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Editörden

Artun Gebenlioğlu

Ermeni Soykırımı’nın tamamlayıcı halkalarından biri 
de, bin bir zorluğun ardından ölümden kurtulan çocukla-
rın Türkleştirilmesidir. Çıktıkları ölüm yolculuğunda an-
nelerini ve kardeşlerini yitiren, babalarını toplu imha ira-
desine kurban veren bu çocuklar savaşın hüküm sürdüğü 
bir coğrafyada hayatta kalma mücadelesi verdiler. Felake-
tin gölgesinde büyüyen yetimlerden biri olan Karnig Pan-
yan’ın anıları, bir neslin yaşadıklarını gözler önüne seriyor 
ve dönemin kilit isimleri Cemal Paşa ve Halide Edip’in 
bu süreçteki rolünü tekrar tartışmaya açıyor. Çocukluğu-
nun üç buçuk yılını Cemal Paşa’nın Lübnan, Antura’da 
kurdurduğu yetimhanede geçiren Karnig Panyan, Ermeni 
yetimlerin hangi koşullar altında yaşadığına ışık tutarken, 
aynı zamanda Türkleştirme pratiğinin nasıl işlediğine dair 
önemli ipuçları veriyor.

1910’da Sivas’a bağlı Gürün’de doğan Karnig Panyan, 
İttihat ve Terakki hükümetinin tehcir kararı üzerine sü-
lalesinin kadınları, yaşlıları ve çocuklarıyla birlikte yollara 
düştü. Erkekler daha önce devlet görevlileri emriyle top-
lanmış, meçhule giden yolculuğa çıkarılmışlardı. Panyan, 
bu zorlu yolculuğun son durağı olan Hama’daki toplama 
kampında annesini ve kardeşlerini kaybetti. Hama’dan 
sonra çocukluğunun neredeyse tamamını yetimhanelerde 
geçirdi. 1915-1918 yılları arasında Cemal Paşa’nın Erme-
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ni, Türk ve Kürt çocukları topladığı, ünlü yazar Halide 
Edip’in de bir süre sorumluluğunu üstlendiği Antura Ye-
timhanesi’ndeydi. Sahipsiz kalan Ermeni yetimleri yaban-
cı yardım kuruluşlarının kontrolüne bırakmak istemeyen 
ve onları kendi metotlarıyla eğitme niyetinde olan Cemal 
Paşa’nın büyük önem verdiği bu proje hayal kırıklığıyla so-
nuçlanacak, yetimler açlığın ve ölümün pençesinde kıvra-
nacaktı. Savaşın ardından gelen Mütareke dönemi Panyan 
ve diğer Ermeni yetimler için bir hayli sancılı geçti. Yakın-
doğu’ya Yardım Heyeti ile birlikte Antep’e taşındılar ama 
Milli Mücadele’nin başlamasının ardından yaşanan çatış-
malar ve şiddet nedeniyle Lübnan’a dönmek zorunda kal-
dılar. 1920’de aynı kurumun himayesindeki Cübeyl Ye-
timhanesi’ne giren Panyan on beş yaşında buradan ayrılıp 
bir süre elektrik teknisyenliği yaptıktan sonra Beyrut’taki 
Ermeni lisesi Cemaran’a girdi. 1935’te ayrıldığı okulla bağ-
larını hiçbir zaman koparmadı ve Beyrut Ermeni toplumu-
nun önemli entelektüellerinden, kanaat önderlerinden ve 
eğitimcilerinden biri oldu. 1989’da hayatını kaybettiğinde 
ardında Beyrut Ermeni toplumsal hayatı üzerine önemli 
eserler ve anı kitapları bıraktı.

Antura yetimlerinin hikâyesinin ortaya çıkmasında 
araştırmacı Missak Maurice Kelechian’ın çalışmalarının 
büyük payı bulunuyor. 2005’te Stanley Kerr’ün Lions of 
Marash kitabında rastladığı, Cemal Paşa ve maiyetini  –Ha-
lide Edip de bu kişiler arasındadır–  Antura Fransız Kole-
ji’nin kapısında gösteren 1916 tarihli bir fotoğraftan [bkz. 
bu kitapta s. 403] yola çıkan Kelechian, yetimhane üzerine 
derinlikli bir araştırma yürütmeye karar verdi. Sağ kurtu-
lanlarla yaptığı mülakatlar sonucunda Antura Yetimhane-
si’nin yerini tespit etti, konuşmalarında ve sunumlarında 
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sıklıkla bu konuyu ele aldı. 2010’da Britanyalı ödüllü gaze-
teci Robert Fisk’in Kelechian’ın verilerinden yararlanarak 
The Independent’a yazdığı geniş makale Antura’yı dünya 
gündemine taşıdı. Fisk yazısında 1993’te yapıyı genişletme 
çalışması sırasında ortaya çıkarılan kemiklerden de bahse-
diyordu. Yetimhane Osmanlı kontrolündeyken hayatını 
kaybeden yetimlere ait bu kemikler toplu olarak yüksek 
rütbeli Lazarist papazların yanına, isimsiz bir mezara gö-
mülmüştü. 2010’da Kelechian’ın da girişimleriyle buraya 
Ermeni kültürünün sembolü olan bir khaçkar ve elinde 
küre tutan metal bir çocuk heykeli dikildi [bkz. s. 406].

Kökleri 1656’ya kadar uzanan Antura Koleji, Cizvit pa-
pazlar tarafından Beyrut’a yaklaşık yirmi beş kilometrelik 
bir mesafede kuruldu. Osmanlı hükümeti 1915’te koleji 
işgal etti ve bir Türk yetimhanesine dönüştürdü. 1915-
1918 arasında, üç ila on beş yaşlarında, bini Ermeni bin iki 
yüz yetimin kaldığı bu yetimhanedeki yetimlerin geri kala-
nı Türk ve Kürt çocuklardan oluşuyordu. 1916’da Cemal 
Paşa’nın ziyareti yetimhane için yeni bir döneme işaret 
ediyordu. Onunla beraber gelen Halide Edip yetimhane-
nin yeni müfettişi oldu ve geleceğin İstanbul valisi Doktor 
Lütfi Kırdar müdür olarak atandı. Bu süreçte üç yüzden 
fazla yetim kolera, açlık ve kötü muamele yüzünden ha-
yatını kaybetti. Eğitim müfredatı Türkleştirme politikası 
doğrultusunda belirlendi ve çocuklara Türk adları verildi. 
1918’de Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olan Osmanlı 
Devleti Antura’dan çekilirken İngilizler ve Fransızlar böl-
genin kontrolünü ele geçirdi. Yetimhanenin müdürlüğüne 
geçici olarak Amerikan Kızılhaçı’nın bir üyesi ve Beyrut 
Amerikan Üniversitesi’nde profesör olan Stephen Trow-
bridge getirildi.
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Antura’da Halide Edip’in rolüne ilişkin farklı kaynak-
lardan gelen ve birbiriyle pek uyuşmayan bilgiler mevcut. 
Panyan’ın anılarında yer alan şu ifadeleri onun tartışmalı 
konumunu bir bakıma özetliyor:

Halide Edip güneş saatine yaslanmış, adeta güneş ban-
yosu yapıyordu. Bu kadın iki yıldır yetimhanede misafir 
kalıyor, yiyor, içiyor ve gün boyunca da saat meydanını 
arşınlıyordu. Zaman zaman Beyrut’a gittiği, birkaç gün 
kaldığı ve paket paket kitapla geri döndüğü söyleniyordu.

Doğrudan doğruya yetimhanenin müdürü ve diğer gö-
revlilerle muhatap olan çocukların gözünde Halide Edip 
olanı biteni kayıtsızlıkla takip eden ve yetimlerin çektiği 
zulme karşı sesini çıkarmayan bir “misafir”dir. Antura’ya 
1916’da ayak basan Halide Edip anılarında o günleri an-
latırken Cemal Paşa’yla çocukların Türkleştirilmesi konu-
sunda uzun münakaşalara girdiğini belirtir. Batılı bir okul 
sistemi kurmak için göreve getirilen Halide Edip’e göre 
Antura’da, “Ermeni çocukları zorla Müslüman yapma gibi 
bir gaye yoktu.” Ancak Panyan’ın ve sonradan deneyimle-
rini paylaşan Antura yetimlerinin anlattıkları bunun aksini 
gösterir; oradaki çocukların Ermenice konuşması, Ermeni 
adlarıyla birbirlerine seslenmeleri yasaklanmıştır. Misyo-
ner Harriet Fisher’a, “Bu katlimların lekesini milletimin 
üstünden hiçbir şey temizleyemez” diyen Halide Edip’in 
döneminde yetimhanenin işleyişinde büyük bir değişiklik 
meydana gelmez. Açlıkla boğuşan, dilini ve dinini inkâra 
zorlanan çocuklardan bazıları son çare olarak dağa kaçar, 
orada yiyecek bulup hayatta kalmaya çalışır. Dolayısıyla, 
Halide Edip’in Antura Yetimhanesi’nin karanlık hikâye-
sinde nasıl bir rolü olduğu hâlâ tam anlamıyla açıklığa ka-
vuşmuş değildir denilebilir.
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Soykırımın yetimlerinden Karnig Panyan, bu kitapta, 
yaşanan büyük trajediyi bir çocuğun gözünden aktarıyor. 
Hama’da ölüm, Antura’da ise şiddet, baskı ve açlıkla boğu-
şan Panyan’ın naif bir dille kaleme aldığı anıları yetimlerin 
ruh haline ve deneyimlerine dair önemli sözler söylüyor. 
1915’te yaşananları biraz daha yakından anlamak, sesi 
duyulmayan bu yetimlerin içinden çıkan nadir seslerden 
birine kulak vermek isteyecekler için.
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Antura - Yetimhane - Cehennem

Beyrut bir sahil şehriydi. Evler kıyıdan yükseklere doğ-
ru uzanıyordu. Karanlık, şehir hakkında kesin bir kanaate 
varmamıza müsaade etmiyordu. Yükseklerden aşağılara, 
kıyılara kadar orada burada, belli belirsiz ışıklar gözükü-
yordu. Karşıda ise alabildiğine uzanan engin deniz vardı.

Yolculuğumuz henüz sona ermemişti. Antura’ya gide-
ceğimiz tren istasyonuna varmıştık. Geldiğimiz vagonlar-
dan inerek, tam yanımızdaki, bizi son durağımıza götü-
recek olan birkaç vagondan ibaret trene binecektik. Her 
yetimin eline bir ekmek tutuşturup yeni vagonlara buyur 
ettiler. Krikor, tüm yol boyunca olduğu gibi burada da ya-
nımdaydı. Elimi tutuyor, gittiği her yere beni de beraberin-
de götürüyordu.

Büyükbabam ve amcamın karısı, “Oğlana iyi bak, gö-
zün üzerinde olsun!” demişlerdi.

Lokomotif düdüğünü öttürdü ve yola çıktık. Aksi yön-
de ilerliyorduk. Deniz kenarından gidiyorduk. Uzaklarda 
ışık huzmeleri kıpırdanıyordu. Bize eşlik eden askerler, 
onların balıkçı olduğunu, balık tutmak için açıklara gitti-
ğini söylediler. Bizim şehirde de balıkçılar vardı, nehrin 
kıyısında balık tutarlardı.

Artık karanlık çökmüştü, tüm yol boyunca sağda solda 
zayıf ışıklar görüyorduk, bu bize orada yaşayanlar olduğu-
nu gösteriyordu. Lokomotif hızını azalttı ve durdu. Son 
durağa ulaşmıştık ama görünüşe göre Antura henüz uzak-
taydı.
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Vagonlardan aşağı indik ve karanlıkta, bir askerin refa-
katinde yürümeye başladık. Karanlıktı ama gözü görenler 
az çok düz yolda ilerleyebiliyordu. Ancak içimizde birkaç 
kör de vardı ve onlara yol göstermeliydik. Büyüklerden 
birkaçı onların koluna girdi ve eğri büğrü yolda yürümeye 
başladılar. Küçükler de aynı şekilde, büyük bir çocuğun sır-
tına veya omzuna çıkarak zifiri karanlıkta arkadaşlarından 
geri kalmamaya çabalıyorlardı. Taşlı, kıvrımlı yol gitgide 
yükseliyordu. Yer yer sağda solda zayıf ışıklar gözüküyor-
du. Yetim kafilesi bir köy meydanında durdu. Antura’ya 
vardığımızı sanmıştık.

Önde giden asker, “Yarım saat daha yürüyeceğiz,” dedi. 
Aralardan birkaç kişi, “Yarım saat bir şey değil, yürü-

rüz,” dediler.
Böylece kafile ilerlemeye başladı, çocuklar şakayla karı-

şık “Yarım saat, yarım saat” diye tekrarlıyorlardı. Tam da 
şaka yapılacak zamandı, çocukların çilesi nihayete erecek-
ti. Bahçelerden geçiyorduk, meyvelerin hoş kokusu dört 
bir yanı sarmıştı. Ağaçların arasından evler görünüyordu. 
Tırmanış sürüyordu. Saatin kaç olduğunu bilen yoktu. Bir 
köyden geçiyorduk. On-on beş dükkânı olan ufak bir köy-
dü burası.

Başımızdaki asker büyük bir binanın önünde durarak, 
“Geldik!” diye bağırdı. Sağdan soldan çocuklar derin bir 
nefes aldılar. Nihayet çile dolu yolculuk son buluyordu. 
Taşlı yollarda yalınayak yürürken yara bere içinde kalmış, 
yorulmuşlardı. Gece geç saatlerde bu eziyet son buluyordu.

Binanın içinde onları birkaç kadın bekliyordu. “Hoş 
geldiniz” diyerek çocukları içeri buyur ettiler.

Çocuklar kapıdan girerek kadınları takip ettiler ve basa-
makları çıktılar. Gözlerinin önünde geniş ağaçlık bir alan 
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uzanıyordu. Zifiri karanlıktı ve ağaçların arasından karşı-
larında bulunan bina hakkında kesin bir kanaate varma-
larına imkân yoktu. Ne olursa olsun, yetimler bu binada 
yaşayacaklardı.

Birkaç yaşlı kadın ellerinde kandillerle basamaklardan 
çıkmaya başladılar. Yetimler onları takip etti. Sayısız kar-
yolanın dizildiği devasa salonlardı bunlar. Ama ne karyo-
lalar! Örtüleriyle ne yataklar! Tehcir alanındaki kumdan 
yataklar, yetimhanedeki eski, yıpranmış yan yana dizili yer 
yatakları nerede, bunlar neredeydi!

Gerçekten de daha ilk andan itibaren, Cemal Paşa ba-
bacanlığını göstermişti. Oyalanacak zaman değildi, Krikor 
da, ben de ölesiye yorgunduk. Yan yana iki yatağın içine 
girdik ve hemen uykuya daldık.

Ertesi sabah uyandığımızda güneş çoktan doğmuştu. 
Kıyafetlerimizle yatmıştık ve giyecek başka kıyafetimiz de 
yoktu. Hama yetimhanesinde giydirdikleri bu entariyi hiç 
üzerimden çıkarmamıştım. Burada iç çamaşırı, üstüne kı-
yafet ve ayakkabı vereceklerini sanıyordum.

Yataktan çıkarak etrafıma göz gezdirdim. Karyolaların 
sıralandığı geniş bir salondu. Bu salonun karşısında da 
yine karyolaların sıralandığı başka bir salon vardı. Bu iki 
salonun sağ ve sol yanlarında da sayısız karyolanın dizildi-
ği, toplamda tahminen birkaç yüz yatağın bulunduğu baş-
ka salonlar. Yıkanıp aşağı bahçeye indik. Sağıma soluma 
bakıyordum, afallamış kalmıştım. Nerede bulunduğumu 
bilmiyordum. İki katlı, yekpare bir binaydı. Binanın ön 
cephesinde, bizim yatakhanelerimizin de bulunduğu orta 
yerin tepesinde, büyük bir saat kulesi yükseliyordu. Sağ ve 
sol yanları yatakhanelerin devamıydı. Doğu tarafında en 
sondaki kısım kilise olmalıydı. Hem kapısındaki hem de 
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tepesindeki haçlardan öyle anlaşılıyordu. Ayrıca, binanın 
çatısında, baş tarafta bulunan insan boyutundaki heykeller 
kontrolü ele almış, çevreye hükmediyorlardı adeta. Artık, 
yatılı bir okul olarak da hizmet veren dini bir kurumda 
olduğumuza şüphe yoktu.

