HAGOP MINTZURİ
(Armıdan, 1886 - İstanbul, 1978)

Mıntzuri Kendini Anlatıyor
(Önsöz Yerine)

Armıdan’da doğdum. Erzincan’a bağlı yetmiş haneli bir köydü. Doğum tarihim 1886’nın 16 Ekimidir, bir
perşembe günü. İki Armıdan vardır. Büyüğü on dakika
ötede, üç yüz haneliydi. Ben küçüğündenim; benim Armıdan Fırat’ın sol kıyısında, Dersim dağlarının, başka deyişle
Munzur Dağları’nın karşısındaydı*. Eğin en yakın şehirdi. Rengarenk zenginliğiyle folklorumuz Eğin kökenliydi.
Bizim oralar vadilerden, dağlardan ibaretti, düzlük yoktu.
Köyleriyle, giysileriyle, ahalisiyle, haletiruhiyesiyle, panoramasının en ince ayrıntısıyla benim içimde yaşar oralar.
İlköğretimim köyümün okulundandır. Köyden buraya
geldiğimde, şimdiki beşinci sınıfı bitirenlerden daha çok
Fransızca biliyordum. O okul sonraları daha iyi ürünler
verdi. Şunu da söyleyeyim ki eğitim ve kitaplar da parasızdı, kilisenin tarlalarının ürünleriyle karşılanırdı. Burada
Galata İlkokulu’nun son sınıfını geçtikten sonra Robert
Kolej’e devam ettim, ta sophomore sınıfına dek. Örnek bir
öğrenci olmadım, hani öyle denir ya. Okullarım benimle
övünmedi, benim de iyi bir anım yoktur onlardan.
Okul biçimlendirmedi beni. Kendi kendime biçim verdim. Okuldan çok şey yok içimde, ya da hemen hemen yok
*

Nehrin akışına göre, Armıdan Fırat’ın sağ kıyısındadır.
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gibi. Zaten montajımızı kendimiz yapmazsak, okulun biçimlendirdiği çöküverir. Montajımı kendim yaptım. Okuma, çok okuma, her şeyi okuma tutkum yaptı. Araçlarım
iyiydi. Fransızcam çok iyiydi. İngilizcem de epeyce iyiydi.
İlk gençliğim iyi ki Robert Kolej’de geçti. Aradıklarımı kolejin kütüphanesinde ve Ermeni öğrenci birliği kitaplıklarında bulurdum. Doğu Ermenicesiyle yazan yazarları, yurtdışını ben orada okudum. Taine’e orada rastladım. Rus
romancıları da İngilizce çevirileriyle orada tanıdım.
Ancak kendi ellerimle yaptığım montajım cezalandırdı
beni. Etiket koymadı üstüme. İçinde yaşadığımız toplum
onu istiyor. Ölçüsü o. Bende yok o. Öbürünü anlamıyor.
Ben kanımı kaynatan yazarlardan hoşlanırım, söyledikleri beklediklerim olan yazarlardan. İster şiir, öykü, roman,
eleştiri, deneme veya düşün eseri olsun, hangi paralelden
olursa olsun. İçinde benim istediğim alkolü taşıyan her
eser sarhoş eder beni.
İlk yazım bir öyküdür, ya da –o zamanki tabirle– köy
yaşamından bir tasvir: “Gelin Kaynana”. 1906’da Masis’te* yayımlandı. Birinci Cihan Harbi mütarekesine dek
ilk gençlik yazılarım oevre de jeunesseim** oldu. Asıl eserim
ondan sonra başladı.
Üç şey verdim. Köy, yaşadığım günler ve kronolojilerim. Ağırlıklı olarak köyü verdim. Masallarla, köy tasvirleriyle, öykülerle verdim. Masallarla başladım. Köy tasvirlerimde, baba ocağımızdan bir panorama alırım, bir kırı,
vadiyi, bağları, dağ sırasını, dereyi alır, çok berrak, say ki
dün görmüş gibi gözümün önüne getiririm veya bir yaz
*

