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Zaven Biberyan

1921’de ‹s tan bul Ka d› köy’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.

Ül ser has ta l› €› na ya ka la nan 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.



Biberyan’ın özyaşamöyküsünün Fransızca baskısının kapağı ve 
yazmanın giriş sayfası (çevirisi için bkz. s. 17).
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EDİTÖRDEN

Mahkûmların Şafağı’nın 
Kısa Hikâyesi

Zaven Biberyan’ın özyaşamöyküsünün ortaya çıkışında 
asıl pay Fransız akademisyen Hervé Georgelin’in. Biber
yan’ın eserlerinin hayranı olan, romanlarını Ermeniceden 
Fransızcaya çeviren Georgelin, onun hayat hikâyesini araş
tırmak üzere aile üyeleriyle yaptığı görüşmelerden birinde 
bir otobiyografinin varlığından haberdar olunca, Mahkûm
ların Şafağı’na varacak serüven de başlamış oldu. George
lin VIII+855 defter yaprağına Biberyan’ın ilk yazı dili olan 
Fransızcayla ve elle yazılmış olan bu metni önce bilgisayar 
ortamına aktardı, sonra da düzeltip notlandırarak yayıma 
hazırladı. Aras Yayıncılık olarak Georgelin’le birlikte dos
yaya Fransa’da bir yayıncı arayışımız sonuçsuz kalınca, çok 
sevdiğimiz yazara vefa duygusu ve bir tür yayıncı inadıyla, 
sınırlı kopyayla da olsa kitabı Fransızca olarak yayımladık 
(Car vivre, c’était se battre et faire l’amour [Çünkü Yaşamak Mücadele 
Etmek ve Sevişmekti], İstanbul: Aras, Ağustos 2019). 

Elinizdeki bu Türkçe baskı, o kitabın Deniz Kureta 
tarafından yapılmış çevirisi. Romanları nihayet Türkçede 
de büyük bir heyecanla okunan ve edebiyatı üzerinde ko
nuşulup tartışılan Biberyan’ın özyaşamöyküsü, yaşamının 
ilk yirmi beş yılını kapsıyor. 1960’ların başında, “yaş kır
kı geçince” hayatını yazmaya karar veren yazar, yirmi yıla 
yayılan bir sürede bu kitabı oluşturan farklı bölümleri ka
leme almış görünüyor. Belli ki Biberyan bu çabaya, haya
tını anlatmak üzere binlerce sayfayı bulacak dev bir metin 
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oluşturmak niyetiyle girişmiş, ancak ne yazık ki muradına 
ermesine ömrü vefa etmemiş.  

Metnin içeriğine dair etraflı değerlendirmeyi okura ve 
eleştirmene bırakarak, Mahkûmların Şafağı’nın hem yazar 
hem birey olarak Zaven Biberyan’ın kimliğine dair pek 
çok gizi açık ettiğini söylemek abartı sayılmaz. 1920’ler
den 1940’lara dek Türkiye’de Ermeni olmaya, ayrımcılık, 
şiddet ve inkâr ortamında yaşamaya ve bunlara dair trav
malara, tüm bunlarla baş etme ya da edememe şekilleri
ne dair en içeriden, bugüne dek benzerine rastlanmamış 
bir açıklıkla yazan Biberyan, bunları yaparken, dönemin 
siyasi ortamına, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir kısmı 
Ordu’da, bir kısmı ise Nafıa Vekaleti hizmetinde geçen üç 
buçuk yıllık “askerliği”ne dair yine eşsiz bir tanıklık bırak
mış bizlere. 

1945’te Dünya Savaşı sona erip askerlikten terhis edi
lince Ermenice basın dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa 
sürede bu dönemin dikkat çekici öznelerinden biri haline 
gelen Biberyan’ın matbuat çevrelerinde yaşadıkları, döne
min önemli kişiliklerine dair çarpıcı tespitleri ve son olarak 
da, nihayetinde üç yıllığına Beyrut’a gitmesine, siyasi sür
günlüğüne yol açacak siyasi soruşturmalara ve tutuklulu
ğuna dair anlattıkları da, hem edebiyat hem de siyasi tarih 
meraklıları için önemli veriler sunuyor.