Kilisenin tam karşısında, yatakhanelerin bittiği yerde, 
aynı şekilde iki katlı, muhtemelen görevlilere ve hizmetli-
lere ait bir bina vardı.

Binanın ilk katında, kemerli geniş koridorların birbi-
rine bağladığı kırka yakın oda vardı, bunlar muhtemelen 
sınıf olarak kullanılıyorlardı ve artık biz yetimlere tahsis 
edileceklerdi.

Oyun alanı olarak, binanın iki yakası arasında uzanan, 
sık ağaçların gölgesinde geniş bir bahçemiz vardı. Binaya 
ayrı bir hava katan, muhteşem bir bahçeydi burası. Bah-
çenin ucunda, elli adıma yüz elli adım boyutlarında geniş 
bir alan, jimnastik ve spor oyunlarına ayrılmıştı. Bu alanın 
bitiminde geniş korkuluklar, korkulukların orta yerinde 
ise mermerden büyük yuvarlak bir levha bulunuyordu, bu 
levhanın üzerinde sayılar vardı ve merkezine metal bir çu-
buk dikilmişti. Daha sonra bunun güneş saati olduğunu 
öğrendik.

Bina bir tepenin üzerindeydi, eteklerinde ise verimli 
meyve ağaçlarıyla bir bahçe ve sebzelik vardı. Bahçeye, 
ağaçlardan sarkan meyvelere, sebzelikteki bol mahsule 
hayranlıkla bakıyorduk.

Şehrimizde bizim de böyle zengin bahçe ve sebzeliğe 
sahip olduğumuz aklıma düştü, şimdi ise onlardan çok 
uzaktık.

Güneş zaten epey yükselmişti, güleryüzlü birkaç kadın 
yanımıza yaklaştı. Bizi selamladılar, küçüklerin başını ok-
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şayıp anne şefkati gösterdiler ve büyüklerle daha önce hiç 
duymadığım bir dilde konuşmaya başladılar.

Yetimlerin arasında bu dili bilenler vardı.
Çocuklardan biri, “Türk onlar, Türkçe konuşuyorlar-

dı,” dedi. “Hepimizin Türkçe öğreneceğini söylediler.” 
Sevimli, güleryüzlü kadınlardı ve bize Türkçe öğretme gö-
revini üstlenmişlerdi.

Yüreğimi bir hüzün kapladı. Bu dilde bir kelime dahi 
bilmiyordum. Bu kadınlar gülen yüzleriyle her gün, her 
saat bizle kendi dillerinde konuşacak ve bizden de onlar-
la kendi dillerinde konuşmamızı isteyeceklerdi. Biz şeh-
rimizde anadilimizde konuşurduk. Şehrimizdeki Türkler 
de bizim gibi Ermenice konuşurlardı. Burada işin rengi 
değişmişti. Dilimizi bir kenara bırakacak ve onların dilin-
de konuşacaktık. Yüreğimi korku sarmıştı. Bir gün çıkıp 
Ermenice konuşmamızı yasaklasalar ne olacaktı? Bu korku 
derin bir ümitsizliğe sevk ediyordu beni, dilsiz bir koyun 
gibi çaresiz, etrafıma, onun bunun yüzüne bakacak ve su-
sacaktım. Beş yaşındaydım henüz ve yüreğimi korku kap-
lamıştı bir kere.

Aniden bir zil sesiyle uyandım. Sıraya girecek ve ye-
mekhaneye gidecektik. Yaşıtım küçüklerin yanında ben de 
sıraya girdim, bir kadın önümüzden yürüdü ve eliyle onu 
takip etmemiz için işaret etti. Merdivenlerden aşağı indik 
ve gözlerimizin önünde kocaman bir yemekhane belirdi.

Uzun masalar ve onlara bitişik sıralar vardı. Masalar iki 
sıra halindeydi, bizse hepi topu iki yüz kişiydik. Yan yana 
oturduk. Önlerimizde birer tabak vardı.

Az sonra yaşlı kadınlar, önlüklerine doldurdukları bir 
yığın ekmekle çıkageldiler. Tabaklarımıza birer ekmek 
koydular. Başka bir kadın da ekmeklerin yanına yedi-sekiz 
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tane zeytin koydu. Ekmek, Hama’daki yetimhanede bize 
verilenden daha küçüktü ama aynı şekilde lezzetliydi. Dua 
etmeden, haçımızı çıkarmadan yiyecektik. Onların kuralı 
buydu. Ekmeği ve zeytinleri birkaç dakika içinde yedik ve 
dışarı çıktık.

Yemekhane güneş saatinin bulunduğu meydanın altın-
daydı, meydan boyunca uzanıyordu. Biz iki yüz kişi yemek-
hanenin ancak küçük bir köşesini doldurabildik, halbuki 
burası bin kişiden fazlasını alırdı. Yemekhanenin bir köşe-
sinde mutfak, kiler, odunluk vardı, daha başka odalar da 
bulunuyordu.

İlk günden itibaren –Türk kadınlar yanımızda değilse– 
birbirimizle Ermenice konuşuyorduk ama hep korku ve 
tereddüt içindeydik.

Ermenice konuşurken bu kadınların birden belirdikleri 
zamanlar da oldu, başlarda hoşgörü gösterdiler ama onla-
rın dilini konuşmamız konusunda ısrarcıydılar.

“Türkçe konuşun güzelim,” diyor ve geçiyorlardı.
Ne dediklerini anlamıyordum ama sık sık tekrarladıkla-

rı bu sözler aklıma kazındı.
Bu “güzelim”ler uzun sürmedi, son buldu, daha sert ve 

buyurgan bir biçimde “Türkçe konuşun! Türkçe konuşun!” 
deyip durdular küçüklere. Onlara pek kulak asmıyor, bil-
diğimiz tek dil kendi dilimiz olduğundan, ısrarla Ermenice 
konuşuyorduk.

İki hafta olmadan yeni yetimler geldi, yine Ermeni ye-
timlerdi bunlar, aralarında yaşıtımız kızlar da vardı. Bazıla-
rının daha büyük, sekiz on yaşlarında olduğu kızlı erkekli 
üçüncü bir kafile daha geldi. Bu kızları bizim yanımıza ver-
mediler, yetimhaneye yakın başka bir binaya götürdüler. 
Nereden gelmişti bu kızlar? Hama’dan mı, yoksa başka 
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yerlerden mi? Onlar da annelerini, kız kardeşlerini, abileri-
ni kaybetmişler, sahipsiz kalmışlardı.

Antura’ya varışımızın üzerinden bir ay geçmişti ve ye-
timlerin sayısı beş yüzü çoktan geçmişti. Bu bir aylık sü-
rede çok şey değişmişti. İlk adım olarak yönetim Ermeni 
isimlerimizi değiştirip bizi Türk isimleriyle çağırmaya ka-
rar vermişti.

Bir sabah kahvaltıdan sonra, müdür Fevzi Bey’in yazı-
hanesi önünde sıralandık ve beşerli gruplar halinde içeri 
girdik. Müdür, üzerinde defter, kâğıt, kalem ve mürekkep 
hokkasının bulunduğu büyük bir masanın ardında otur-
maktaydı.

Müdürün karşısında suçlu gibi sessizce duruyor, ne di-
yeceğini merakla bekliyorduk. Müdür Fevzi Bey ciddi ve 
tumturaklı bir şekilde konuşmaya başladı, çok azımız söy-
lediklerini anlayabildi. Dediğine bakılırsa, adlarımızı unu-
tup yeni isimler alacaktık, yeni isimler yeni yükümlülükler 
getirecek ve hepimiz Türk milletinin birer mensubu olma 
şerefine nail olacaktık. Müdür, yeni ismimizle birlikte bir 
de numaramız olacağını söyledi.

Ben ne Türkçe biliyordum ne de Türk adım veya nu-
maram hakkında bir fikrim vardı. Sadece kendi adımı bili-
yordum ve yeni adın ne işe yarayacağını anlayamıyordum. 
Önümdeki küçüğe adı sorulduğunda, Ermeni ismini söyle-
di. Müdürün kuvvetli tokadı küçüğün suratının orta yeri-
ne indi, çocuk yere yuvarlandı ve burnundan kan akarken 
ağlamaya başladı. Müdür hiddetlenerek bağırmaya başladı. 

“Unut o ismi! Unut! Bundan sonra senin adın Ahmet 
ve numaran da 549.”

Odadakiler yaprak gibi titriyordu. Sıra bana gelmişti. 
Adımı sorduğunda düşünmeden Karnig diye yanıtladım. 
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Bana da korkunç bir tokat patlattı ve ben de feryat figan 
yere düşüp yuvarlandım. Tokatla yetinmeyip ayakkabısı-
nın burnuyla göğsümü tekmelemeye başladı. Bayılmıştım 
ve gözlerimi açtığımda kendimi bir yatakta buldum. Göz-
lerimi sağa sola çevirdiğimde hepsi de yaralı benim gibi 
küçükler olduğunu gördüm. Zor nefes alıyordum, gözle-
rim birkaç adım ötesini bulanık görüyordu. Kendimden 
geçmiş bir halde gözlerimi yeniden kapattım. İki gün sonra 
bulunduğumuz yerin hastane ve benim de yetimhanenin 
ilk hastası, Türkleştirme sürecinin ilk kurbanı olduğumu 
duydum. Krikor hastaneye nakledildiğimi geç duymuştu. 
Yanıma geldi, yatağımın ucuna ilişti ve olan biteni sordu. 
Beni yüreklendirdi, moral verdi ve cebinden çıkardığı bir 
ekmeği yastığımın altına koydu. Sonra önemli bir göreve 
atandığını anlattı. Yetimhanenin kilerden sorumlu elema-
nıydı artık.

“Bundan sonra artık aç kalmazsın, her gün sana ekmek 
getiririm,” dedi. Öyle şefkatli konuşmuştu ki ağlamaya 
başladım.

Göğsüm inanılmaz ağrıyordu ve ağrı gitgide şiddetleni-
yordu. Yataktan kaç gündür çıkamadığımı bilmiyordum. 
Doktor yoktu, ilaç, tedavi yoktu. Sadece arada bir sevgi 
dolu tebessümüyle yaşlı bir kadın gelir, hiç anlamadığım 
bir dilde iki çift söz söyler, başını sallar ve yanımdaki ya-
taklara geçerdi.

Öğlenleri bir parça ekmek ve bir bardak su bırakılıyor-
du yanıma. Zorlukla yiyordum. Krikor’un getirdiği ekmek 
de yastık altında kalıyordu. Bir şey yiyecek iştahım yoktu. 
Bir-iki gün sonra yan masaya konmuş ekmeği yemek is-
tedim. Ama ne mümkün! Sertleşmiş, ceviz gibi olmuştu, 
ekmek tadı da yoktu. Ekmekle birlikte eğer biraz çay veya 
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sıcak su olsaydı, ekmeği içine batırıp biraz yumuşatabilir, 
öyle yiyebilirdim. Gözlerimi kapatıp düşünmemeye, dü-
şünmek yerine biraz daha uyumaya çabalıyordum. Zaman 
mefhumunu yitirmiştim.

O sıralarda, birkaç gün önce beni ziyaret eden kadın 
yine geldi, kollarımı, bacaklarımı oynattı, bu hareketleri 
yaparken ağrı hissetmediğimi gördü ve artık iyileştiğimi, 
hemen hastaneden çıkabileceğimi söyledi.

Dışarı çıktım ve avluya indim. Dışarıda güneş vardı, 
aydınlık bir gündü, serin hava öyle keyif vericiydi ki kendi-
mi hafiflemiş hissettim ve hayat gözüme her zamankinden 
güzel göründü. Çocuklar sınıflara gireceklerdi. Sınıfımın 
nerede olduğunu bilmiyordum. Odalarda gürültü, hırgür 
ve karmaşa vardı.

Öğretmenlerden biri beni dışarıda görünce elimden 
tutarak bir sınıfa götürdü. İçeride yan yana oturan bir 
sürü çocuk vardı. Sınıfta benim yaşımda az çocuk vardı, 
çoğunluğu benden üç-dört yaş büyük oğlanlardı ve asıl 
gürültüyü onlar yapıyordu. Öğretmen bağırıyor, çağırıyor, 
çocukları hizaya getirmek için elindeki cetvelle durmadan 
sıraya vuruyordu.

Diğer sınıflarda da bağırtı ve tehditler eksik değildi. Ce-
mal Paşa’nın okulunun, yetimleri adam edecek pedagojik 
yöntemi bu muydu? Şehrimizde kısa bir süre ben de okula 
gitmiştim. Orada ne dayak vardı ne sopa ne de aşağılık teh-
ditler. Çocuklar arı gibi çalışırdı. Hama’da badvelinin ye-
timhanesinde ders yoktu ama dayak ve azarlama da yoktu.

Türk öğretmen, “Eğer edepsizlik yapmaya devam eder-
sen, gözünü oyarım!” diye bağırıyordu, “Siz öğrenci değil-
siniz, edepsizsiniz!” diye haykırarak cetveli teker teker öğ-
rencilerin kafasına indiriyordu.
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Sınıfa girdiğim ilk gün, içeride korkunç, tüyler ürper-
tici ve dehşet dolu bir ortam vardı. Düşünüyor ve kendi 
kendime konuşuyordum:

“Ben böyle bir sınıfta ne yapacağım? Türkçe bilmiyo-
rum, bu dil hakkında hiçbir fikrim yok.”

Şehrimizde Ermenice konuşurduk, okulumuzda öğ-
retmenler yumuşak başlı ve babacandı. Burada ise kaba 
konuşmalar, hakaretler, ağız burun kanatacak derecede 
dayak vardı, üstüne üstlük çocukların talim terbiyesinden 
sorumlu bir kadın yapıyordu bunu. Küçüktüm ama bu 
yaşananları havsalam almıyordu, acı içindeydim, yüreğimi 
korku sarmıştı.

Müdürden yediğim tokat ve göğsüme inen tekme dar-
beleri gözümün önüne geldi, öğretmenin sert tavırları da 
zaten aklımdan çıkmıyordu. Kapana kısılmış gibiydim, de-
beleniyor ve kurtulmaya uğraşıyordum. İki saat ders, iki 
saat dayak, bağırtı ve hakaret.

Zil sesi ders sonunu müjdeliyordu. Zaten öğle vakti ya-
kındı ve güneş tepeden adeta ateş yağdırıyordu. Yetimler 
itişmeler arasında sınıftan dışarı çıktılar ve gruplar halinde 
ağaçların altına koştular. Konuşacak çok şey vardı.

Yedi-sekiz yaşlarında bir çocuk, “Yarın neler yapaca-
ğım bak gör, eğer tekrar vurmayı denerse onun elbisesini 
yırtacağım,” dedi.

Bir diğeri, “Bize yakışır mı öyle şeyler?” diye uyardı.
İlk konuşan, “Ne yani, biz köle miyiz? Böyle canımızı 

yakmaya ne hakkı var?” diye cevapladı.
Önceleri sessiz kalan bir diğer çocuk, “Bir şey öğrete-

cek olsaydı dinlerdik. Ders bağırtıyla başlıyor, dayakla son 
buluyor. Ne olursa olsun bize onun gibi davranmak yakış-
maz,” diye konuştu.
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Konuşanlar, kendilerinden üç-dört yaş küçük çocuklar-
la aynı sınıfa konulan, sekiz-on yaşındaki çocuklardı.

Benden biraz büyük bir oğlan, “Sen bizim sınıfta otura-
caksın,” dedi ve elimden tutarak beni ertesi günkü dersin 
yapılacağı sınıfa götürdü.

“Bize ne öğretecekler? Ben Türkçe bilmiyorum,” de-
dim.

Konuştuğum çocuk, “Ben biraz Türkçe anlıyorum, öğ-
retmenin anlattıklarını sana anlatırım,” diye cevapladı.