1852-1908 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan Ermenice siyasi,
iktisadi, edebi gazete.
** (Fr.) Gençlik eserleri.
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yağmurunu, ot biçme ayında diyelim, sonbaharı, yazı, geceyi ve orada o zamanlar mevcut olduğunu, vuku bulduğunu, yapıldığını, konuşulduğunu çok iyi bildiğim bir şeyi,
eşek, ağaç, taş, yol, insan, onları anlatırım, alır onları işlerim. Bütün istediğim, anı doğru vermek, canlandırmaktır.
Fotoğraf değildir bunlar. Ben varım içlerinde. Öykülerimde gene köy ve köylü geniş yer tutar. Yalnızca Ermeni
köylüsü yoktur bu öykülerde, çok iyi bildiğim Türk, Kürt,
Kızılbaş köylüsü de vardır. Köyden sonra eserlerimde bizim yaşadığımız, benim yaşadığım günler vardır. Çevremde olup bitenleri anlatırım. Bunları kronolojilerim izler.
Benim zamanımdaki şu veya bu olaya veya gördüklerime
ilişkin tanıklıklarımı yaparım kronolojilerimde. Tamamı
yüz yirmi beş öykü, yirmi dört köy tasviri, on beş masal,
otuz yedi kronolojidir. Eserim yaşamöykümdür. Her anlattığımda, her söylediğimde ben varım. İçinde yaşamış,
birlikte olmuşumdur.
Ne yazarsam, bitirdikten sonra onunla göbek bağımı
koparırım. Öyle ki artık yapacak bir şeyim yok. Kitaplaştırmayı düşündüm, olmadı.* Gazete ve dergilerdeki yerlerinde bırakıyorum onları. Yazıyorum, çünkü yazmadan
edemiyorum. Geliyorlar.

*

Bu özyaşamöyküsü Aramyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nce
1957’de yayımlanan Hamaynabadger hanrabedagan şrçani İstanbulahay kraganutyan (Cumhuriyet Dönemi İstanbul Ermeni Edebiyatına Panoramik
Bakış) adlı kitapta yer aldığında Mıntzuri’nin yazıları henüz kitap
haline getirilmemişti. Çok geçmeden Mıntzuri’nin elli öyküsü Esayan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nce kitaplaştırıldı ve 1958’de
Gabuyd luys (Mavi Işık) adıyla yayımlandı.
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İstanbul Anıları’nı
Sunarken

Okuyacağınız anıların yazarı, bir Anadolu insanı, İstanbul gurbetçisiydi. Yüz yıla yaklaşan ömrünün ilk çeyreğinde yaşadıklarını özlemle anarak İstanbul’daki yalnızlığında avuntu buldu. Gözlemlerini, duyumsamalarını,
anılarını mütemadiyen yazdı. Fakat yazar kimliğiyle ortaya
çıkmaktan kaçındı. Öykülerinin bir azınlık cemaati arasında okunmasını yeterli gördü. Türkçeye çevrilen anılarının
ölümünden on beş yıl sonra yayımlanması, bir bakıma
Mıntzuri’nin Türkiye’de ilk kez ortaya çıkışıdır.*
İstanbul Anıları, ne otobiyografi, ne bir roman veya
öykü, ne de defterlere gelişigüzel doldurulmuş anılardır.
Mıntzuri, kendi yaşam felsefesine uygun tarzda, çocukluğunu ve gençliğini, olgunluk çağında belleğinde yeşertmiş;
kültürümüz ve sosyal yapımız için gerekli gördüklerini se*

