist, 1901
Hampartzum Ağa, 1904
Azkayin Parerar [Milli Hayırsever], 1905
Indanik, Badiv, Paroyagan [Aile, Namus, Ahlak], 1910
Abdülhamid ve Sherlock Holmes, 1911, 1912
Saliha Hanım veya Ordu Müstebite Karşı, 1912
Dasnıyergu Dari Bolsen Turs [İstanbul’dan Uzakta On İki Yıl], 1912-1913
Mer Yerespoğhannerı [Vekillerimiz], 1913
Yes Tırsetsi Çem Arner [Ben Dışarlıklı Almam], 1913
İm Aşğharhayatsknerı [Dünya Görüşlerim], 1914
Tağaganin Gınigı [Mütevellinin Karısı], 1915
Anidzyal Dariner [Lanetli Yıllar], 1918-1919
Nor Harusdner [Yeni Zenginler], 1919-1920
Tiv 17 Hafiyen [17 Numaralı Hafiye], 1919-1921
Hay Diasporan [Ermeni Diasporası], 1924-1925

Odyan’ın Türkçe yayımlanmış eserleri:

Yoldaş Pançuni, çev. Sirvart Malhasyan, Aras Yayıncılık, 2000.
Abdülhamid ve Sherlock Holmes, yay. haz. Seval Şahin, 

Banu Öztürk, Didim Ardalı Büyükerman, Ayşe Şahin, 
E. Şule Ayva, Everest Yayınları, 2014.

Ermeni Diasporası, çev. Kevork Taşkıran, Kor Kitap, 2019.
Abdülhamid ve Sherlock Holmes (Günümüz Türkçesiyle), 

yay. haz. Seval Şahin, Everest Yayınları, 2020.
Lanetli Yıllar, 1914-1919 Şahsi Hatıralar, çev. Sirvart Malhasyan, 

Kevork Taşkıran, Aras Yayıncılık-Kor Kitap ortak yayını, 2022.
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EErrmmeennii  YYaazzaarr  vvee  EElleeflflttiirrmmeennlleerriinn  KKaalleemmiinnddeenn
YYeerrvvaanntt  OOddyyaann  ––  PPaannççuunnii

Püzantion’da ilk kez yay›mlanmaya bafllad›¤›nda birço¤u
Pançuni’yi gerçek biri sand›. Hatta Pançuni gerçek mi ha-
yali mi diye iki Vanl› aralar›nda iddiaya girmifller, hay›r ku-
rumlar›m›zdan birine verilmek üzere de ortaya para koy-
mufllar. Tabii ki hayalidir diyen kazand›. Pançuni gerçek bir
kifli de¤il, devrimci tiplerin yo¤unlaflm›fl genel ifadesidir…

Ancak ilk kitap ikincisinden daha baflar›l› olmufltur ve bu
da do¤ald›r. “Dzab›lvar Misyonu”ndaki kiflileri bizzat tan›-
d›¤›m insanlandan derledim; yirmi y›l boyunca incelemi-
flimdir onlar›. “Pançuni Vasburugan’da” bölümündeki tip-
ler ise bana anlat›lanlard›r, benim duyduklar›md›r.

Yervant Odyan (H. C. Siruni’den aktar›m)

Mizah için do¤mufl en büyük Ermeni mizah ustas›…

Baflka bir Ermeni yazarla, Yervant Odyan’la oldu¤u kadar zevkli
ve e¤itici edebiyat sohbeti yapt›¤›m, edebiyat tart›flt›¤›m olma-
m›flt›r.

Aleksandr fiirvanzade (1858 fiamakh-1935 Gislovodsk)

An›lar›ndan

Büyük, çok büyük bir yazar› kaybettik. Bizler taraf›ndan gerekti¤in-
ce takdir edilmedi¤ine üzülüyorum. Elbet gün gelecek, büyük bir
Ermeni düflün merkezi oluflturulacak ve Nietzsche’nin ortaya
koydu¤u gibi, de¤erlerin yeniden takdiri do¤al olarak orada yap›-
lacakt›r.