İsimlerimiz değiştirilmiş ve Ermenice konuşmamız da 
yasaklanmıştı ama kuytu köşelerde, korkuyla, devamlı sa-
ğımızı solumuzu kollayarak, birbirimizle Ermenice konu-
şuyorduk. Etrafta çocukların konuşmalarına kulak kabar-
tan gammazlar olduğu söyleniyordu.

Öğleye kadar çocuklar birbirleriyle gizli gizli konuştu-
lar, hepsi ısrarla Ermenice konuşma yürekliliğini gösteri-
yordu.

Kahvaltıyı saat 11’de vereceklerdi, akşam yemeğini ise 
saat 5’te. Günde iki öğün, iki küçük ekmek ve bir tabak da, 
içinde ne olduğunu tahmin etmenin mümkün olmadığı, 
çorbaya benzer bir şey. Yemekteki malzemeler tamamen 
erimişti ve tadı da bir şeye benzemiyordu. Her ne olursa ol-
sun çocuklar yemeliydiler. İlk ay, çocukların sayısı iki yüz 
civarındayken ekmekle beraber çorba veya çorba yerine 
zeytin ve ekmek veriyorlardı, fena sayılmazdı, ama yetimle-
rin sayısı önce dört yüze, sonra da altı yüze yükseldiğinde 
yemeğin tadı da, kokusu da değişti.

Ertesi sabah ders zili çaldığında, yaşıtım bir oğlan yanı-
ma sokuldu, “Gel benimle,” dedi. Elimden tuttu ve içeri 
soktu. Öğretmen sınıfa girdi, şişman ama güleryüzlü biriy-
di. Gözleri büyük ve korkutucuydu ama dış görünüşü bir 
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önceki günkü öğretmenden tamamen farklıydı. Saçlarını 
toplamış ve ensesinde bağlamıştı. Güleç bir ifadesi vardı 
ama o kocaman sopa neden elindeydi? Şuursuzca havada 
sallayıp duruyor, sağda solda oturan çocuklara tehditler 
yağdırıyordu. Halbuki o bedene, o çehreye şefkatli bir an-
nenin ifadesi daha çok yakışırdı.

Ders başlamıştı, öğretmen bir şeyler anlatıyordu ve an-
lattıklarının tek kelimesini dahi anlamıyordum. Heykel 
gibi durmuş sessizce dinliyordum. Arkadaşlarım da uslu 
uslu oturuyorlardı, gözleri öğretmendeydi, konuştukların-
dan bir şey anlıyorlar mıydı acaba? Yan sınıf arı kovanı 
gibiydi, öğretmen avaz avaz bağırıyor, karşısındaki çocuk-
lar çığlık çığlığa itişip kakışıyordu. Düzeni sağlamak için 
masaya vurulan sopa darbeleri para etmiyordu. Öğretmen 
çatlak sesiyle haykırıyor, ona buna “Eşek! Köpek!” diye ba-
ğırıyordu. Ama ne fayda!

Kendinden geçmiş öğretmen öğrencilere hakaretler 
yağdırıyordu: “Edepsiz, kâfir, eşek oğlu, havasız, beyinsiz.” 
Bu gibi sözlerle ders son buluyordu. Çocuklar itiş kakış 
sınıftan çıkıyor, hemen avludaki ağaçların altlarına dağı-
lıyorlardı.

Hayale dalıyor, şehrimize, temiz ve derli toplu evimize 
dönüyor, annemin evimizi dolduran nefesini hissediyor-
dum. Annem, “ay parçası” annem, sülalemizin yaşlı kadın-
larına göre içinde zerre kötülük olmayan, sonsuz şefkatini 
kimseden esirgemeyen annem. Sanırım öğretmenimiz de 
bir anneydi, evlatları vardı, ana yüreği vardı ama karşısında 
oturan günahsız yavrulara ne kadar da farklı davranıyordu. 
Yüzünde belli belirsiz bir tebessüm olsa da ruhu karanlıktı, 
sertti, kabaydı ve hamuru büsbütün farklıydı. Yetimlerin 
talim terbiyesi bu ve bunun gibi öğretmenlere kalmıştı.
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Dışarıya, avluya dağılmış çocuklar, sınıftaki cesaret ge-
rektiren eylemlerini coşkuyla anlatıyorlardı. Bu eylemler 
yüzünden cezalandırılmalarına, acımasız bir şekilde dövül-
melerine rağmen geri adım atmamışlardı. Ermenice konuş-
maları, birbirlerine Ermeni adlarıyla seslenmeleri yasaklan-
mıştı ama inatla Ermenice konuşan, birbirlerine Ermeni 
adlarıyla seslenen korkusuz, gözü pek çocuklar vardı.

Anın heyecanına kapılan bir çocuk, “Bizi Türkleştir-
mek istiyorlar, adlarımızı değiştirip bize Türk adları verdi-
ler ama Türkleşmeyeceğiz!” dedi.

Çevresindekiler, “Biz de! Biz de!” dediler.
Bu isyan dalgası, her gün, her dersten sonra baş gösteri-

yordu. Cemal Paşa’nın hizmetkârları ile yetimler arasında 
adaletsiz bir savaş sürmekteydi.

Ermeni çocukların arasına karışmış casuslar vardı, bun-
lar genelde Kürt’tü. Bize ayak uydurur ama casusluk gö-
revlerini de yaparlardı.

Yarım saatlik mola sona ermişti. Zil çaldı, çocuklar sı-
nıfların önünde sıralandılar ve içeri girdiler. Öğretmen öğ-
rencilerden yoklama aldıktan sonra, yaramaz, söz dinlemez 
çocukları ön sıralara oturttu ve sopasını sallayarak konuş-
maya başladı. Gözleriyle sınıfı baştan aşağı süzerek birkaç 
laf ediyor ama özellikle ön sıradaki çocukların başında du-
rup onlara bağırıyordu. Sınıftaki gürültü bir an için kesil-
se dahi, öğretmen konuşmaya başladığında sağdan soldan 
yeniden gürültü kopuyordu. Bu gürültü her sınıfta, her 
öğrencinin yüreğindeydi. Çocukların isimlerinin değiştiril-
diği, her birine bir numara verildiği ve Ermenice konuşma-
larının yasaklandığı gün, o gürültü kendiliğinden kopmuş-
tu. Kaynağının bilincinde olduğumuz veya olmadığımız bu 
gürültü, gizli bir nefsi müdafaa silahına dönüşmüştü.
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Zilin çalmasıyla ders sona eriyor, yetimler bağır çağır 
dışarı dökülüyorlardı. Aç karnına, sonu gelmeyen iki saat 
boyunca ders yapmışlardı. Saat kulesinden gelecek on bir 
vuruşunu duymayı bekliyor, saate bakıyor, sessiz sakin yü-
rüyen akreple yelkovanı izliyorlardı. Saatin de vicdanı yok-
tu sanki, çocukların halinden anlamıyor, açlık denen şeyin 
ne olduğunu bilmiyordu.

Benim şikâyet etmek için bir nedenim yoktu. Krikor 
her gün entarimin cebine bir ekmek koyup geçiyordu ya-
nımdan. Ekmek dediğim, üç-dört ısırıkta biten, ufacık, 
yuvarlak bir şey. Karın doyurmaz, midede ufacık bir yer 
kaplardı. Bu ekmeği bazen tek başıma yemez, dört parçaya 
bölerek arkadaşlarımla paylaşırdım.

Nihayet kuleden saatin on bir olduğunu gösteren vu-
ruşlar duyuldu. Sırayla dizildik ve nizam intizam içinde 
yemekhaneye indik.

Her gün yerlerimiz değişiyordu. Hızlı hareket edenler 
ve becerikli olanlar, paylarına düşen ekmek ve yemeği her-
kesten önce alabilmek için masanın başına oturuyorlardı. 
Sanki sofraya oturmamıştık, her yerde gürültü ve karmaşa 
hâkimdi. O gün etli patates yiyeceğimizden, büyük coşku 
yaşanıyordu. Bu coşkuyla nasıl olduğunu anlamadan ağ-
zımdan Ermenice bir söz çıktı. Haftalarca suspus oturmuş, 
cezalandırılma korkusuyla tir tir titremiştim, ama ağzım-
dan ansızın bir sözcük çıkıvermişti.

Yanımdaki arkadaşım bir dirsek darbesiyle beni kendi-
me getirdi ve söylediğimi kimsenin duymadığını ve algıla-
madığını anlayarak hemen toparlandım.

Sıramız geldi, ekmeğin yanında bir kepçe etli patates. 
Yemeğim konulduktan sonra, yemek dağıtan kadın diğer 
tabaklara geçti. Kaşığımı alıp yemeğimi karıştırmaya başla-
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dım, etten eser yoktu, patates ise erimiş, ne idüğü belirsiz 
bir şey olmuştu.

Yanımdaki arkadaşıma, “Benim tabağımda et yok,” de-
dim.

Arkadaşım, “Benimkinde de yok, başkalarına gitmiş 
olmalı,” dedi.

Sonradan bahçede arkadaşlarla konuşurken, hiçbirinin 
tabağında et olmadığı anlaşıldı.

Biri, “Bizi etli patates diye kandırdılar!” dedi ve güldü. 
Yetimleri bu tür şakalarla parmaklarında oynatıp duru-

yorlardı. Ama yetimler önem vermiyor ve tabaklarındaki 
yoğun sıvıyı sessizce kaşıklamayı sürdürüyorlardı. Yetimle-
rin öğle yemeği bir kepçe karışık çorba, akşam yemeği ise 
bir parça ekmek ve en tuzlu olanından altı-yedi zeytindi.
Zeytini çekirdeğiyle birlikte yutan çocuklar vardı.

Şaka yollu, “Tok tutar,” diyorlardı.
Zeytinin çekirdeğiyle kalmayıp suyunu içenler dahi ol-

muş, içtikten sonra mide bulantısıyla yediklerini de çıkar-
mışlardı.

Bunlar açlığın ilk emareleriydi ve ardından hırsızlığın 
geleceği açıktı. Gündüzleri yoğun denetim olduğundan 
pek mümkün değildi bu. Geceleri yatakhanelerden aşağı 
inerek mutfakta, ambar koridorlarında, ekmek parçası 
veya tahıl ne bulurlarsa alıyor ve gizli köşelerde büyük 
dikkat sarf ederek yiyorlardı. Birkaç kişinin önderlik ettiği 
gruplar, akşamları sefere çıkarak açlığa karşı savaş veriyor-
lardı. Bunlar, sekiz-on yaşlarında, hem sınıflarında hem 
yemekhanede yemek esnasında, inanılmaz derecede gözü 
pek, cesur çocuklardı.

Ekmeği bir kereden lokma lokma yemeye kıyamayan 
çocuklar vardı, kemirerek, küçük kırıntılara dönüştürerek, 
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ağır ağır çiğneyerek yutuyorlardı. Bu çocuklar öyle değildi, 
birkaç diş darbesiyle ekmeği parçalayıp mideye indirirlerdi.

“Biz ekmekten korkacağımıza, ekmek bizden kork-
sun,” derlerdi.

Yaramaz oğlanlardan biri şakayla karışık, “Günde iki 
ekmek yiyoruz, ona da ekmek demeye şahit ister, ilk gün-
lerde biraz ekmeğe benziyordu, gitgide küçülttüler, ceviz 
büyüklüğüne getirene kadar ufalttılar,” dedi.

“Var mısınız yarışa?” dedi bir diğeri. “Yediğimiz ek-
meklerden üç tanesini aynı anda ağzıma atabilirim, eğer 
bir kırıntı dahi düşecek olursa, altı ekmek vermeye hazı-
rım, yani üç günlük ekmeğimi. Ben sözümün eriyim, şa-
hit bulup getirin, onlar karar versin,” dedi. Etrafındakiler 
kahkahayı bastılar.

Ancak bu şaka olmaktan çıktı. Ekmek yarışı yaygınlaştı 
ve çoğu denemek istedi. Özellikle büyük çocuklar bu ma-
ceraya atılıyorlardı. Hakemler vardı ama, “Kırıntı düştü, 
düşmedi!” tartışmaları ve kavgaları çıkıyordu.

Bu yarışın, daha doğrusu bahsin farklı bir türü daha 
vardı. Bahse giren bir elinde ekmeği tutarak kemirecek, 
aynı anda diğer elinin işaret parmağını ekmeği kemirip yu-
tana kadar ileri geri sallayacaktı. Eğer ekmeği kemirirken 
aniden parmağını sallamayı bırakırsa bahsi kaybediyor, bir 
ekmeğe karşılık iki ekmek vermek zorunda kalıyordu. Di-
ğer bahislerde olduğu gibi, iki taraf arasında adaleti sağla-
mak için şahitler ve hakemler hazır bulunuyordu.

Yetimlerin yediği günde iki lokma ekmekti. Bahse gire-
cek yetimler, kendi günlük ekmeklerini saklamalı, oyuna 
girebilmek için önceden sertleşmesini sağlamalıydılar.

Yetimler zaten açtılar ve o ceviz kadar ekmek de onları 
doyurmaya yetmezdi.
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Yetimlerin trajik hayatına, ancak bu tür oyunlar, şa-
kalar renk getirebiliyordu. Ve en çok da bahse girmeyip 
izlemekle yetinenler, ruhlarını kemiren acıları bir an için 
unutup doya doya gülüyorlardı.

Antura Okulu yeni bir çehreye bürünüyordu. Önceki 
manastır okulunun rahipleri öğrencileriyle beraber ayrıl-
mışlardı. Cemal Paşa tüm ekipmanlarıyla okulu ele geçir-
mişti. Sınıfları sıralarıyla beraber, yatakhaneleri karyola-
ları ve yataklarıyla beraber, hastaneyi her tür teçhizatıyla, 
mutfağı, yemekhaneyi tüm araç gereçleriyle almışlardı. 
Kilise sıkı sıkıya kilitlenmişti, çatının ucundaki heykeller 
tepeden yapıya gözcülük etmeyi sürdürüyor, kule günün 
saatlerini düzenli bir şekilde bildiriyordu. Her şey yerli 
yerindeydi, heybetli ve görkemli binanın sadece sahibi ve 
atmosferi değişmişti.

Birkaç aydır yeni Ermeni yetimler geliyordu, bunların 
arasına az sayıda Kürt kız ve oğlan çocuğu karışmıştı. Er-
meni yetimler ilk günden itibaren kızlı erkekli ayrı binalar-
da yaşıyorlardı. Kürt kızlar ve erkekler ise ilk günler bir-
likte yaşıyorlardı, ancak bir süre sonra rezaletler yaşanınca 
kaçınılmaz olarak ayrıldılar.

Ermeni yetimler farklı bir ruh hali içinde, farklı bir 
âlemde yaşıyorlardı, Kürtlerin ise başka meseleleri vardı. 
Ermeni yetimlere Müslüman adları verilmiş, birini diğe-
rinden ayırt edilebilmesi için adlarının yanına numara ila-
ve edilmişti.

Türkçe kullanımı, Türkleştirme politikası büyükleri 
daha hissedilir bir şekilde etkisi altına almaya başlamıştı. 
Küçükler henüz kendi dünyalarında her şeyden bihaber-
diler. Büyüklerde ise küçük Enver, küçük Talat, küçük 
Cemal, küçük Hasan ve benzeri adlar türemeye başlamıştı. 
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Bu adları taşıyanlar sıradan insanlar değil, sınıflarda ve dı-
şarıda avluda disiplini sağlamaları için ellerine kamçılar ve-
rilmiş sınıf çavuşlarıydı. Müdür Fevzi Bey gibi onların da 
önünde selam durmak zorunluydu. Şayet yetimler selam 
vermeden önlerinden geçecek olursa, saygısız davranışla-
rından ötürü kamçı kafalarında şaklıyordu.

Yetimhanede böyle bir ortam vardı. O günlerden birin-
de yetimler arasında fısıltı halinde kulaktan kulağa yayılan 
bir haber, korkuya sebep olduğu kadar sevinç de yarattı.

