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u s u l  g e r e ¤ i

Dört bir yanda tutunmaya çal›flsa da gönlü hep do¤up
büyüdü¤ü Zara’ya ba¤l› kalm›fl bir yazar›n, yerel a¤›zla örülü,

özgün anlat› dilini bulacaks›n›z bu kitapta.

Anlat›n›n ak›fl›n›  bozmamaya özen gösterdik. Kesintiye
u¤rat›c› bir yan› olsa da, aç›klay›c› dipnotlar vermekten

kaç›nmad›k. Ayr›ca, metinde italik yaz›l›, ço¤u yerel a¤›zla
geçen veya Ermenice olan sözcük ve deyimleri aç›klamak

üzere kitab›n sonuna bir de sözlük ekledik. 

Özellikle yerel bilgilerde bafll›ca kayna¤›m›z yazar›m›z oldu. 

y a y › n c › n › n  n o t u



SSEEFFEERRBBEERRLL‹‹KK
TTÜÜRRKKÜÜLLEERR‹‹YYLLEE

BBÜÜYYÜÜDDÜÜMM

3



A r a s  Y a y › n c › l › k
‹stiklal Caddesi, H›divyal Palas 231/Z.

34430 Tünel, Beyo¤lu-‹stanbul
Tel: (212) 252 65 18 - 243 06 02

Fax: (212) 252 65 19
info@arasyayincilik.com
www.arasyayincilik.com

Kirkor Ceyhan
SSeeffeerrbbeerrlliikk  TTüürrkküülleerriiyyllee  BBüüyyüüddüümm

Kapak Tasar›m›

Vartan Paçac›

Kapak Foto¤raf›

Kirkor Ceyhan Sivas Ortaokulu
Birinci S›n›f Ö¤rencisiyken

(1938 Sivas)

ISBN 978-975-7265-07-1

Bask›

Sena Ofset
2. Matbaac›lar Sitesi 4NB7-9-11 Topkap›-‹stanbul

Tel: (212) 613 03 21

Birinci Bask›: Aral›k 1996, ‹stanbul
‹kinci Bask›: Ekim 1998, ‹stanbul

Üçüncü Bask›: Eylül 2008, ‹stanbul 

4



SSEEFFEERRBBEERRLL‹‹KK
TTÜÜRRKKÜÜLLEERR‹‹YYLLEE  

BBÜÜYYÜÜDDÜÜMM
ÖYKÜ

KK‹‹RRKKOORR  CCEEYYHHAANN

5



6
Foto¤raf: Rasim Tu¤alan
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Birinci Dünya Savafl› sonras›
ekonomik kriz tüm dünyay› oldu¤u gibi,
Türkiye’yi de epeyce s›k›nt›ya sokmufltu.

Bu s›k›nt›lardan, Anadolu’da kendi halinde
bir kasaba olan Zara da nasibini almaktayd›.

Bu kitapta, Cumhuriyet reformlar›n›n bafllang›c›na
denk düflen 1930’lu y›llarda, bir imparatorlu¤un

tarihinden paylar›na düfleni de omuzlar›nda
tafl›yarak yaflamaya çal›flan s›radan insanlar›n

dünyas›ndan kesitler bulacaks›n›z.
Anlat›c›, yer yer yedisi yetmifline kar›flm›fl,

ilkokul ça¤›ndaki bir çocuktur.

Kirkor Ceyhan



Kirkor Ceyhan 29 Ekim 1926 Zara do¤umlu. Baba ad› Simon,
siz deyin S›¤› Usta. Ana ad› Horik, tabii Hatun’u da var. Ma-
nuflag, Armenuhi ve Azaduhi üç k›z kardefli. Geçimleri, evvel-
ce ö¤retmen olan baban›n s›vac›l›¤›, inflaat ustal›¤› ile; anne de
zenginlere kilim dokuyor.

‹lk e¤itimi Zara’da: Gazi ve Cumhuriyet ilkokullar›. Sivas Or-
taokulu’ndan sonra, terk-i tahsil ve bila ücret terzi yan›nda ç›-
rakl›k. Sivas’ta ortaokul ö¤rencisiyken fi›mavon adl› Ermeni
bir de¤irmenciden etkilenifl ve materyalist bir dünya görüflüne
meyledifl.