Levon Paflalyan (1868 ‹stanbul-1943 Vichy)

20 Kas›m 1926 Arev, Kahire
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K›rk y›ldan beri her nereye gittiyse, ulusun al›n yaz›s› onu nere-
ye sürüklediyse, elinden kalem düflmedi. Bir tek o korkunç y›llar-
da, Suriye ve Mezopotamya çöllerinde Ermeni halk›n›n büyük
kitleleriyle birlikte sürgünlü¤ü s›ras›nda yazmad›; ama gördü, his-
setti ve ürperdi. F›rt›na ertesinde bir günefl ›fl›¤› belirir belirmez
tekrar kalemine sar›l›p daha bir yürekle ve üretkenlikle yazmaya
devam etti.

Vahan Tekeyan (1878 ‹stanbul-1945 Kahire)
1926 Kahire, Odyan’›n mezar› bafl›nda yapt›¤› konuflmadan

“Dzab›lvar” Yervant Odyan’›n baflyap›t›d›r; Aleksandr Saru-
han’›n resimleri ise onun karikatür sanat›n›n baflyap›t›. (…) Irk›-
n›n özgün çizgilerini tafl›makla birlikte, Yoldafl Pançuni, birçok yö-
nüyle insanl›¤›n büyük ailesine aittir ve bu yönüyle ünlü tiplerin
evrensel galerisinde ‹spanyol Don Quijote’un, ‹ngiliz Pickwick’in
ve Frans›z Tartarin’in yan›nda yer almaya hak kazan›r.

Mikayel Gürciyan (1879 ‹stanbul-1965 Kahire)
1938 Kahire, “Pançuni”nin Saruhan taraf›ndan resimlenen

ilk bask›s›na giriflten

“Dzab›lvar Misyonu” ve “Pançuni Vasburagan’da” eserlerinde
Odyan, Ermeni milliyetçi partilerini, özellikle Taflnak ve H›nçak
ak›mlar›n›n “sosyalizm”ini yeriyor. Bu yergide iki yön var. Biri, bu
burjuva partilerinin mizahi “sosyalizm”i, di¤eri, bilimsel sosyaliz-
me yönelik genel ilkesel yaklafl›m. Odyan ilkinde ne denli baflar›-
l›ysa, ikincisinde o denli tökezliyor.

Arsen Derderyan (1882 fiuflikent-1953 Erivan)

O günlerde realistlerin haletiruhiyesi ile yazmak az çok resmi, cid-
di, en az›ndan yurtsever bir eyleme dönüflmüflken, Odyan, her
türlü doktriner postulay› akl›ndan silip atm›fl tek yazard› belki de.

Hagop Oflagan (1883 Bursa-1948 Halep)
1944 Erivan



Odyan, konusunu akl›na geldi¤i gibi, uzun uzad›ya düflünmeden
yazard›. Kendisine anlat›lan bir olay›, incelemek gere¤i duyma-
dan, hatta do¤rulu¤unu araflt›rmadan ifllerdi. Bu yüzden tekzipler
de eksik olmaz, onlar› da çekinmeden yay›mlard›.

Hagop Siruni (1890 Adapazar›-1973 Bükrefl)

“Yoldafl Pançuni” üçlemesinin her bölümü tam zaman›nda yaz›l-
m›flt›r. Yazar daima yaraya parmak basm›fl ve güç dönemlerde hal-
k›n yön belirlemesine, ilerlemesine yard›mc› olmufltur; eserin bu
özelli¤i, benzersiz bir popülarite kazanmas›na yol açm›flt›r. (…)
“Pançuni” siyasal satir alan›nda, yaln›zca Ermenice edebiyat›n de-
¤il, evrensel mizah edebiyat›n›n da en büyük kazan›m›d›r.

Anuflavan Magaryan (1910 Nor Bayezid/Saruhan-1973 Girovagan)
1965 Erivan

Yervant Odyan’›n “Yoldafl Pançuni”si flimdiye dek Sovyet Erme-
nistan›’nda hiç bas›lmad›*; oysa neredeyse bütün di¤er eserleri ya-
y›mland›. Garip, de¤il mi? Bu, t›pk› Cervantes’i “Don Quijote”suz
yay›mlamaya benzer. “Yoldafl Pançuni”yi basmak konusundaki bu
korku neden? Pançuni’den mi korkuluyor, yoksa Pançuni’ye ben-
zemekten mi?

Simon Simonyan (1914 Antep-1986 Beyrut)
1969 Beyrut
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* Yoldafl Pançuni, Sovyet Ermenistan›’nda ancak 1989’da, L. Hakhverdyan’›n
önsözüyle yay›mland›.