Cemal Paşa “sevgili yavrularını” görmeye gelecekti. 
Cemal ekmek ve tatlı da getirecekti. Kulaktan kulağa yayı-
lan bu söylentiler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor, 
Cemal Paşa’nın gelişi yetimlerin yüreğini coşkuyla doldu-
ruyordu. Hayal gücü daha geniş olanları, özellikle bayram 
da yakın olduğundan, ekmek ve tatlı kesmiyordu. Cemal 
Paşa, Kurban Bayramı vesilesiyle yanında elli tane de ko-
yun getirecek, böylelikle yetimler Kurban Bayramı’nı do-
yasıya yaşayabilecekti. Şakaların ve maskaralıkların ardı ar-
kası kesilmedi, söylentiler almış başını yürümüştü. Cemal 
Paşa’nın getireceği koyun sayısı elliden beş yüzlere yüksel-
mişti. Şaka devam ederken, sayılar katlanarak büyüyordu.

Şakacılardan biri, “Koyunların eti sizin, afiyetle yiyin, 
ama kelleleri bana bırakın,” dedi.

“Beş yüz kelleyi nasıl yersin?” diye sordular.
“Tek tek yiyeceğim, ateş yakıp kızartacağım ve yiyece-

ğim, bizim şehirde çok yemiştim, lezzetli olur,” dedi.
Sağdan soldan, “Bize de pay vermez misin?” diye sor-

dular.
“Hele kelleler bir gelsin de sonra düşünürüz.”
Tüm bu nüktelerin ardında derin bir ümitsizlik yatıyor-

du. Bu hayali sayıların, bu şaka yollu ve komik hikâyelerin 
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yansıttığı tek bir gerçek vardı: Yetimlere aylardan beri de-
ğil et, karınlarını doyurmalarını, biraz tok hissetmelerini 
sağlayacak bir tas çorba dahi vermemişlerdi.

Kaç aydır bu yetimhanedeydiler. İlk günlerdeki mem-
nuniyetleri haftalar geçtikçe kaybolmaya başlamıştı. Gün-
de iki defa verilen ekmek küçülmüş, büyük oğlanların, üç 
tanesini birden ağızlarına atabilecekleri bir ceviz boyutu-
na ulaşmıştı. Yemek ise –yemek de denemezdi ya– çamur 
gibi, lapalaşmış, malzemelerini anlamanın mümkün olma-
dığı, tatsız tuzsuz bir bulamaçtı.

Hastalanan yetimlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. 
İlk günlerde kimseciklerin uğramadığı hastane zamanla 
küçük gelmeye başlamıştı. İşinde uzman olup olmadığını 
bilemediğimiz yetimhanenin doktoru ise, kendine başvu-
ran hastaları muayene ediyor, ilaçlar veriyor, ancak onlar 
iyileşecekleri yerde, hayata gözlerini yumuyorlardı. Birkaç 
hafta içerisinde sekiz-on çocuk ölmüştü bile.

Hama’dan buraya sağ salim ulaşmış ancak anlaşılmaz 
hastalıklara tutulup burada can vermişlerdi. Gıdasızlık za-
ten başlı başına bir sorun oluştururken, bir de ortaya çıkan 
çeşitli hastalıklar, yetimlerin yüreğine korku salıyordu.

Fevzi Bey’in umurunda değildi. Yetimler ölüyor, öldük-
ten sonra da rahata kavuşamıyorladı. Derinliği iki karış, 
uzunluğu aşağı yukarı yetmiş santim olan çukura atılan ce-
setler, sabah olmadan çakallar tarafından parçalanıyordu. 
Bu konuda kime şikâyet edebilir, kime dil dökebilirlerdi?

Gruptan gruba yaşanan kıpırdanma, karanlıkta tertiple-
nen bu hareket bir noktada patlak verecekti.

Cemal Paşa gelecek, “sevgili yavrularını” görecekmiş. 
Sağdan soldan, “Gelsin görsün bakalım!” sesleri yükseli-
yordu.
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Böylelikle yetimhanede iki ayrı akımın varlığı hissedil-
meye başlamıştı: Bir tarafta Cemal Paşa’nın çocuklarını 
görmeye eli boş gelmeyeceğine inanan saflar, diğer tarafta 
ise etraflarında olan bitenden son derece rahatsız olup şikâ-
yetlerini iletmek için Cemal Paşa’nın gelişini bekleyenler.

Bir sabah, yetimhanedeki öğretmen ve hizmetliler, sı-
nıfları temizlemek, bir gün evvel darmadağın halde bıra-
kılan sıraları düzenlemek için erkenden sağa sola koştur-
maya başlamışlardı. Yetimler de yatakhaneden aceleyle 
aşağı indiler, kimileri yüzlerini yıkayabilmişti, kimileriyse 
aceleden vakit kalmadığı için yıkanmadan inmişti. Sınıfla-
rın önünde, boy sırasına göre ve askeri disiplin içerisinde 
dizildiler, çavuşlar en öndeydi.

Güneş çoktan yükselmiş, doğrudan yetimlerin gözleri-
ne vuruyordu. Emir açıktı, Cemal Paşa çocuklarını güler-
yüzlü ve sağlıklı, dimdik ayakta görmeliydi.

Cemal Paşa görünür görünmez, alkışlarla ve yüksek 
sesle, birkaç kez, “Yaşasın Cemal Paşa!” diye bağrılması 
emredilmişti.

Sıcak çocukları yakıp kavuruyor ama Cemal Paşa gö-
rünmüyordu. Erken geleceği, çocuklarını göreceği, yetim-
hanenin tüm bölümlerini gözden geçireceği söylenmişti. 
Saat kulesinin sesi duyuldu, saat on olmuştu. Büyüklü 
küçüklü çocuklar üç saatten beridir kıpırdamadan bekli-
yorlardı. Sıcak ve yorgunluk hepimizi bunaltıyordu.

Nihayet aşağıda, yetimhanenin ana kapısı önünde, 
şoförlü büyük bir otomobil durdu. Önden muhafızlar ve 
ardından Cemal Paşa indi. Onu paşalar, yüksek rütbeli as-
kerler ve bir kadın izledi. Müdür Fevzi Bey ve öğretmenler 
kurulu misafirleri karşıladı. On beş-yirmi kişilik bir ekipti, 
başlarında kalpakları, bellerinden sarkan ve her bir adım-
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da yerdeki taşlara değen uzun kılıçları vardı, hepsi parlak 
askeri üniformalar içerisindeydi. Cemal Paşa’nın ve asker-
lerden birkaçının göğsünde bir sürü madalya parlıyordu.

Cemal Paşa önden yürüyor, diğerleri biraz arkasından 
geliyordu. Orta boylu, hafif tıknaz bir adamdı. Gür sakal-
ları vardı ve başındaki kalpak kulaklarına kadar iniyordu.

Grubun içerisinde, uzunca boylu, şık görünümlü, saç-
larını ensesinde toplamış, güzel yüzlü, gururla yürüyen bir 
kadın vardı, paşayı izleyen ilk sırada yer alıyordu. Bu kadın 
kimdi? Bu askerlerin yanında ne arıyordu? Acaba Cemal 
Paşa’nın karısı mıydı?*

Ön sırada durduğumdan bu kadını görür görmez göz-
lerimin önüne akrabalarımızdan biri olan Noyemi geldi, 
boyuyla ve yüz hatlarıyla ona çok benziyordu. O da tehcir 
kafilesiyle şehrimizden ayrıldıktan sonra, pek çokları gibi 
kayalıklardaki oyuklarda can verdi.

Cemal Paşa ve takipçileri yetimlerle karşı karşıya gel-
dikleri anda, yetimhanenin kemerli koridorlarında bir al-
kış tufanı koptu ve yüksek sesle, durmaksızın, “Yaşa Cemal 
Paşa! Yaşa Cemal Paşa! Yaşa! Yaşa! Yaşa!..” diye bağırdılar. 
Bundan daha gurur verici bir karşılama olamazdı, Fevzi 
Bey elini havaya kaldırarak yetimleri sakinleştirmeye uğ-
raşırken sanki yetimlerin yüreğinden taşan sevginin akta-
rılmasına aracı oluyordu. Paşa da etkilenmiş gibi görünü-
yordu. Fevzi Bey’le birlikte yetimleri teftişe hazırlanırken 
birden beklenmedik bir şey oldu. Dört-beş yetim kalabalı-
ğın arasından sıyrılıp Cemal Paşa’ya doğru yöneldiler, se-
lam verdiler, önünde eğildiler ve aralarından biri ağlamaklı 
bir sesle konuşmaya başladı.

* İlerleyen sayfalarda bu kadının Halide Edip olduğu anlaşılıyor. Bkz. 
s. 205.

Elveda Antura / Karnig Panyan  F: 13
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“Paşam, sen bizim babamızsın, bizi buraya getirip 
ölümden kurtardın, senin bu iyiliğini asla unutmayacağız, 
bizi açlıktan, ölümden kurtardın ama burada da açız, gün-
de sadece iki kez, ceviz kadar ekmek veriyorlar, açız biz, 
açlıktan öleceğiz. Buraya gelmeden önce de açtık, burada 
da çoğu açlıktan öldü, biz de açlıktan öleceğiz. Yetiş bize!”

Çocuk daha sözlerini bitiremeden, sağdan soldan bir 
düzine çocuk, “Açız!” diye bağırarak paşaya doğru hücum 
ettiler.

Aynı esnada sıradaki çocuklardan kırk-elli kadarı ağaç-
lara doğru koştu, hızla ağaçlara tırmandı ve dalların üzeri-
ne tüneyip, “Açız!” diye bağırarak avuçlarına doldurduk-
ları yaprakları ve kopardıkları yabani meyveleri ağızlarına 
tıkıştırmaya başladılar.

Aşağıda yetimler donakalmışlardı. Paşanın önünde 
toplanan yetimler yürek burkan gözyaşlarıyla açlıklarını 
haykırıyorlardı, ağaçlara tırmanan yetimler ise çılgınca ba-
ğırıyor, korkunç bir görüntü oluşturuyorlardı.

Paşa şaşırıp kalmış, Müdür Fevzi Bey bu kaos ortamın-
da yıldırım çarpmışa dönmüştü. Ağaca tırmanan yetimler-
den üçü aşağı düştü ve berbat bir mide bulantısıyla yedik-
lerini çıkarmaya başladılar.

Cemal Paşa durumu anladı. Gözleri önünde cereyan 
eden bu olay karşısında orada kalmaya devam ettiği takdir-
de, muhtemelen daha da tatsız hadiseler meydana gelecek-
ti. Arkasındaki paşalar ve askerler de aynı şekilde ruhen 
altüst olmuş, yerlerinden kıpırdayamadan paşaya bakıyor-
lardı. Paşayı izleyen gruptaki kadın ise elindeki mendille 
durmadan gözlerini siliyordu.

Cemal Paşa geriye dönerek takipçilerine uzaklaşmaları 
için eliyle işaret etti. Askerler ikiye ayrıldı, paşa ortalarına 
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geçti, onlar da ardından giderek merdivenlerden aşağı in-
diler. Müdür yerin dibine girmiş, olanlardan ötürü özür 
dileyip duruyordu. Paşa takipçileriyle birlikte otomobili-
ne binerek uzaklaştı ama grubundaki kadın yetimhanede 
kaldı.

Cemal Paşa sessizce ayrıldı. Yenilgiye uğradığını mı dü-
şünüyordu, yoksa ruhunda bir öfke ateşi mi yanıyordu? 
On-on iki yaşlarındaki yetimlerin karşısına dikilmiş, kud-
retli ve acımasız bir Türk’tü o. Açlığın ve kıtlığın pençesin-
de acı çeken çocuklar yaşamak istiyorlardı.

Bu gösteriyi, bu isyan patlamasını kim düşünmüş, kim 
tertiplemişti? Söylenenlere göre, büyükler, çavuşlar tara-
fından günler önce, karanlıkta düşünülmüş ve tertiplen-
mişti. Sonuçlarını da düşünmüşler miydi? Acaba, Cemal 
Paşa’yı ne kadar ciddi bir sorunla baş başa bıraktıklarını, 
bir yandan onun merhametine sığınırken, öte yandan ona 
karşı da isyan ettiklerini ölçüp biçebilmişler miydi?

Fevzi Bey’den derhal misilleme gelecekti. Kahvaltı sa-
ati geçeli epey olmuştu, beşteki öğle yemeğinin akıbeti ise 
meçhuldü, mutfak ve ambar kapalıydı, yemekhanede her-
hangi bir hareket görünmüyordu, kapısı kapalıydı. Yaşları 
büyük yetimlerden bir grup çocuk, paşalara güvenen küçük 
beylerin etrafını sardılar. Onların gözlerinin içine bakarak, 
“Bu küçükleri kim düşünecek? Açlar, sabahtan beri bir şey 
yemediler, akşam oldu, yemek saati geçti ama yemeğin lafı 
edilmiyor. Bazıları düşüncesizce bir davranışta bulunmuş 
olabilir ama bu yüzlerce ufaklığın günahı ne?” dediler.

Küçük beyler kendileri de şaşırmıştı, ortama tam bir 
karmaşa hâkimdi, kime laf anlatabilirlerdi? Bu hengâmede 
kim kimin lafını dinlerdi? Karşılarında ruhen parçalanmış, 
bedenen çökmüş, daha Türkleşmeden ölüme yürüyen 
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sağlıksız bir insan yığını vardı. Erimiş, bir deri bir kemik 
kalmış, viran olmuş bu yetimler, ölmeden önce Cemal Pa-
şa’ya fena patlamışlardı.

Buraya geldikleri daha bir yıl olmamıştı ve ilk günler-
den açlığın ve adı sanı duyulmamış hastalıkların pençesine 
düşmüşlerdi. Ölülerin sayısı haftadan haftaya artıyor ama 
tedaviyi düşünen olmuyordu. Hastane vardı ancak doğru 
dürüst doktor ve hemşire bulunmuyordu. Yetimleri kade-
rine terk etmek bir imha yöntemi miydi? Hama’da salgın 
hastalıklara kurban gidenlerden farkımız neydi?

Daha birkaç gün önce dört küçük çocuk, vücutlarında 
meydana gelen şişlikler yüzünden aniden can vermişlerdi. 
Bu şişlikler patlamak yerine gövdelerinin içine doğru bü-
yümüş ve ölümlerine yol açmıştı.

Cemal Paşa’nın gelişiyle gidişi bir olmuş, bu olanlardan 
haberdar olamamıştı. Her şey bir anda tepetaklak olmuştu 
ve paşa bunları görmezden gelip uzaklaşmayı tercih etmiş-
ti. Kadrinden sual olunmayan paşanın itibarı ve otoritesi 
sarsılmıştı.

Küçük beyler böbürlenmeyi bırakmış, gözlerinin önün-
de yaşanan trajedi karşısında çaresiz kalmışlardı. Anaları-
nın babalarının Ermeni olduğuna ve şimdi içlerinde Erme-
niliğin filiz verdiğine şüphe yoktu. Normal şartlarda her 
gün sergiledikleri ukalalık ve zorbalıktan eser yoktu, eski 
hevesleri kalmamıştı sanki.

Küçük Talat, küçük Enver ve küçük Cemal sessizce 
Müdür Fevzi Bey’in ofisinin yolunu tuttular. Kapıyı çal-
dılar, içeriden cevap alamayınca bu sefer kapıya daha sert 
vurdular.

Müdürün yanında uzun süre kaldılar. Onları soğuk kar-
şıladı, “birkaç hergelenin tertiplediği isyanın önünü alama-
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dıkları için” ağır sözlerle suçladı. “Bu isyancılar hak ettik-
leri cezayı bulacak,” dedi. “Belli ki bu asiler Cemal Paşa’yı, 
onun kralları bile dehşete düşüren gücünü bilmiyorlar.”

Küçük beyler, “Biz bunları çok iyi biliyoruz beyefendi,” 
diye cevapladılar. “Tüm bunları biliyoruz beyefendi, ama 
sizden af dilemeye geldik. Siz tüm yetimlerin yüce gönüllü 
babasısınız. Bir baba söz dinlemeyen evlatlarına kızar ve 
onları cezalandırır ama onları bağışlamasını da bilir. Zaval-
lı yetimler dışarıda aç biilaç bekliyorlar. 11’deki kahvaltı 
telaştan unutuldu, akşam yemeği saati de geçmek üzere ve 
yemek zili gecikti. Beyefendi yetimler aç ve açlık da yeni 
huzursuzluklara yol açabilir. Beyefendi, her şey sizin yüce 
gönüllülüğünüze bağlı.”