Kendi deyifliyle, olanaks›zl›klar nedeniyle okula devam ede-
memenin ac›s›n›, h›nçla, bütün dünya realist yazarlar›n› oku-
yarak ç›karma u¤rafl›. Küçük yafltan edebiyata ilgi, kitaplar›yla
Sabahattin Ali’yi tan›ma.

‹kinci Dünya Savafl›’na denk gelen delikanl›l›k. 1946 Oca¤›n-
da evlilik,  Kas›m›nda Erzurum’a askerlik, 1947’de askerken
babal›k. 1949’da terhis ve ver elini ‹stanbul. Ailenin göç ko-
na¤› Gedikpafla. Baba Varjabed Simon, Surp Hovhannes Er-
meni Kilisesi’ne zangoç...

1950’de hapisten ç›k›p ‹stanbul’a gelen Kemal Tahir’le bizzat
tan›flma; böylece Zara’dayken hapiste oldu¤unu tesadüfen ö¤-
rendi¤i Kemal Tahir’e 1942’de mektup yazarak bafllatt›¤› tan›-
fl›kl›¤›n kesintisiz bir dostlu¤a dönüflü.

Çarfl›kap›’da terzi dükkân›. ‹ki bebe daha. 1965’te ailece Er-
menistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne göç. On ay sonra
gerisin geri dönüfl, Beyo¤lu’nda terzi dükkân›.

1973’te babas›zl›k, 1974’te dulluk. 1980’de terk-i meslek ve
emeklilik, ayn› y›l Fransa’ya, çocuklar›n›n yan›na göç. 1982’de
yeni bir evlilik, k›sa sürede boflanma ve 1988’de Almanya’da
üçüncü izdivaç. 1990’da anas›zl›k. Bonn’da ikamet, s›k s›k ‹s-
tanbul’u ziyaret. 1999’da Bonn’da yaflama veda... 

* * *
Anadolu’nun sözlü tarih ve anlat› gelene¤ine özgü güçlü bir
haf›za, Zara ve çevresi için önemli monografik tan›kl›klar...
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KKiirrkkoorr  CCeeyyhhaann
((11992266-11999999))
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‹‹yice hat›r›mda, ya¤mur neredeyse aral›ks›z ya¤›yordu.
Çarfl›bafl› Mahallesi’ndeki evimizden Hatip Mahallesi’ne
daha yeni göç etmifltik. Eski arkadafllar›m› hemen özleme-
ye bafllam›flt›m. ‹çine düfltü¤üm güç durumu, ancak benim
gibi befl alt› yafllar›nda iken mahallenizden ayr›ld›ysan›z
anlayabilirsiniz.

Arkadafllar›m Garo, Kel Ohannes, Masis ve M›hitar,
Çarfl›bafl›’nda kalm›fllard›. Nefes almamacas›na oyunlar
oynard›k. Açl›k akl›m›za bile gelmezdi. Saatler süren
oyunlar sonras› kurtlar gibi ac›k›r, analar›m›zdan gizli, tek-
neden veya as›l› ipten, kurumufl, yer yer de küflü ekmek*
parças›n› apartt›¤›m›z gibi d›flar› f›rlard›k...

Çöplük de o mahallede kald›. Ne güzel, ne rahatt› bi-
zim eski çöplük. O zamanlar kasabam›zda pek apteshane
yoktu. Evin büyük erkekleri erken kalkar, K›z›l›rmak kena-
r›na iner, taharetlenirlerdi. Evdeki eksik etek kad›n k›z ta-
ifesi içerlerde, ah›rlarda ihtiyaçlar›n› giderir, ya karanl›k
bast›¤›nda kürekle çöplü¤e atarlar ya da hayvan may›s›na
kar›flt›r›r, yaz›n da tezek yaparlard›.

Geriye kalan bizim gibi g›ld›r gücükler de kap›n›n he-
men önündeki çöplüklerde kuflak açarlard›. Örne¤in ben,
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s›k›nt›s›z oturur, hangi tafl› tutsam, hangi a¤aç parças›n›
elime geçirsem silinirdim. Yaz gelip de inad›na s›caklar
bast›r›nca, çöplüklerin kokusundan geçilmezdi. Hele ya¤›-
fl›n kesildi¤i gündönümünden sonra tezek ç›karma mevsi-
mi gelince, kokudan mahalle sakinlerinin genzi yanar, göz-
leri yaflar›rd›. Teze¤i ç›plak ayakla, gözleri ba¤l› çi¤neyen
kad›nlar›n iflah› kesilirdi. Gözleri trahomlular gibi kan ça-
na¤›na döner, çapaktan haftalarca kapan›r, zamanla aç›lsa
da, ço¤unlukla gözlerde ar›za kal›rd›.