Zaven Biberyan 1921’de doğmuştu. Yüzüncü doğum 
yıldönümünde onun özyaşamöyküsünü, Mahkûmların Şa
fağı adıyla vaftiz ettiğimiz bu kitabı yayımlamanın ve çok 
değerli yazarımızın okurla buluşmasına bir kez daha aracı
lık etmenin sevincini yaşıyoruz.    
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PROLOG
 

I.
19. yüzyıl ortalarına doğru, İstanbul’da, Isdepan Tert

zagyan’ın eşi Vartuhi bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, bu 
çocuk Mihran ismi verilerek vaftiz edilir. Aynı yıllarda İs
tanbul’da, Atam ile Maryam Gabudigyan, kızları Vartuhi 
(Gülünya) ve oğullarından oluşan bir aile yaşamaktadır 
(oğlan din adamı olmayı seçmiş, 1863 tarihli Ermeni Ana
yasası’nın* kaleme alınmasına katkıda bulunmuş, bu tari
hi belgenin altına imzasını koymuştur (Կապուտիկեան 
Վարդապետ); sonradan Episkopos Gabudigyan olarak 
nam salacaktır).** 

Mihran Tertzagyan-Isdepanyan 1879’da Vartuhi (Gü
lünya) Gabudigyan ile evlenir. Üç çocukları olur:

1. 16 Ocak 1881’de, saat 17’de doğan, aynı yıl 14 Şu
bat’ta vaftiz edilen Nişan-Tatyos adında bir oğlan. Vaftiz 
babası Hacı Minas Aşçıyan’dır. 
2. 27 Eylül 1882’de, saat 17’de doğan, 5 Ocak 1883’te 
vaftiz edilen Matild-Magdalena adında bir kız. Vaftiz ba
bası Mösyö Andre’dir. 
3. 25 Haziran 1885’te, saat 19:30’da doğan, 5 Ekim’de 
vaftiz edilen Ardaşes adında ikinci bir oğlan. Vaftiz baba
sı Hacı Minas Aşçıyan’dır. 

Nişan-Tateos 9 Kasım 1891 tarihinde, 10 yaşında ve
fat eder. Altıyol’daki Kadıköy Ermeni Katolik Kilisesi’nin 

* Biberyan yalnızca 18… diye not eder. Ermenicedeki adıyla Azkayin 
Sahmanatrutyun Hayots (Ermeni Milli Anayasası), Osmanlıca resmi 
adıyla Nizamname-i Millet-i Ermeniyan. 

** Gabudigyan Vartabed ya da Rahip Gabudigyan. 
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bitişiğindeki mezarlığa defnedilir. (Günümüzde bu mezar
lığın, yerine küçük bir park yapılmıştır). 

Ardaşes 17 Aralık 1912’de Anjel Külhanciyan ile ev
lenir. Bu evlilikten Nubar adında bir oğlan, Silva adında 
bir kız doğar. 

Matild-Magdalena 4 Haziran 1900’de, besteci ve mü
zik öğretmeni Melik Melikyan’la evlenir. 16 Haziran 1901 
tarihinde, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 1’de, 
“Գիւտ Նշխարաց Ս. Գրիգոր լուսաւորչի”* bayramında 
bu evlilikten bir oğlan doğar. 9 Aralık tarihinde vaftiz edi
len oğlana Diran (Melikyan) adı verilir. Evlilik kısa süre 
sonra sona erer, Melik Melikyan karısıyla çocuğunu terk 
edip İslam’a geçer, izini kaybettirerek hayatının son yılla
rını Mısır’da geçirir. (Karısıyla arasında hayli yaş farkı var
dır.) Matild-Magdalena oğluyla tek başına, dul kalır. 

II.
Aynı yüzyılın ortalarında, Agop Biberyan ile Hüsdi

yane Binti [Arapça “kızı”] Kediciyan İstanbul’da evlenirler. 
Birlikteliklerinden iki kız (Takuhi ve Lusi), üç de oğlan 
(Levon, Krikor ve X…) doğar.** Levon-Ğevont 14 Ma
yıs 1873’te dünyaya gelir, 3 Haziran 1873 tarihinde, Pe
ra’daki Surp Ohan Vosgeperan Ermeni Kilisesi’nde vaftiz 
edilir. Vaftiz babası Karlo Eminyan, vaftiz eden papaz ise 
Mesrob Dzağigyan’dır.

* Küd Nşkharats Surp Krikor Lusavoriçi, Aydınlatıcı Krikor’un IV. 
yüzyılda Kutsal Emanetler’i keşfinin kutlanmasıdır. Böylelikle Ana
dolu ve Mezopotamya coğrafyasında belki de I. yüzyıldan beri var 
olan Hıristiyanlık, Ermenistan’da dönemin resmi dini olmuş, tüm 
halk Hıristiyanlaşmıştır. 

** Biberyan bu ismi hatırlamıyor. 
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Takuhi, Pera’daki Surp Yerrortutyun [Üç Horan] Kili
sesi’nde “Թաղական”* olan Hrant Nuricanyan’la evle
nir, bir kız bir de oğlan çocukları olur. Oğulları Yetvart 
Paris’e yerleşir, orada bir Fransız’la evlenir; kızları Nvart 
ise Mısır’a yerleşip hayatını Doktor Bengly ile birleştirir. 
Takuhi Nuricanyan, kocasının vakitsiz ölümünden sonra 
İstanbul’dan ayrılıp kızının yanına, Mısır’a gider, orada bir 
trafik kazasında vefat eder. 