Fevzi Bey, “Gidin ve isyan edenleri yatıştırın,” dedi.
Küçük beyler, “Size karşı mahcubuz, artık bu tür olay-

lar yaşanmayacak, emin olabilirsiniz beyefendi,” dediler.
“Bugün zaten geçti, zıkkımlarını yarın yerler,” diye kes-

tirip attı beyefendi ve onları uğurladı.
Küçük beyler, tamamen umutsuz ve başları önde, oda-

dan çıktılar.
Küçük Talat, “Dirliği düzeni sağlamak bize mi düşer, 

ona mı? Buranın müdürü biz miyiz? Kendini yetimhane-
nin hükümdarı sayıyor ama bizden yardım bekliyor,” dedi.

Küçük Enver, “Fare gibi korkmuş, dışarı çıkmaya bile 
yeltenmiyor, bu adamlar böyle işte,” dedi ve konuşmasını 
sürdürdü:

“Sekiz yüz yetimi aç bırakmaya vicdanı el veriyor, ye-
timler için yumruğu ve ayakkabısının ucu her zaman ha-
zırda bekliyor.” 

Her biri müdüre karşı içindeki öfkeyi kusuyordu, bu sı-
rada merakla kendilerine koşan yetimlerin yanına vardılar.
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Küçük Talat etrafında toplananlara, “Cezalısınız, bu-
gün yemek yok size, işinize bakın,” dedi.

Avludaki ağaçların altında, koridorlarda, sınıflarda kü-
melenen karnı aç çocuklar o gün yaşananları ayrıntılarıyla 
birbirlerine anlatıyorlardı.

Küme küme dizilmiş küçükler ağaçlardan dökülmüş 
meyvelerin tadına bakıyor ama iğrenerek tükürüyorlardı.

İçlerinden biri, elindeki meyveleri öteye atarak, “Ne ka-
dar ekşi, zehir gibi,” dedi tiksintiyle.

Bir diğeri, “Bu meyvelerle bizi öldürecekler sonunda,” 
dedi.

Üçüncü bir çocuk, “Denesinler öyleyse, yaşamak için 
taş toprak yeriz biz de,” diye söylendi.

Çocuklukları ellerinden alınmış, ölüm kalım meselele-
riyle uğraşan yedi-sekiz yaşlarında yavrucaklardı. Hayata 
yeni gözlerini açmışlardı, yaşamak istiyorlardı. Ekmek bu-
lamadıklarında, bir gün daha yaşayabilmek için, acı yaban 
meyvelerini, yaprakları ve hatta hayvanlar gibi ağaç gövde-
lerini kemirebilirlerdi.

Bu çocukları izliyor ve onlar gibi olmak istiyordum. 
Krikor görünmedi, her zamanki bir lokma ekmeği cebime 
koymadı. Bu ekmek bir şey değildi, midemde yer kaplamı-
yordu ama sonuçta açlığımı bastırıyordu.

Gözümün önüne, kocaman kalpağıyla, gür sakallarıyla, 
madalyaları ve uzun kılıcıyla Cemal Paşa geldi. Bir gölge 
gibi gelip geçti. Getireceği ekmekler, tatlılar, elli koyun ne-
rede kalmıştı? Yetimlerin hayalleri boşa çıkmış, geriye acı 
gerçek kalmıştı: Açlık!

Cemal Paşa giderken beraberinde, o güne özel hazırlan-
mış “onur yemeği”, bulgur pilavı hayalini de götürmüştü. 
Bulgur pilavıyla Cemal Paşa’nın şanının yüceltileceği o 
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günü, yetimler aç susuz geçirmiş, sonra akşam karanlığıyla 
beraber yataklarına gitmişlerdi.

Bir gün önce pişirilen bulgur pilavı, bir gün sonra sof-
raya geldi. Her bir tabağa bir kepçe pilav ve yanında ceviz 
büyüklüğünde bir ekmek.

Üstünden çok uzun zaman geçmiş, çoğu şey bulanık-
laşmış, silinip gitmiş olsa da, Antura Yetimhanesi’ndeki 
çocukluk günlerimden bir görüntü gözlerimin önünden 
gitmez, olanca netliğiyle belleğimde durur.

İlk günlerden yetimhanede Ermeni adlarının kaldırıl-
ması, bunların Türk adlarıyla değiştirilmesi ve yetimleri 
birbirinden ayırt edebilmek için yanlarına bir numara ve-
rilmesi, Türkleştirme sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor-
du.

İkinci aşama Ermenice konuşmanın kati suretle yasak-
lanmasıydı. En masum sözcüğün sarf edilmesi bile ağır ce-
zaların önünü açıyordu.

Yetimhanenin öğretmenlerine, hizmetlilerine, nöbet-
çi askerlerine –yetimhanede yaklaşık otuz kadar nöbetçi 
asker vardı– yetimleri izleme, onlara karşı tatlı dilli olma, 
şefkatle ve bazen de şekerle gönüllerini kazanma gibi ciddi 
bir görev verilmişti.

Yetimlerin etrafında dört dönen, yetimlerle sohbet 
eden öğretmenler, “Türkçe konuşun çocuklar, Türkçe asil 
bir dildir,” diyorlardı. Bu öğretmenlerden birkaçının yaşı 
gençti, iyi huylu, güzel ve güleryüzlü kadınlardı. Tatlı dille-
ri kadar şaşırtıcı olan, çoğu zaman sıcak bir tebessüm veya 
öpücükle gösterdikleri anne şefkati ve sevecenliğiydi.

Yetimler bu yumuşak muamelenin, tatlı tebessümün 
anne yüreğinden taşan duygular olmadığını biliyorlardı. 
Karşılarında duran o öğretmenlerin ve hizmetlilerin dille-
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ri, gelenekleri ve yaşam tarzları itibarıyla Türk olduğunun 
farkındaydılar, tüm bunları bilerek veya ellerinde olmadan 
hor görüyorlardı. Bu küçümseme ve hoşnutsuzluk her 
yerdeydi, dışarıda avluda, oyun esnasında, bilhassa sınıf-
larda. Dersin amacı yetimleri eğitmek ve onlara bir şeyler 
öğretmek değildi, bağırtı, acımasız dayaklar, hakaret dolu 
ifadeler, küfürler ve aynı zamanda falaka ve ayaktan asıl-
ma merasimleri bütün zamanımızı alıyordu. Türk medre-
selerinde kullanılan bu pedagojik yöntemler, burada da 
benimsenmişti. Bundan yüz yıl evveline kadar normal bul-
duğumuz bu ilkeler, Türk eğitim sisteminde yüz yıl sonra 
da geçerliliğini koruyor, hem de öylesine barbarca uygula-
nıyordu ki, şayet yüzyıl öncesinde yaşayanlar bir mucize 
eseri mezarlarından çıkıp Türk mekteplerine girecek olsa-
lar, ağızları açık kalırdı.

Yüz yıl öncesinde yaşayanlar mezun olduktan sonra, 
maruz kaldıkları cezai uygulamalara rağmen, öğretmenle-
rinin adlarını şükranla anarlardı. Burada, Antura’da ise ye-
timler, ne zaman öğretmenlerinin adlarını anacak olsalar, 
ağızlarından bedduadan başka bir şey çıkmıyordu.

Türk eğitim müfredatında yer alan dersler şunlardı: 
Türkçe, din ve din tarihi, güzel yazı, vahşi ve evcil hayvan-
lar, bitki türleri, müzik, jimnastik.

Bu derslerin anlatımında, sert azarlamalar, hakaretler, 
yaralayıcı sözler, küfürler önemli yer tutuyordu, bunların 
yanı sıra cetvel, değnek, pencere altlarına konulan ağır taş-
lar, sınıf kapısının arkasında duran ince ve kalın bir dizi 
sopa, duvara asılı kaçınılmaz falaka aracı ve pencerenin 
demir parmaklıklarının üst ucuna asılı kalın bir halat –ce-
zalandırılacak öğrenciyi ayaklarından asabilmek için– da 
mevcuttu.
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İdare tarafından verilen cezalarda kullanılan falakayla 
kıyaslandığında, sınıftaki falaka oyuncak sayılırdı.

Ders bu ceza araçları sayesinde yapılabiliyordu.
En kolay ders jimnastikti. Cuma hariç her gün, her 

sınıf için bir saat yapılıyordu. Ne İsveç jimnastiği ne de 
Olimpiyat oyunları oynanıyordu. Her gün bir saat, ikişerli 
veya dörderli sıralanıp nizam intizam içinde asker yürüyü-
şü yapıyorduk. Kırk-elli öğrenci çıplak ayaklarını sırayla 
kaldırıyor ve sert bir şekilde yerdeki parke taşlarının üzeri-
ne indiriyordu.

Jimnastik hocamız bir askerdi, sakallı ve bıyıklı, hafif 
kır saçlı bir adamdı. Eski ve deneyimli bir asker gibi gö-
rünüyordu. Kaba ve soğuk biriydi, en küçük bir ilgisizlik 
dahi, karşısındakine yumruk yağdırması için geçerli bir se-
bepti. Daha dehşet verici olanı, arada yumruklarının yerini 
alan kamçı ve sopa darbeleriydi. En korkutucu olanı ise, 
suçluyu ayaklarının altına aldığı, ayakkabısının topuğu ve 
burnuyla, kurbanının kaburgalarına, sırtına, ağzına ve bur-
nuna, kemiklerini kırarcasına indirdiği darbelerdi.

Türk eğitim sistemine uygun olarak yapılan jimnastik 
dersi böyleydi.

Türkçe öğretmenimizin adı Nabihe hanımdı. Parlak 
yüzüyle, biraz tombul ve şişkin göğüsleriyle kırkına yakın 
bir kadındı.

Küçüklerin öğretmeni, tüm yıl boyunca bağırıp çağır-
mış, sopasını sallamış, onlara Türkçe harfleri öğretmeyi 
güç bela başarabilmişti.

Din ve din tarihi öğretmeni, uzun boylu, iri yapılı, saçı 
sakalı ağarmış bir mollaydı. Kocaman kafasının üzerinde, 
yetimleri her seferinde dehşete düşüren, kalın sarığıyla 
daha da büyük görünen bir fes taşırdı.
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Anlattıklarını ne küçükler ne de büyükler anlayabili-
yordu. Gerçi “Ağnadınız mı?” diye sorduğu her seferinde 
“Evet, Hoca Efendi” diye yanıtlıyorlardı. “Evet, Hoca Efen-
di” diyenlerin esasında ne anladıklarını bilmek zordu ama, 
evet diyenler birer ekmekle ödüllendirileceklerini biliyor-
lardı.

Yetimhanedeki dört yılımız boyunca Molla Necmed-
din’in anlattıklarından bir şey anlayan olmuş muydu? Hiç 
sanmıyorum.

Dört yıl dil dökmesinin sonucu olarak, haylaz çocuk-
lardan biri resmen İslamiyet’i kabul etti, sünnet oldu, saat 
kulesine çıkıp ezan okudu, günlerce bir odada inzivaya 
çekildi, birbirinden lezzetli yemekler yedi. Tek bir yetim, 
Maraşlı Sarı. Onun yolundan giden başka biri olmadı.

Hayat bilgisi öğretmeni cana yakın, güzel bir kadındı. 
Antura’da, dört yıl boyunca, Türkiye’nin meyvelerini öve-
rek öğrencilerin ağızlarını sulandırmıştı.

“Ayşe hanım bu meyveleri ne zaman yiyeceğiz?” diye 
soranlara, “Savaş ne zaman biter ve kahraman askerlerimiz 
evlerine ne zaman dönerlerse, biz de o zaman onlara eşlik 
ederiz,” derken onun da ağzı sulanıyordu.

Yetimler o günü hiçbir zaman göremedi.
Yetimlerin müzik dersi de vardı, ancak dört yıl boyunca 

bir topaç gibi aynı eksende dönüp durmuşlardı.
Mahmut Şevket Paşa.
Sen binlerde yaşa!
Her şarkıda “yaşa, yaşa”lar o kadar çoktu ki, yetimler 

kendi oyunlarında ve şakalarında da aynı yaşaları alayla ka-
rışık tekrarlıyorlardı.

Jimnastik, küçükler için biraz daha görkemli hale geti-
rilmiş düz yürüyüştü, oysa büyükler için, yeri titreten, du-
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varları sarsan bir güç gösterisiydi. İki-üç yıl içerisinde Türk 
ordusunun seçkin bireyleri arasında yer alacaklardı.

Çocuklara bu hissi aşılamışlardı ve yetimlerin bu onura 
layık olabilmek için çaba göstermesini bekliyorlardı.

Günün birinde büyük çocukların jimnastik dersinde 
yaşanan bir olay, jimnastik dersinin sınırlarını aşarak ağır 
bir trajedi halini aldı. Yetimler, asker kökenli eğitmenin 
yüksek sesle verdiği talimatlar doğrultusunda, saygı uyan-
dıracak kadar şaşaalı bir biçimde sınıfların önünden geçi-
yorlardı. Ara sıra eğitmenin “Sol-sağ, sol-sağ” talimatları 
duyuluyordu, çocukların da bunu tekrar etmesi gerekiyor-
du.

“Sol-sağ, sol-sağ” talimatını tekrar etmeleri gerektiğin-
de, nasıl olduysa, diğer çocuklardan ayrı olarak iki çocuk 
“Soğan-sarmısak, soğan-sarmısak” diye tekrarladılar. Ancak 
sesleri eğitmenin kulağına gidecek kadar yüksek çıkmıştı. 
Adam, çocukların üzerine koştu, bir anda sıra bozuldu ve 
ikisini kolundan tutarak sıradan çıkarmasıyla ayaklarının 
altına alması bir oldu.

“Tekrar edin! Şimdi de tekrar edin bakalım soğan-sar-
mısak, soğan-sarmısak.” Sopa darbeleri çocukların başına, 
yüzüne, sırtına ve bacaklarına acımasızca iniyordu. Yetin-
meyip tekme de atıyordu. İki çocuk, o dayanılmaz acıyla 
bitkin düşmüş, cenin pozisyonu almışlardı, burunlarından 
ve vücutlarının bazı yerlerinden kan fışkırıyordu.

 Zil sesinin duyulmasıyla beraber öğrenciler, birbirleri-
ni itekleyerek dışarı koşturdular ve iki kurbanın etrafını 
sardılar.

Asker kökenli jimnastikçi, yetimler arasında patlak 
verebilecek isyandan çekinerek ortadan kaybolmuştu. 
Yetimlerden birkaç kişi yaralıları hastaneye taşıdı. Avlu-
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da toplanmış diğer yetimler, asker kökenli jimnastikçinin 
parodisini yapıyor, art arda sıralanıp bir ağızdan bağırarak 
yürüyorlardı. “Soğan-sarmısak, soğan-sarmısak.”

Biraz sonra jimnastik hocası asker, yanında birkaç asker-
le beraber olay mahalline döndü. Yaralılar orada değildi.

Aramızdan bazıları, “Hastaneye götürdüler,” dedi.
Eğitmen, “Hastaneye mi götürdüler? Geberselerdi!” 

dedi. Bu esnada yanındaki askerler, parke taşlarındaki kan 
damlalarına bakıyor, sağa sola göz gezdirip başlarını sallı-
yorlardı.

Ders zili duyuldu. Yetimler hem bahçede hem koridor-
lar boyunca protesto edercesine bağırarak yürüyorlardı. 
“Soğan-sarmısak, soğan-sarmısak.”

Çok geçmeden Müdür Fevzi Bey, yanında bir grup as-
ker ve öğretmenle koşup geldi. Yetimler yeni bir fırtına 
kopmadan hemen sınıflarına yöneldiler. Kudurmuş, hınç-
la dolmuşlardı. Cezalar daha da sertleşmiş ve sıklaşmıştı. 
Sınıfta uygulanan cezalar bunların yanında hafif kalıyor-
du. Jimnastik eğitimi esnasında en basit ilgisizlik dahi sopa 
darbeleriyle ve ayakkabının burnuyla karşılık buluyordu. 
Öğretmenler de askerler de, yetimlerle aralarında süren 
sessiz savaşın, Türkleştirme planına karşı yetimlerin tepki 
gösterdiğinin farkındaydılar.