Yeni mahallemizde çok flükür, istedi¤imizden de çoktu
çöplük. Ama benim tersime geliyor, oturam›yordum. A¤-
l›yor, “bizim çöplü¤ü isterim” diye tutturuyordum. Anam
çaresiz beni hep eski mahallemize, iki yüz üç yüz metre
uzaktaki eski çöplü¤ümüze götürürdü. Hatip Mahallesi’ne
uyum sa¤lamam pek öyle uzun boylu zaman›m› almad›.
Yeni çöplü¤ümüze oturanlar› gördükçe ben de art›k yüz-
lerce metre öteye gitmeye gerek duymuyor, onlar›n yan›na
çöküyordum. Oturdu¤umuz yerden birbirimize ellerimizi
uzatarak arkadafll›k ediyorduk.

Mazingil, Omogil, Dalakl›gil biraz daha ötede ve çöp-
lükleri ayr› idi. Bizi zaten çöplüklerine b›zlamaya bile b›-
rakmazlard›. Halil ‹brahim ile Seneker ise pek fazla yadla-
mad›lar beni. Anamla kofltura kofltura gidifl gelifllerimiz
her halde etkilemiflti onlar›. Bir zaman sonra üçümüz bir-
likte oturmaya bafllad›k.

Çarfl› Camii’nin önünde, belediye taraf›ndan yapt›r›lan
ark›n üstündeki tahta apteshane çok yak›n y›llar›n iflidir.
Y›llar y›l› bunun en önemli ihtiyaç oldu¤u kasabam›zda
düflünülmemifl, ancak 1930’lu y›llar›n sonuna do¤ru o tah-
ta barakalar kurulmufltu.

12



Halil ‹brahim’in saçlar› sar›, gözleri mavi oldu¤u için
anas› Nurcihan Nene anama “bak, bak, Horik Hatun; na-
s›l da Gazi’ye benziyor benim koçum,” der, o¤lunun a¤r›-
l›, kanl› gözleriyle övünürdü. Biz akflam sabah Gazi’den
bahsederdik. Gazi’siz laf›m›z olmazd› ya, e¤er Koç’un göz-
leri gibi ise Gazi’yi de pek be¤enmez, ama bunu korkum-
dan, anama bile söyleyemezdim. Biliyordum ki öyle bir fley
flöylemifl olsayd›m, anam atefle düflmüfl gibi s›çrar, elinin
tersiyle çarpt›¤› gibi a¤z›m› burnumu kan çana¤›na çevirir,
alimallah orac›kta bütün difllerimi a¤z›ma dökerdi.

Anam tenhalarda, kardefllerimle benim etlerimizi gö-
¤ertirdi. ‹lla da bana nas›l korkular verirdi anlatamam:

“Sen biraz rahat konuflan bir çocuksun, aman ha, ola ki
bir yerde tuzlu tuzsuz boflbo¤azl›k yapmayas›n. Sonra seni
de baban› da hükümetlere, karakollara doldurur da, çala
çala dayaktan çürütürler...” 

Aradan iki gün geçmez ayn› uyar›y› tekrar tekrar taze-
lerdi:

“Aman ha aman, aman› bilir misin? Sak›n bir yerde bir
fleyler konuflma!”

Y›lm›fl usanm›flt›m. Daha o küçük yafl›mda anama isyan
ediyordum. Ama ben de korkuyordum ki, bu isyan›m konu-
flulup deflildikçe, bir yandan a¤lar bir yandan da sorard›m:

“Mayrig, ben ne söyleyece¤im, ne yapaca¤›m ki beni de
babam› da mahpus dam›nda çürütecekler..?”

Anam kendi gençli¤inde, o gidip de gelmeyesi seferberlik
y›llar›nda unutulmaz serencamlar› atlatt›klar›ndan, bizi de
olabilecek kötülüklerden korumaya çabal›yordu. Ama ölçü-
yü kaç›r›yordu. Çocu¤u, genifl hayal gücüyle bu korkular›
büyütür, belki hasta bile olabilir diye hiç düflünmüyordu... 
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