IInnggeerr  PP..  PPaannççuunnii’’nniinn ((YYoollddaaflfl  PPaannççuunnii))  
AAlleekkssaannddrr  SSaarruuhhaann  ttaarraaff››nnddaann  rreessiimmlleenneenn bbaasskk››ss››nn››nn öönn kkaappaa¤¤››
((EErrmmeenniiccee,,  SSaahhaakk-MMeessrroobb  MMaattbbaaaass››,,  11993388  KKaahhiirree,,  1177xx2255  ccmm,,  224455  ss..))



AAlleekkssaannddrr  SSaarruuhhaann
(1898 Ardanuç - 1977 Kahire)

grafik sanatç›s›, gazeteci, yazar

‹lkö¤retimini Batum’da, ortaö¤retimini ‹stanbul’da, Pangalt› M›-
khitaryan Ermeni Okulu’nda tamamlad›. Viyana Güzel Sanatlar
Akademisi grafik bölümünde okudu (1922-24). ‹stanbul’daki Gav-
rofl adl› ayl›k mizah dergisine çizdi (1920-23). Daha sonra Kahi-
re’de yaflamaya ve oradaki gazetelere çizmeye bafllad› (1924). Hay-
gagan Sinema (Ermeni Sinemas› –son on say›s›n›n editörlü¤ünü Yervant
Odyan yapm›flt›r, 1925-26) ve La Caravane (Kervan, 1939-42) adl› ay-
l›k dergileri yay›mlad›. Ermeni Kültürünün Dostlar› derne¤ini
kurdu (1941). Ays Baderazm› (Bu Savafl, 1945), Menk Mer Agnotsov
(Kendi Gözlü¤ümüzle Biz, 1962) ve daha birçok karikatür albümü
vard›r. Bu aç›dan baflyap›t›, Yervant Odyan’›n Inger Pançuni’si
(Yoldafl Pançuni, 1938) ve Hagop Baronyan’›n Medzabadiv Murats-
ganner› (Soylu Dilenciler, 1962) mizahi romanlar›n› resimlemesidir.
K›rk bini aflk›n karikatürden “‹nsanl›k Komedisi” serisi gibi bir-
çoklar› de¤iflik ülkelerde yay›mlanm›flt›r. M›s›r karikatürünün de
kurucusu say›lan Saruhan, çeflitli kiflisel sergiler açm›fl, uluslarara-
s› ödüller kazanm›flt›r. Menk Hayeren Çenk Kider (Biz Ermenice Bil-
meyiz, 1963) adl› bir güldürüsü, karikatür sanat› ve M›s›r Ermeni
toplumunun yaflam›na iliflkin makaleleri vard›r.
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BBiirr  ÇÇiifftt  SSöözz

Çocuklu¤umdan beri Odyan’›n tüm eserlerini, tarz› ne olur-
sa olsun, büyük bir zevkle okurum, fakat özellikle eflsiz Pançu-
ni’si bende derin bir etki yaratm›flt›r. 

Bunun nedeni belki de, son ony›llardaki Ermeni trajedisinin
bir parças›n›, daha do¤rusu bir aç›klamas›n› onda bulmamd›r.

Yoldafl Pançuni, do¤ru ilke ve tasar›lar›n bile, demagog, ha-
yalperest ve sorumsuz okumufl cahiller taraf›ndan, mevcut flart-
lar dikkate al›nmadan uyguland›klar›nda nas›l y›k›c› olabilecek-
lerini göstermekte. 

‹flte kitab›n ana temas› ve k›ssadan hissesi.

Odyan bu müthifl dramatik gerçe¤i birkaç tabloyla, basit bir
dille ve de sanatç› dehas›na yarafl›r bir mizah üslubuyla anlat-
makta. 

‹flte, eseri tekrar tekrar okumam bu sebepledir. Her okuyu-
flumda, Odyan’›n yaratt›¤› o sünepe kahraman›n trajikomik ma-
ceralar› kafamda tablolara dönüfltü ve giderek o denli ete kemi-
¤e büründü ki onlar› kâ¤›da dökme arzumu daha fazla engelle-
yemedim. 

Ve tüm bu tablolar› bir albüm içinde toplad›ktan sonra,
dostlar›m›n da telkinleriyle Odyan’›n bu baflyap›t›n› resimlerle
süsleyerek yay›mlamay› düflündüm. 

‹yi mi yapt›m, kötü mü? Bu konuda yarg›y› okuyuculara b›-
rak›yorum. 

Aleksandr Saruhan
1938 Kahire
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