Tatlı sözleri yetimlerin bir kulağından girip diğerinden 
çıkıyordu. Sınıfta veya sınıf dışında jimnastikte uygulanan 
ceza, işkence ve falaka hafif, etkisiz silahlardı.

Yetimleri eğitmenin ve hizaya sokmanın üçüncü bir 
yolu ise, her günbatımında bine yakın yetimi bir araya 
toplayıp, Türk bayrağını gönderden indirme töreniydi. Bu 
esnada tüm yetimler selama durup, “Yaşa! Yaşa! Cemal 
Paşa!” diye bağırmalıydılar.
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Ardından güneş saatinin olduğu meydana kova kova 
su, yığınla sopa ve falaka araçları getirilirdi. Müdür Fevzi 
Bey elinde bir kâğıt, ağır suç işlemiş olan ve falakayı hak 
eden çocukların adlarını okurdu. Bu cezalar şunlardı:

A: Ermenice konuşan, dua eden ve haç çıkaranlara, 
yaşlarına ve boylarına göre falaka altında 25, 50, 100, 200 
sopa darbesi. Özel durumlarda ayak tabanlarına soğuk su 
uygulanır ve darbe sayısı 300’e çıkarılırdı.

B: İslam dinine ve Türk diline saygı göstermeyenlere 
veya hakaret edenlere falaka altında, cürmün büyüklüğüne 
göre sopa darbesi.

C: Hırsızlık suçu işleyenlere yaşları ve boyları göz önün-
de bulundurularak, falaka altında 25-100 sopa darbesi.

D: Sınıfta, öğretmenin yumruklarına karşılık verenlere
25-50 sopa darbesi.

E: Jimnastik esnasında, asker kökenli eğitmenlere karşı 
gelen veya oyun esnasında kavga çıkaran ve karşısındakine 
zarar veren, yaralayanlara 50-100 sopa darbesi.

İki yıl boyunca, akşam üzeri yapılan bayrak töreninden 
sonra bu cezalar uygulandı. Halide Edip, Cemal Paşa’nın 
maiyetinde yer alan o güzel kadın da bayrak törenlerinde 
her daim mutlak bir kayıtsızlıkla hazır bulunurdu.

Müdür Fevzi Bey, elinde cezalandırılacak çocukların 
adlarının bulunduğu liste, etrafında beş-altı asker, yaşları 
beş, yedi, on, on iki, on dört olan çocukların adlarını oku-
maya başlardı. En önce küçüklerden başlardı.

“Bu küçüğe Ermenice konuştuğu için 25 sopa.”
İki asker anında küçüğü yere yatırır, ayaklarını falaka 

aletine geçirir, aletin iki yanından tutarak havaya kaldı-
rırlardı. Fevzi Bey yirmi beş darbeyi akıl almaz bir zalim-
likle indirirdi. Küçük acıdan kıvranır, çığlık atar, “Anne! 
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Anne!” diye bağırır ve sesi kesilirdi. Bir asker küçüğü ku-
caklar ve hastaneye taşırdı.

“Bu ikinciye ve sonraki üç çocuğa Ermenice konuşma 
suçundan 25 sopa.”

Onlar da falakada, “Anne! Anne!” diye haykırır, ölmüş 
annelerini yardıma çağırırlardı. Sonra da baygın bir halde 
hastaneye götürülürlerdi.

Yedi veya on yaşlarında bir başka çocuk, “Ermenice ko-
nuşma suçundan, falakada 50 sopa.” O da baygın, yarı ölü 
bir halde hastaneyi boylardı.

Bir diğeri, on iki yaşında, “Türk dinine hakaret etme 
suçundan falakada 100 sopa.” Falakada, ayaklarına soğuk 
su dökerek tamamlanan cezanın ardından baygın, yarı ölü 
bir halde hastaneye taşınırdı.

Ardından gelen dört-beş kişiye “Molla Necmeddin’e 
küfür, Türk diline ve dinine hakaret etme suçundan 200 
sopa.” Hastaneye götürülürken, sağ olup olmadıklarını 
söylemek imkânsızdı.

Bu töreni bine yakın yetim, öğretmen ve asker izliyor-
du.

Cezalandırılanlardan pek çoğunun ayak tabanları yır-
tıldı, pek çoğunun ayak parmakları koptu, pek çoğunun 
ağzı burnu parçalandı. “Anne!” diye haykıranların, “An-
neciğim!” diye çığlık atarken bilincini kaybedip yere yığı-
lanların çetelesini kim tutabildi? Falaka esnasında yarı ölü 
taşınanlar haftalarca hastanede ıstırap çektiler, ne ilaç var-
dı ne de tedavi. Zavallıların, biraz güç toplayıp ayağa kal-
kabilmeleri ve arkadaşlarına katılabilmeleri haftalar aldı.

İki yıl boyunca her günbatımında, yetimlerin yürekle-
ri daralıyor, sıkıntıyla doluyordu. Güneş saatinin olduğu 
meydanda, bayrak töreninin ardından, bine yakın çocuk, 
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falaka töreninin şahidi ve seyircisi olacaktı. Bin kişi mey-
dan boyunca gıkını çıkarmadan duruyordu, taş kesilmişler-
di. Meydanın orta yerinde ise, o veya bu suçlamayla, on-on 
iki büyüklü küçüklü çocuk falakaya yatmayı bekliyordu. 
Hepsi, seyredenler de cezalandırılanlar da korkudan tit-
riyordu, üzüntülü ve ağlamaklıydılar. Herkesin dünyası 
kararmıştı. Cezalandırılanlardan bir kısmı falaka acısını 
tatmışlardı ve şimdi tekrar aynı cezaya çarptırılacaklardı.

Her zaman ilk vuran Fevzi Bey oluyordu. Yoruldu-
ğunda yanında duran askerler yerini alıyor ve çocukların 
ayaklarına, aynı acımasızlıkla sopaları indiriyorlardı. Birka-
çının kabahati Ermenice konuşmaktı. Türkçe bilmiyorlar-
dı, haftalarca sağır dilsiz gibi günü akşam etmişlerdi. Biri 
elli, bir diğeri yüz sopa yiyecekti, çünkü hata etmiş veya 
unutmuş ve anadillerini konuşmuşlardı. Onları gammazla-
yanlar olduğu söyleniyordu. Aralarında gammaz olduğunu 
bilmiyorlardı, gammaz ne demek, onu dahi bilmiyorlardı. 
Hata etmiş, unutmuşlardı ve artık kabahatlerinin bedelini 
ödeyeceklerdi.

Ben de Türkçe bilmiyordum. Annemden bir kelime 
bile Türkçe duymamıştım. Günlerce ve haftalarca bir kö-
şeye çekilip arkadaşlarımın konuşmalarını ve oyunlarını 
izledim. Zaman zaman bir şeyler söyleme isteği içimde bü-
yüdü ama dilimi tuttum. Ama günün birinde, nasıl oldu 
bilmiyorum, ağzımdan Ermenice bir kelime kaçıverdi. 
Anında fark ettim ve izimi kaybettirmeye çalıştım. Çocuk 
grubunun arasına karıştım ve farkına varan olmadığını, 
geçip gittiğini sandım. Ama yanılmıştım. Beni gammazla-
mışlardı ve aynı günün akşamı falaka altına yattım. Yal-
nız değildim, yanımda Ermenice konuşmaktan kabahatli 
bulunan yaşıtım iki çocuk daha vardı. Daha beş yaşımı 
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doldurmamıştım. Ayakkabımız yoktu, üçümüz de yalına-
yaktık. İç çamaşırımız da yoktu. Sadece ayaklarımıza kadar 
inen gri entarimiz vardı, bedenimizi bu örtüyordu.

Falaka altına önce ben yattım. Daha ilk darbede ağzım-
dan “Anne!” çığlığı kopmuştu. Ondan sonrasını, ayakları-
ma daha kaç kez vurulduğunu hatırlamıyordum. Gözlerimi 
açtığımda hastanede olduğumu ve yanımdaki yataklarda 
diğer iki kader arkadaşımın yattığını anladım.

Ertesi sabah Krikor yanıma geldi. Beni nasıl falakaya 
yatırdıklarını anlattı. Ağlamış, küfretmiş, Fevzi Bey’e ve 
tüm Türklere lanet okumuştu. Ayaklarıma baktı, ovmak 
istedi ama korkunç ağrım olduğu için ayaklarımı çektim. 
Epeyce konuştu, yüreklendirdi, güldü ve güldürmeye çalış-
tı. Yastığımın altına iki ufak ekmek bıraktı. Öptü ve gitti.

İki kader ortağım ağır aksak yanıma geldiler. Birbirimi-
zin yüzüne ve ayaklarına baktık. Ekmeklerimi eşit parçala-
ra bölerek onların avucuna koydum. Birkaç diş darbesiyle 
öğütebileceğimiz küçücük ekmeklerdi. Bizi gammazlayan-
lar hakkında konuşmaya başladık. Kimsenin duymayacağı 
şekilde, alçak sesle Ermenice konuşuyorduk. Bir hemşi-
re veya bir hizmetli yaklaştığı zaman hemen susuyorduk. 
Gammaz korkusu ve şüphesi bizi uyanık ve temkinli ol-
maya itiyordu. Sanki etrafımız gammazlarla kaynıyordu. 
Daha o yaşımızda şüphe içimizde yer etmişti.

Sekiz-on gün içinde hastaneden çıkmamız gerekiyor-
du. Hemşire geldi, ayaklarımıza baktı, yürüttü ve “Haydi 
gidin! Allah beraberinizde olsun,” dedi.

Dışarı çıkıp avluya indik. Güneşli, güzel bir hava vardı 
ve yetimler ağaç gölgelerinde oynuyordu. Halide Edip saat 
meydanını arşınlıyordu. Güneş saatinin önünde durdu, sa-
ate baktı ve kolunda duran bir şeye göz attı, muhtemelen 
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saatiydi. İki saate birden baktıktan sonra yeniden yürüme-
ye başladı.

Halide Edip’i pek çok kez sırtını saatin trabzanına da-
yamış, çocukları izlerken görmüştüm. Ne düşünüyordu 
acaba? Yetimlerin durumunu mu, yaşadıkları acıları mı, 
kaybettikleri ebeveynlerini mi, yoksa geleceklerini mi? 
Kadındı ve muhtemelen de bir anneydi. Dikkatle bakıyor, 
yetimlerin yüzlerini, gözlerini, onların hızlı ve çevik hare-
ketlerini uzun uzun izliyordu.

Ders zili yetimleri sınıflara çağırıyor, Halide Edip de 
kendi odasına çekiliyordu.

Her akşam günbatımında, bayrak töreni yapılıyor ve 
alışıldık falaka merasimi de gerçekleşiyordu. Suçluların 
sayısı bazen artıyor bazen azalıyordu, ama ceza almış olsun 
veya olmasın, tüm yetimlerin yüreğini korku ve dehşet sa-
rıyordu. Günahsız ve savunmasız yetimlere karşı aynı vah-
şet, aynı insanlık dışı davranışlar sergileniyordu.

Cezalandırılanların sayısında büyük değişiklikler ol-
muyor, sadece suçun türleri değişiyordu. Daha önce ceza-
landırılanların büyük kısmının kabahati Ermenice konuş-
maktı. Bu sayı azalmış ve Fevzi Bey bunu bir zafer olarak 
addetmişti, Türkçenin zaferi. Ama öte yandan hırsızların 
ve Türk diline ve dinine karşı saygısızlıkta bulunanların 
sayısında artış meydana gelmişti.

Hırsızlıkla suçlanıyor, ne çaldıklarına ve verdikleri za-
rara göre ceza alıyorlardı. Bu durumda Fevzi Bey ve da-
nışmanları hem yargı, hem karar hem de uygulama mercii 
oluyorlardı.

Hırsız damgası yiyenler şunlardı:
A. Kilere veya mutfağa girerek ekmek, patates, nohut, 

mercimek, zeytin ve kuruyemiş çalanlar.

Elveda Antura / Karnig Panyan  F: 14
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B. Yetimhanenin sebzeliğinden ve bahçesinden kabak, 
patlıcan, domates, salatalık, havuç, elma, armut çalanlar.

Sebzelikteki ve bahçedeki yeşillikler ve meyveler mü-
dür ve öğretmenlerin sofrasına aitti. Yetimler yeşillik veya 
meyve yeme hakkına sahip olmadıkları gibi, sebzeliğe veya 
bahçeye göz ucuyla dahi bakamıyorlardı.

Yetimler doğuştan hırsız değillerdi, hırsızlık nedir bil-
mezlerdi. Açlık, bir deri bir kemik bırakan açlık, onları 
hırsızlığa sürüklemişti. Onlar beş-on kişi değillerdi. Elli 
desem az kaçar, yüz desem abartmış olmam. Sekiz, on, 
on iki yaşlarında çocuklardı. Dörderli beşerli gruplar oluş-
turup gün ağarana dek, genellikle gece yarısından sonra 
yatakhanelerinden sessizce aşağı süzülür, kemerli koridor-
lardan geçerek kilerin veya mutfağın penceresinden içeri 
girer, zifiri karanlıkta el yordamıyla etrafı yoklarlardı. Eğer 
şansları yaver giderse bol ganimetle dışarı çıkarlardı. Ça-
lınan erzağı gizli köşelere saklar ve birbirlerinin peşi sıra 
yataklarına dönerlerdi.

Sebzeliğe veya bahçeye ulaşmak daha zordu. Özellikle 
de dolunayda. Gece meydana gelen hırsızlıkların önünü 
alabilmek için, yetimhaneyi çevreleyen uzun duvarlar bo-
yunca her on-on beş metrede bir nöbetçi askerler beklerdi. 
Askerler de insandı sonuçta, uykuları gelir ve duvar dibine 
uzanıp uyurlardı. Yetimlerin bu boşluktan yararlanması 
gerekirdi. Çıplak ayaklarıyla bir kedi gibi sessizce yaklaşır 
ve duvarın öte yanına geçerlerdi.

Hemen sebzeliğe dalar ve ne bulurlarsa torbalarına dol-
dururlardı. Eğer zaman varsa bahçeden de meyve koparır 
ve aynı yoldan duvara yönelirlerdi. Askerler derin uykuya 
dalmış, horlamaktayken, görülmeden ve yakalanmadan 
yetimhaneye girer ve ağaçların arasında gözden kaybolur-
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lardı. Yağmaları bereketli geçerdi. Götürüp yetimhanenin 
ikinci katında, tavan arasındaki sığınaklarına gizlerler ve 
aşağı inerek sanki ayakyoluna gitmiş gibi yataklarına girer-
lerdi.

Tereyağından kıl çeker gibi üstesinden geldikleri bu ta-
arruzlar bazen de başarısızlıkla sonuçlanıyordu. O zaman 
grup üyeleri falakanın başlıca kurbanları oluveriyorlardı.

Yakalanma ve falaka altına yatma tehlikesine, alabile-
cekleri ölümcül kırbaç darbelerine rağmen, bu çocuklar 
gece seferlerini sürdürüyorlardı. Açtılar ve açlıktan ölme 
tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Yaşamak istiyor, ölüme 
karşı koyuyorlardı, ölmemek için de her türlü tehlikeyi 
göze alıyorlardı.

Öte yandan sınıflarda kavga gürültü eksik olmuyordu. 
Öğretmenler güya ders anlatıyor, okuma yazma öğretiyor-
lardı, ancak ders zamanı kargaşa hâkimdi, cetveller dur-
maksızın havada sallanıyor, birinin veya ötekinin eline, 
kafasına, sırtına iniyor, sınıf ağlama sesleri, çığlıklar ve 
küfürlerle dolup taşıyordu.

Her bir sınıfta duvar dibine dizilmiş sekiz-on çocuk var-
dı. Kimi tek ayak üzerinde duruyor, kimiyse kaldırdığı ağır 
bir tuğlayı başının üzerinde tutmuş, ders zilinin çalmasını 
bekliyordu.

Bir gün bizim sınıfta da farklı bir olay meydana geldi. 
Sınıfımdaki çocuklardan biri, öğretmenin sopa darbeleri-
ne karşı gelerek ona küfretti. Sanırım ağır bir küfür sarf 
etmişti. Öğretmen deliye döndü, avluda turlayan askerleri 
çağırdı ve küfreden çocuğu halatla ayaklarından bağlayıp 
pencerenin üst kısmındaki demirden asmalarını istedi.