Lusi, Ankaralı bir kürk satıcısı olan Kevork Manav
yan’la evlenir, kız erkek çok sayıda çocuğu olur. Karı koca 
Fransa’ya yerleşir, çocuklarıyla torunlarından birçok Er
meni-Fransız ailesinin filizlendiğini gördükten sonra, ora
da vefat ederler. 

X… İstanbul’da hukuk okur. Mezun olduğu yıl o da 
on binlerce İstanbullu Ermeni gibi, “1893 katliamları”nın 
kanlı günlerinde hayatını kaybeder.

Krikor, Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce 
İstanbul’u terk eder. Böylelikle imparatorluğun Hıristi
yanlarını bekleyen “askerlik hizmetinden” kurtulur, Pa
ris’e yerleşir, orada bir Fransızla evlenir. Çocuğu olmaz. 

Levon-Ğevont Üsküdarlı bir kadınla evlenir, iki oğlu 
olur. Evlilik kısa sürede boşanmayla sonuçlanır. (Araların
da büyük yaş farkı vardır, karısı kendisinden hayli yaşlı
dır). Hukukçu olan büyük oğlan Osmanlı ordusunda ye
dek subay olmuştur, savaşta öldürülür. Küçük oğlan ise 
Birinci Dünya Savaşı sürerken vereme yakalanır, babası 
Anadolu’ya tehcir edildiği sırada ölür. 

* Tağagan, yani kiliseye bağlı mahalle konseyinin seçilmiş üyesi. 
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III.
Levon-Ğevont Biberyan 6 Kasım 1911 tarihinde, Pe

ra’daki Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde Matild-Magdalena 
Tertzagyan (Isdepanyan) ile evlenir. Nikâhı Papaz Sahag 
kıyar. Gelinin erkek kardeşi Ardaşes de nikâh şahidi olur.

Bu birliktelikten doğan çocuklar:
1. 18 Aralık 1913 saat 17’de doğan, 8 Aralık 1914 saat 
9:30’da Gedikpaşa’daki Surp Hovhannes Ermeni Kilise
si’nde Papaz Yeğişe tarafından vaftiz edilen kız çocuğu 
Anais-Ağavni; vaftiz babası Nubar Yedikardeşyan’dır. 
2. 11 Ocak 1921 Salı günü (eski takvime göre 29 Ara
lık 1920) saat 11’de doğan, 4 Kasım 1921’de, Kuzgun
cuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, Papaz Sahag 
Papazyan tarafından vaftiz edilen oğlan, Zaven-Agop*. 
Vaftiz babası Anjel Tertzagyan’ın kardeşi Hrant Hova
gim Külhancıyan’dı. 

* Yani Zaven Biberyan.
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Maziye Bakınca

Yaş kırkı geçince maziye bakıp hayatımı gözden geçir
me isteği hasıl oldu…* Ne için? Geçmişi deşmek için mi? 
Neye yarayacak? Bazı davranışlarımı haklı çıkarmaya mı? 
Kaçan fırsatların geride bıraktığı burukluktan kurtulmak 
için mi? Yok canım! Burukluklardan kurtulamazsın, hem 
açıkçası ben hiç burukluk hissetmiyorum. Çünkü olması 
gereken olmuştur. Hayatımda kelimenin tam anlamıyla 
kazara meydana gelmiş hiçbir şey yok. Bu bir mizaç me
selesiydi. İnsan kendinden kaçamıyor. Ben kaçamıyorum 
en azından. Kaderim böyleymiş, kaçınılmazmış demeyece
ğim. Kaderin hiçbir biçimine inanmam. Tek gerçek sizi, 
sizin gücünüzle ileri iten, manevi, fikri, ahlaki özünüzü 
oluşturan şeydir. 

“Entelektüeller” arasında hayli moda olan “karmaşık
lık” kibriyle yaftalanacak olsam bile, karmaşık biri değil
dim, demeyeceğim. Kanımca övünmeye değer pek az şey 
var. Çok çok az şey –hatta hiçbir şey. 

İstanbul’da doğdum. Annemle babam da İstanbul’da 
doğmuşlar, aileleri de İstanbullu. 

Babamın dedesi Ankaralıymış. Sanırım onun yüzün
den babamın ailesi (baba tarafından) Katolik olmuş, çün
kü Ankaralı Ermenilerin çoğu Katolik’tir (Papa’nın hima
yesiyle Anadolu’daki zulümlerden korunabilmek için).**

* Bu uzun metnin tarihini anlamamızı sağlayan ilk gösterge budur. 
Demek ki Biberyan bu satırları 1961 yılında veya kısa bir süre sonra 
yazıyor. 

** Elyazmasında bütün paragrafın üzeri çizilmiş. Zaten buradaki bilgi 
hatalı görünüyor, çünkü Ankaralı Ermenilerin çoğunun Katolik ol
masının nedeni, büyük ölçüde, Katolisizmin misyonerler aracılığıy
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