Çocuk direndi, bağırdı, çağırdı ama fayda etmedi, ayak-
larından bağladılar ve astılar. Sınıftaki çocuklar güldüler, 
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alkışladılar, ayaklarından asılı çocuğa destek olmadılar. 
Teneffüs zili çaldı ve çocuklar dışarı çıktı. Öğretmen ye-
rinde oturmayı sürdürüyordu. Ayaklarından asılan çocuk 
oraya buraya sallanarak bağırıyor, avludan duyanlar sınıf 
kapısına koşuyordu. Şaşkınlıkla seyrediyor ama öğretme-
nin insafsızlığını bildiklerinden, daha ileri gitmeye cesaret 
edemiyorlardı.

Burada Türk eğitim sistemi uygulanıyordu, gece gün-
düz tatbik edilen acımasız cezalarıyla, aç çocukların maruz 
kaldığı şeytani maskaralıklarıyla. Eğitimde disiplini sağla-
yacak her türlü yöntem yetimler üzerinde denenmişti. Hiç-
bir şey atlanmamıştı. Türk beyninin üretebileceği her şey 
yürürlüğe konulmuştu.

Öğretmen dersini anlatırdı ama sorularını cevaplayan 
olmazdı, çünkü ya Türkçe bilmezlerdi ya da kâğıt yemekle 
meşgul olurlardı. Evet, yanlış duymadınız, kağıt! Mürek-
kep hokkasını kafasına diken çocuklar dahi olurdu, açtılar 
ve saat 11’deki kahvaltıya daha çok vakit vardı.

Ekmek ihtiyaçlarını farklı yollardan gideriyorlardı, kâ-
ğıt yiyor, mürekkep içiyor, yakaladıkları sinekleri ağızları-
na atıyorlardı. Normal koşullarda mide bulandırıcı olan bu 
şeyler, açlık karşısında tuhaf kaçmıyordu. Ve bu durum 
bir gün değil, bir ay değil, iki yıl sürmüştü. İki yıl içinde 
çocuklar da büyümüştü, artık beş yaşında çocuk kalma-
mıştı, en ufağı yedi yaşındaydı. Artık içgüdüleriyle hareket 
etmiyorlardı. Şimdi hayatı daha iyi anlıyor, hayata dört elle 
sarılıyorlardı. Zayıf, iskelete dönmüş, acayip mahluklardı 
ama yaşama isteğinden vazgeçmiyorlardı.

İki yıl boyunca, her akşam üzeri, bayrak törenine katıl-
mış, falaka töreninin ya kurbanı ya da tanığı olmuşlardı. 
Sayısız aşağılanmanın yanında bunları da sineye çekmiş-
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lerdi, ama gururları kırılmamış, dik durmuş ve inançlarını 
korumuşlardı.

Bir gün çocuklar arasında, Fevzi Bey’in gideceği haberi 
yayıldı. Falakanın da sonu gelecekti. Henüz kesinleşmiş 
bir durum yoktu, ama bu bile yetimlerin derin bir oh çek-
mesini, ruhlarını kuşatan kâbustan kurtulmalarını sağladı. 
Açlığa, kıtlığa ve daha nice yokluğa alışmışlardı, ama De-
mokles’in kılıcından duydukları korkunun yüreklerinde 
kalıcı ve dehşet verici bir yer edinmesini bir türlü hazme-
demiyorlardı.

Söylentiler gitgide dallanıp budaklanmaya başladı. Fev-
zi Bey temelli gidiyordu. Gidişine kadar falaka durmaksızın 
devam etti. Her akşam üzeri illa birileri kurban veriliyor-
du, çünkü Ermenice konuşanlar geri adım atmıyor, açlığa 
karşı savaş veren hırsızlar azalmıyor ve hatta Türk bayrağı-
na küfredenler oluyordu. Bu cesareti gösterenler Manuel 
ve Mıgırdiç adındaki çocuklardı. Bu suçlarını onlara fala-
kada 300’er sopa darbesiyle ödettiler, üç postada vurulan 
300 darbe. Falakayı ayaklarına bağladıktan sonra iki asker 
uçlarından tutarak aleti yukarı kaldırdı. Ayaklarının altına 
soğuk sular döktüler. Fevzi Bey en sert ve sağlam sopayı 
eline alarak vurmaya başladı. Her bir vuruşuyla beraber 
nefes nefese söyleniyordu. Ancak elli darbe indirmişti ki 
soluğu kesildi, durdu ve elindeki sopayı yanındaki askere 
verdi. Onun da Fevzi Bey’den aşağı kalır yanı yoktu. Ma-
nuel ve Mıgırdiç başka bir âlemdeydiler artık. İstedikleri 
kadar vurabilirlerdi. İkinci ve üçüncü postanın da ilk elli 
vuruşu için öncelik Fevzi Bey’deydi. Kalan darbeleri ise 
acımasızlık konusunda rakipsiz Türk askerleri vuracaktı.

Manuel ve Mıgırdiç’in yarı ölü bedenlerini sürükleye-
rek hastaneye götürdüler. Bine yakın yetim, yaşlı gözlerle 



214

ve korku içinde falaka törenini izlemişlerdi. Orada bulu-
nan Halide Edip adlı o güzel kadının ve öğretmenlerin yüz 
ifadelerinde, bakışlarında en ufak bir değişiklik olmadı. 
Zaten karanlık basmıştı ve yetimler yatakhaneye yönel-
diler. Taştan dahi ses çıkardı ama yetimlerden çıt çıkmı-
yordu. Aptallaşmış bir halde yataklarına düştüler. Hemen 
uyudular mı, yoksa kendi kendilerine konuşuyorlar mıydı, 
bilemiyordum.

Uzun süre gözkapaklarım açık kaldı. Hayr Mer’i ve an-
nemden öğrendiğim, halen aklımda olan kısa duaları al-
çak sesle tekrarladım. Sonra Manuel ve Mıgırdiç gözümün 
önüne geldi. Manuel bizim sülaledendi, yakın akrabamdı. 
Mıgırdiç ise Tzakh Tzor’dan, bizim mahalledendi. Tan-
rı’dan onlara yardımcı olmasını ve sağ kalmalarını diledim.

Gün ağardığında yetimler avluya indiler. Hava güzel, 
ferah ve serindi. Güneş ufukta göründü. Kuşlar ağaçlar-
da daldan dala uçuyor, uzaklara gidiyor, çatının ucundaki 
heykellerin üzerine tüneyip dinleniyorlar ve kaygısızca cı-
vıldıyorlardı.

Ansızın yetimhanenin hizmetlilerinden Emine hanım 
göründü ötede. Çocuklara yaklaştı ve alçak sesle fısıldadı:

“Gidiyor! Gidiyor!”
Çocuklardan biri, “Kim gidiyor anam?” diye sordu. Emi-

ne hanım, “Fevzi Bey olacak o dinsiz, imansız” diye cevap-
ladı ve uzaklaştı.

Sanki bayram günüydü. Yetimler havalara uçmaya, 
sağa sola koşup birbirlerine müjdeyi vermeye başladılar.

“Fevzi Bey gidiyor!.. Gidiyor!..”
Fevzi Bey, son falaka töreninde, tüm öfkesini ve hırsını 

çocuklardan çıkardıktan sonra, ertesi sabah erkenden gidi-
yordu. Birkaç asker, çantalarını at arabasına yükledi, sonra 
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kendi de bindi ve ardına dahi bakmadan ayrıldı. Gölgesin-
den korkan bir hırsız gibi kaçıyordu.

Onu ne bir öğretmen ne de bir yetkili uğurladı. Önün-
de selama dahi durmayan birkaç asker onun gidişine tanık-
lık ediyordu. Başı önde, ruhen çökmüş, tahttan indirilmiş 
bir kral gibi uzaklaşıyordu. Ne olmuştu? Beklenmedik gi-
dişinin sebebi neydi? Kimse bir şey duymadı.

İki yıl süren trajedi son bulmuştu ve Fevzi Bey’in adı, 
tüm yetimlerin beyinlerinde ve yüreklerinde silinemez bir 
leke olarak kalacaktı.

Yetimler sabah yatakhanenelerden aşağı indiklerinde 
haberi, avluyu ve bahçeyi temizleyen hizmetlilerden du-
yuyorlardı. Yetimlerin gazabından çekinerek kaçarcasına 
gitmişti.

O gün, hem sınıflarda hem dışarıda oyun esnasında bu 
olayı coşkuyla kutladık.

Dünyaya adım atan insanların ve diğer canlıların için-
de, doğdukları andan itibaren yaşama içgüdüsü büyür. Yıl-
lar geçtikçe bu içgüdü, yerini kaygı ve endişeye bırakır.

Bu endişe doğal olarak, Antura yetimlerinin gündelik 
yaşamlarına da sirayet etmiş, bedenlerinin ve damarların-
da dolaşan kanın ayrılmaz bir parçası olmuştu. Tehcir yol-
larında, kıyımın ve salgın hastalıkların kol gezdiği yerlerde, 
Hama’da açlığı ve kıtlığı görmüş, çölün kumlarında her 
türlü talihsizliği yaşamış, oradan da Antura’ya geçmişlerdi, 
rahat ve huzurlu bir hayata kavuşacaklarına inanmışlardı 
safça. Yanılmışlardı. Yetimleri sadece açlık ve adı sanı du-
yulmamış hastalıklar zayıf düşürmüyordu, insafsızca da-
yak, bitmeyen dehşet ve katı bir şekilde uygulanan falaka, 
daha nice aşağılamalarla beraber onların direncini kırmak 
içindi.
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Bir Avuç Leblebiyi Paylaşan 
Masal Kahramanları

Nazan Maksudyan

Elveda Antura, çocukların soykırımın farklı safhala-
rında deneyimlediklerini detaylı olarak anlatan çok de-
ğerli bir tanıklık. Tehcir yolunda yaşanan sefaleti, sürgün 
kamplarında “her dakika ölümü soluyarak” çekilen işken-
ceyi, aynı zamanda da Antura Yetimhanesi’ndeki gündelik 
hayatı gözler önüne seren nadir bir kaynak. Fakat kanımca 
Panyan’ın anıları, soykırımdan çok hayatta kalmayı, ölüm-
den çok dirimi anlatıyor.

Anlatı elbette trajik olaylarla dolu. Karnig’in en sev-
diklerinin, anacığının, kız ve erkek kardeşlerinin Hama 
sürgün kampında yaşamını yitirmesi; sürgünlerin hayata 
tutunmaya çalıştıkları aylar, yıllar boyunca çektiği susuz-
luk, açlık, kıtlık; bitmeyen sıla hasreti, rüyalar; Antura 
Yetimhanesi’nde aşağılanmalar, işkence, dayak, hastalık-
lar, ölümler... Öte yandan, eser çocukların hayatta kalma 
mücadelelerinde sadece ezilmişlik ve ıstırap değil, aynı za-
manda neşe ve gururla anlattıkları maceraperest bir direniş 
olduğunu vurguluyor. Çocuklar oyun, dostluk ve dayanış-
ma, direniş ve isyan, macera ve kaçışlarla hayata tutunacak 
gücü buluyorlar.

Çocukluğa Elveda?

Birinci Dünya Savaşı’nda çocukların ve gençlerin tarihi 
üzerine yapılan araştırmalar, savaşa tanıklık eden ve hayat-
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ta kalan çocukların söylemlerinde yaygın olan “çocuklu-
ğun sonu” temasının altını çizer. Savaş zamanında büyüme 
deneyimi, çocukluk anılarına büyük ölçüde şekil vermiştir. 
Savaş yıllarında çocuk olanların yazdığı anı, tanıklık türü 
eserlerde, yazar neredeyse istisnasız olarak çocukluğunu yi-
tirdiğini dile getirir. Savaş kuşağı erken büyümek zorunda 
kalmış, hayatlarında eksilen yetişkinlerin rollerini küçük 
yaşta üstlenmiş, çocukluğunu yaşayamamıştır. Hayatta 
kalan Ermenilerin tanıklıklarında “çocukluğun kaybı” te-
ması özellikle güçlüdür. “Kayıp” sıklıkla vaktinden evvel 
büyümek ve “çocukluğun masumiyetine” erken yaşta veda 
etmek şeklinde formüle edilir. 

Panyan tehcir yolundaki daha ilk günlerinde kendi ka-
derini paylaşan tüm Ermeni çocuklardan, “çocuklukları 
ölmüş, yeniyetmelikleri can çekişiyordu,” diye söz eder. 
Ayakkabıları parçalanmış, elbiseleri yırtılmış, üst başları 
toz içindedir. Pislikten kararmış yüzlerinde “barbarca bir 
ifade” vardır. Ruhlarında yaşanan sarsıntı, çocukları “di-
lencilerden daha acınası, yabani” yapmıştır. Fakat hayatta 
kalmak söz konusu olduğunda, erken büyümek Panyan’ın 
yücelttiği bir vasıftır. Katıldığı ilk çetenin lideri on yaşın-
daki Mihran, Karnig’in gözünde “yetimliğini gururla taşı-
yan” bir kahramandır. Yaptıkları, söyledikleri on yaşında 
bir çocuktan beklenen şeyler değildir. Soykırımı yaşayan 
diğer çocuklar gibi Mihran da “vaktinden evvel” büyümüş, 
olgunlaşmış, ruhu erken sağlamlaşmıştır. Güçlü iradesi, ce-
sur ve gözü pek karakteri sayesinde diğer çocuklara önder-
lik etmekte zorlanmaz. 

Antura Yetimhanesi’nden kaçıp dağlarda yaşadıkları 
sırada gruplarının lideri olan Yusuf için de benzer ifade-
ler kullanır. On üç-on dört yaşlarında olmasına rağmen 
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“şimdiden bir yetişkin gibi” davranan Yusuf’u, grup üyele-
ri “büyüğümüz, liderimiz, usta bir hırsız” diye sayıp sever, 
her lafını pür dikkat dinler, sözünden çıkmazlar. Kaçmala-
rını planlayan, dağlarda aylarca yiyeceklerini sağlayan, ka-
ranlıkta yolu gösteren odur. Onsuz hallerinin nice olaca-
ğını bilir, ya Yusuf giderse korkusu taşırlar anlatı boyunca. 
Panyan’ın gözünde Yusuf öyle yücedir ki, “günün birinde 
hastaları da tedavi edecek ve hatta gün gelip ölüleri de di-
riltecek” diye düşünür.

“Artık çocuk değildik” hissiyatı, Nazım Hikmet’in “bü-
yük bir ciddiyetle” yaşamak dediği hayatta kalma müca-
delesiyle kol koladır. Kendisinden genellikle korkak bir 
çocuk gibi bahseden Karnig, arkadaşlarının cesareti ve 
direnişiyle gurur duyar. Antura’dakiler “çocuklukları el-
lerinden alınmış”, artık sadece hayat memat meseleleriyle 
uğraşan yavrucaklardır, ancak yaşama tutunmaları o kadar 
görkemlidir ki “onlar gibi olmak” ister. 

Direniş ve İsyan

Soykırım ve çocuklar üzerine çalışmalar ağırlıkla ölüm 
ve travmaya yoğunlaşır. Acı ve ıstırap çocukların soykırım 
anlatılarının elbette parçasıdır. Öte yandan, bu anlatılar-
da çocuklar tek boyutlu bir deneyim olarak acı çekmezler. 
Bir yandan da ölüme direnirler, hayatta kalırlar. Panyan’ın 
anıları bu açıdan her şeyden çok hayatta kalma mücadele-
sini, nasıl hayatta kaldığını anlatıyor. Hama’daki kampta 
ölüm yanı başlarındayken ve kolera her gün yüzlerce can 
alırken; yetimhanede, dağlarda, mağaralarda yetimler ağaç 
kabukları da yemeleri gerekse yaşamak, bir gün daha yaşa-
mak için ellerinden geleni yapıyor. Panyan’ın hikâyesinde 
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yaşamak her şeyden daha önemli, en büyük direniş hayatta 
kalmak. 

Panyan’ın anlatısındaki diğer büyük direniş, Ermeni 
yetimlerin Antura’da maruz kaldıkları Türkleştirme politi-
kasına. Daha Hama’dan ayrılmadan, yetimler arasında bir 
isyan dalgası ve yaklaşan tehlikeye göğüs germe kararlılı-
ğı baş gösterir. Sahip olduklarını bilmedikleri bir kudret 
aniden açığa çıkmıştır. Antura’da “adaletsiz bir savaş” sür-
dürmelerine karşın her gün falakayı göze almayı gerekti-
ren eylemleri gözü peklikle yapmaya devam ederler. İnatla 
Ermenice konuşan, birbirlerine Ermeni adlarıyla seslenen, 
“sol-sağ, sol-sağ” talimatını “soğan-sarmısak, soğan-sarmı-
sak” diye tekrarlayan, öğretmene başkaldıran korkusuz, ce-
sur çocuklar vardır. Her sabah aç karnına iki saat ders yap-
maları gereken sınıflarda gürültü ve intizamsızlıkla “gizli 
bir nefsi müdafaa” yöntemi geliştirirler. 

Panyan’ın anlatısındaki en şatafatlı direniş anekdotu 
Cemal Paşa’nın yetimhaneyi ziyareti sırasında yaşanır. 
Çocuklara, “Yaşa Cemal Paşa!” diye bağırmaları, durma-
dan gülümseyip alkışlamaları gerektiği söylenir. Çocuklar 
kendilerinden beklenen güler yüzlü karşılamayı yaparlar, 
ancak hemen ardından yaşı daha büyük olanlardan biri 
konuşur ve açlıktan kırıldıklarını söyler. Diğerleri de ona 
katılır ve “Açız!”, “Açlıktan öleceğiz!” diye bağırışlar yük-
selir. Çocuklardan kırk-ellisi ağaçlara tırmanır, maymun-
lar gibi dalların üzerine tüneyip, bir yandan “Açız!” diye 
bağırıp bir yandan da yaprakları ve yabani meyveleri ağız-
larına tıkıştırmaya başlar. Bazıları ağaçtan düşer, bazıları 
kusmaya başlar. Sergiledikleri gösteri emre itaat etmeme-
nin ötesindedir, yaratıcı bir isyan eylemidir. Cemal ve ma-
iyeti renkten renge girer, sonunda ziyareti yarıda kesip ye-
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timhaneden ayrılırlar. Bir avuç yetim, sadece açız diyerek, 
sadece malumun ilamıyla, zorla Müslümanlaştırılmaların-
dan, Türkleştirilmelerinden bahis dahi açmadan efendileri-
ni püskürtmüştür. Onlar için bu bir zaferdir.

Panyan’a göre yetimler tehcir yollarında, kıyımın ve 
salgın hastalıkların kol gezdiği yerlerde, Hama’da açlığı ve 
kıtlığı görmüş, çölün kumlarında her türlü talihsizliği ya-
şamıştı. Antura’da sadece açlık değil, adı sanı duyulmamış 
hastalıklar, insafsız dayaklar, falaka, daha nice aşağılamalar 
da yetimleri zayıf düşürüyordu. Ancak bunlar dirençleri-
ni kırmıyor, “engelleri aşma azmi, yaşama tutunma yolları 
bulmak için gösterilen çaba,” yetimleri güçlendiriyor, is-
yanlarını daha yaratıcı kılıyordu.

Homo Ludens

Holokost ve çocukluk üzerine çalışan George Eisen, 
çocukların oyun oynamasının, kısa bir süre için de olsa, 
“koruyucu bir pelerin, manevi bir sığınak” görevi gördü-
ğünü, acıları ve yaraları görünmez kıldığını belirtir. Oyun 
boyunca bilinçli bir kaçış peşindedirler. Yaşadıkları haya-
tın fiziksel sınırlarını aşar, travmalarını geride bırakır, baş-
ka bir âleme kaçarlar. Oyun oynamak, Karnig’in ve diğer 
soykırım çocuklarının yaşama tutunmalarında en güçlü 
destek, hâlâ birer çocuk olduklarının en büyük kanıtıdır. 
Sürgün yolunda mola verdiklerinde, çocuklar her akşam 
“yorgunluk nedir bilmeksizin” oyun oynarlar. Körebe, 
hırsız yakalamaca gibi fazladan malzeme gerektirmeyen, 
kolay, hareketli oyunlar. Bu oyunlar çocuklar kadar ye-
tişkinleri de sevindirir, rahatlatır, cesaretlendirir. “Bizim 
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oyunlarımızı oynuyorlar, onlardan sonra gelecekler de ay-
nılarını oynayacaklar,” diye düşünerek geleceğe dair umut 
beslerler. Oyun oynayan çocukları izlemek yetişkinlerde 
de geleceğe inanç duyguları uyandırır. 

Hama’daki yetimhanedeki ilk gününde Karnig de di-
ğer çocuklar gibi avluya çıkar. Tüm çocukların gruplara 
ayrılıp, “büyük neşeyle” oyunlar oynadıklarını fark eder. 
Yetimler oyun oynarken, “tehcir alanını, kaybettikleri ya-
kınlarını, orada bıraktıkları akrabalarını” unutur, yeniden 
çocuk olurlar. Küçük Karnig, bu oyunları bildiğini, evinin 
bahçesinde “coşkuyla hoplaya zıplaya” oynadığını hatırlar. 
Eski hayatıyla bir bağ kurmuştur. Oyun oynarken, hayat 
devam eder, çocuklar her şeye rağmen hayattan zevk alabi-
lir. Oyunlar, çocukların olağanüstü durumlara olağanmış 
gibi uyum sağlamalarına yarar. 

Antura’da “yetimlerin trajik hayatına”, ancak “oyunlar, 
şakalar renk getirebilir”. Ekmek yerken kırıntı düşürme-
mek için bahse giren çocuklar, hakemler nezaretinde ve bü-
yük bir izleyici huzurunda oyunlarını oynarlar. Panyan’ın 
“maceraya atılmak” olarak gördüğü bu iddialara daha zi-
yade büyük çocuklar girerken, kendisi gibi ürkek küçük-
ler izlemekle yetinir. Fakat küçük büyük hepsi, müsabaka 
esnasında acılarını “bir an için unutup doya doya” güler-
ler. Oyun, diğer tüm eylem halinde olduğumuz insan faa-
liyetleri gibi, hayatta kalmamızı sağlayan vazgeçilmez bir 
araçtır.

Yetimhaneleri Antep’e taşındığında kendilerini yeni-
den savaşın ortasında bulan çocuklar, bu şehirde de her 
şeye rağmen oyunlarına ara vermezler. Çatışmalar durdu-
ğunda, geniş ve ferah bir avlusu olan Halacyan Okulu’na 
gidip oyun oynarlar. Yaptıklarının tehlikeli olduğunun far-
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kındadırlar, ancak güneş yüzü görmeden, barınakta geçi-
rebilecekleri günlerin de bir sınırı vardır. Silahların tekrar 
ateş aldığını duyduklarında oyunu bırakıp kendi binaları-
na dönerler. Duyularına ve içgüdülerine güvenleri geçen 
yıllarda artmıştır, tam zamanında hareket edip tehlikeyi 
bertaraf edebileceklerini düşünürler. Çocukların kaçış 
ihtiyaçlarını ve “normal”e dönüş özlemlerini tatmin eden 
yegâne şey oyundur.

Onurlu Hırsızlar, Yetim Kahramanlar, İyi Dostlar

Panyan, Elveda Antura’da maceraya atılmanın ve dost-
ların arasında olduğunu hissetmenin, çocuklara direnme 
gücü verdiğini, hayatta kalma mücadelelerinde önemli yer 
tuttuğunu vurguluyor. Çocuklar maceraya atılırken, bir 
yandan arkadaşlıklar kuruyor, bir yandan da birbirleriyle 
gurur duyuyorlar. Müslüman hanelerinde yapayalnız ka-
lan çocukların aksine yetimhanelerdeki Ermeni yetimlerin 
dayanışma duygusuyla tanıştığını ve hayatta kalmak için 
dostluklara bel bağladıklarını görüyoruz.

Hama Yetimhanesi’ndeki ilk günlerinde ziyaretine 
gelen büyükbabasının getirdiği bir avuç leblebi, Karnig'e 
dostluk ve dayanışmanın önemini öğretir. Açlığın kasıp 
kavurduğu o günlerde leblebiyi bir köşeye çekilip yalnız 
başına yemeyi kendine yediremez. Arkadaşlarının hep-
sinin avcuna bir-iki tane leblebi koyar, geri kalan birkaç 
leblebiyi de kendisi yer. Sonraki yıllarda yetimlerin her 
şeylerini paylaştıklarına şahit olacaktır.

Antura’da çocukları gruplar etrafında birleştiren, daya-
nışmayı öne çıkaran, çektikleri açlık ve buna çözüm ola-
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rak çıktıkları hırsızlık seferleri olur. Dört-beş kişilik on-
larca grup, komutanları önderliğinde kileri, mutfağı, sebze 
bahçelerini, duvarın ardındaki evlerin meyve bahçelerini 
soyar. Yanlış olduğunu bilseler de, hayatta kalma müca-
delelerinin bir parçası olarak hırsızlık yapmanın meşru 
olduğuna inanırlar. Ganimetlerini güvenli bir yere saklar, 
sonra yavaş yavaş grup üyeleri arasında pay ederek günde-
lik tayınlarını zenginleştirmeye çalışırlar. Hırsızlık yapar-
ken çocuklar birbirlerine ve komutanlarına kayıtsız şartsız 
güvenmeye başlar. Karşılıklı güven, işbirliği ve dayanışma 
sayesinde aidiyet duyguları güçlenir, özgüvenleri artar. Ha-
yatta kalmak için en çok bunlara ihtiyaçları vardır.

Hiçbir tehlikeye kafa tutmaktan geri durmayan, dostla-
rı için ellerinden gelen her türlü fedakârlığı yapan Mihran, 
Yusuf gibi komutanlar çocuklara ilham verir, cesaretleri 
olmadığında onları yüreklendirir: “Yakalanalım veya ya-
kalanmayalım, işimize devam edeceğiz, hırsız değiliz biz, 
hayatta kalmak istiyoruz ve bizim için hayatta kalmanın 
başka bir yolu yok.” Panyan’ın çokça altını çizdiği gibi ha-
yatta kalmak söz konusu olduğunda beş yaşında olmakla 
on üç yaşında olmak arasında büyük fark vardır. Kendisi 
gibi ufaklıkların göze alamayacağı, altından kalkamayaca-
ğı işleri, belki de aynı Karnig gibi minik kardeşleri gözleri 
önünde can veren abileri üstlenir. Her tarafı kilitli kile-
re girmenin yollarını bulan, avluda kimseye çaktırmadan 
hepsinin payını dağıtan, meyve bahçesindeki nöbetçi aske-
rin elinden silahını almayı başaran, çaldıkları meyveleri aç 
yetimlere satmaya girişenleri adalet namına durduran hep 
bu iyi yürekli kahramanlardır. 

Panyan'a göre arkadaşları arasında büyük bir “samimi-
yet ve sıcaklık”, güçlü bir “gönül bağı” vardır. Şüphesiz bu 
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dostluk hayatları boyunca sürecektir. Bu dostluk hırsızlık 
yaparken, meyve bahçelerinde, ya da kaçaklık günlerinde ıs-
sız dağlarda oluşmuş, mağaralarda kaldıkları aylar boyunca 
kalıcılaşmıştır. Hayata tutunabilmek, bir gün daha “insanca 
bir ortamda, insanca yaşayabilmek” için ölüme karşı sava-
şan çocuklar bunu yalnız başarmadıklarının, güçlüklerin üs-
tesinden dostlarıyla dayanışarak geldiklerinin farkındadır. 

***
Karnig Panyan Elveda Antura’da sözel aktarımı andı-

ran, dairesel bir dil kullanıyor. Okurun da fark edeceği 
gibi, birçok anekdot, bazen birkaç kere, tekrarlanıyor. 
Benzer kelimeler, benzer cümlelerle aynı durum, duygu, 
hikâye anlatılıyor. Durum tespitlerinde, karakter betimle-
melerinde de benzer tekrarlarla karşılaşıyoruz. Yazar sanki 
bölümleri peyderpey yazmış/anlatmış ve ne zaman, nere-
den başladığını unutup ya da umursamayıp döne döne an-
latmaya devam etmiş. Şüphesiz Panyan bunları birbirine 
benzeyen sofralarda, toplantılarda ailesine, çocuklarına, 
torunlarına sözel olarak tekrar tekrar anlatmış. Hama Ye-
timhanesi’nin anlatıldığı bir bölümde, “söylemeyi unuttum, 
yemekten önce ellerimizi birleştirip biraz yukarı kaldırarak 
hep birlikte Hayr Mer söyledik,” cümlesiyle ya da mağara-
daki günleri aktaran bir kısımda “Yusuf’un iyi bir hikâye 
anlatıcısı olduğunu da söylemeden geçmeyeyim,” ifadesiyle 
karşılaşan okur, aslında kendisinin de okurdan çok dinle-
yici olduğunu fark ediyor. 

Panyan’ın çocukluk anıları, her biri iyi yüreklilik, umut 
ve cesaret timsali olan yetimlerin maceradan maceraya 
atıldığı, dayanışma ruhuyla dostlarını her daim kolladığı, 
en zor şartlarda bile zorbalara direndiği bir kahramanlık 
destanı.
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Gruptaki çocuklar da bu kahramanlar gibi olmak isti-
yorlardı, tabii her zaman iyiden yanaydılar. Kılıçlarını 
kuşanıp at üzerinde yedi dağı, yedi denizi geçiyor, kale-
leri kuşatıyor, düşmanların başını kesiyorlardı. Hikâye-
nin sonunda gökten üç elma düştüğünde, talih herkesin 
yüzüne gülsün diye, her biri kendi elmasını arkadaşıyla 
paylaşıyordu.
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İttihat ve Terakki yönetimi, özellikle Suriye valisi Cemal Paşa, 
soykırım sırasında ailelerini kaybeden Ermeni yetimlerin bakımı ve eğitimi 

konusunda Batılı misyoner okullarıyla rekabet halindeydi. Antura Yetimhanesi, 
Cemal Paşa açısından bu rekabette öne geçme yolundaki en önemli projeydi.
Bu tip girişimlerle hem çocuklara iyi muamele edildiği izlenimi oluşturulacak, 
hem de onların Türk kimliği içine asimile edilmesi sağlanacaktı. Bu amaçla, 
çocukların ne kadar düzenli ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü göstermeyi 
hedefleyen bir grup propagandif fotoğraf çekildi. Üstte, bir grup yetim ve 

öğretmenleri, Antura’nın kapısı önünde. (Missak Kelechian Koleksiyonu)
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Antura’da ders saati. (Missak Kelechian Koleksiyonu)

Avluda jimnastik. (Missak Kelechian Koleksiyonu)
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Antura’da aynı anda yüzlerce yetim kalıyordu. (Missak Kelechian Koleksiyonu)

Yetimler ve öğretmenleri. (Missak Kelechian Koleksiyonu)

Elveda Antura / Karnig Panyan  F: 26



402

A
nt

ur
a’

nı
n 

kı
z 

ye
tim

le
ri.

 (M
is

sa
k 

K
el

ec
hi

an
 K

ol
ek

si
yo

nu
)



403

C
em

al
 P

aş
a 

ve
 H

al
id

e 
Ed

ip
, A

nt
ur

a 
Ye

tim
ha

ne
si

’n
in

 g
iri

şi
nd

e,
 1

91
6.

 (M
is

sa
k 

K
el

ec
hi

an
 K

ol
ek

si
yo

nu
)



404

Karnig Panyan (üstte, soldan ikinci) yetimhane yıllarından sonra okuduğu 
Beyrut’taki Cemaran okulundan sınıf arkadaşlarıyla, 1930’ların başı.

Yıllar sonra, Cübeyl Yetimhanesi’nden arkadaşlarıyla (önde, sağdan dördüncü).
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Dönemin önde gelen entelektüelleri Garo Sasuni, Simon Vratzyan ve 
Vahan Papazyan’la (Panyan, sol başta).

Karnig Panyan (sağda, önde) bir grup Ermeni aydınla birlikte 
hocası Nikol Ağbalyan büstünün yanında.
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