Mıntzuri’nin diğer kitapları da Türkçeye çevrildi. 1993’te yayımlanan İstanbul Anıları’nın ardından Armıdan Fırat’ın Öte Yanı (Aras,
1996) geldi. Bu eserdeki yirmi bir öykü, yazarın kırk dört öykülük
Armıdan (Marmara gazetesi yayını, 1966) kitabından alınmıştı. Aynı
kitaptan geriye kalan yirmi üç öykü ise Atina, Tuzun Var mı? (Aras,
2000) başlığı altında basıldı. Ertesi yıl, yazarın ilk kitabı Gabuyd
luys’ta (Esayan Okulu’ndan Yetişenler Derneği, 1958) yer alan elli
öykünün on sekizinden oluşan Kapandı Kirve Kapıları (Aras, 2001)
çıktı. Mıntzuri’nin üçüncü kitabı Grung usdi gukas’ınsa (Marmara
gazetesi yayını, 1974) tamamı çevrilerek, Turna Nereden Gelirsin?
(Aras, 2010) adıyla yayımlandı.
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çerek belgesel kesitler kaleme almıştır. Bunu yaparken de
kentli aydın havasına kapılmadan, köye ve köylüye özgü
sadeliği ve samimiyeti korumuştur. Onun, açıklama gereği
duymadığı bir ilkeden de şaşmadığı anlaşılıyor: Milyonları, “toplum”, “topluluk” diye geçiştirip “büyük insanları”
anlatan tarih metoduna tepkiyle hamurkâr, süpürgeci, ciğerci, fırıncı, köylüleri öne çıkartmak, hiçbir önyargıya,
değerlendirmeye yanaşmadan her şeyi ve herkesi olduğu
gibi kurgulamak. Mıntzuri, 1890’larda henüz on yaşında
bir çocukken ayak bastığı İstanbul’u üç çeyrek yüzyıl gözlemlemiş, yazmak konusunda ise bu ilkeden ayrılmamıştır.
Başkalarının önemsemediğini veya gözden kaçırdığını
yakalayan Hagop Mıntzuri, bazılarımızın yeri geldiğinde
sohbete çeşni olsun diye anlattıklarını, Alphonse Daudet’yi, Sait Faik’i andıran sıcak bir üslupla, vurgulamalarını ise kendine özgü bir tekrir sanatıyla işlemiştir. Anlaşılıyor ki onun belleği, yıllarca sonra bile her çeşit ayrıntının
renklerini, hareketlerini iyi korunmuş eski fotoğraf camları kadar net veren, çağdaşı fotoğrafçılar Abdullah Biraderler’in, Sebah ve Joaillier’nin, Febüs’ün, yüzlerle binlerle enstantaneyi ve manzarayı içeren arşivleri düzeyinde
zengindi. Fakat bir başka çağdaşı Abdülhak Şinasi Hisar
gibi, kaybedilmiş bir mazi cennetinin özlemiyle herkesin
imreneceği Boğaziçi tabloları, yalı yaşamları aktarmaya zerrece ilgi duymamıştır. Görüntülemeye çalıştığı manzaralar,
olaylar ve insanlar –gerçi aynı muhitlerden– Beşiktaş’tan,
Ortaköy’den, Rumelihisarı’ndan, Üsküdar’dandır. Fakat,
Türk, Ermeni, Arnavut, Yahudi, Rum, Hırvat, Çerkez,
Habeş, giyimleri, konuşmaları, yaşamlarıyla eski İstanbul
halkıdır. Behçet Necatigil’in “Barbaros Meydanı” şiirindeki garip adamlar, sarhoşlar, ana-kız, top oynayan çocuklar
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gibi Beşiktaş’ın fakir fukarasıdır. Hisarlılardır, Üsküdarlılardır. Bunların arasında bazen bir saray ağası, bir paşa,
hatta bazen, bir padişah da gözükür. Mıntzuri, Ahmet Rasim’in eserlerindeki İstanbul’u, başka semtlerle ve tiplerle
tamamlar.
Mıntzuri’yi ne müslim-gayrimüslim, ne Türk-Ermeni
ayrımlarında düşünebilmek olasıdır. Kuşkusuz bu, onun
yansızlığı kadar geçmişteki iç içeliğin, kaynaşmanın ve
barışıklığın da lafta kalmadığına kanıttır. Doğduğu, çocukluğunu, gençliğinin bir bölümünü geçirdiği Armıdan
köyünden İstanbul’a kadar, kimle ne yaşamışsa hep aynı
bakışla sergilemiştir. Kahramanları Ermeni’dir, Türk’tür,
Kürt’tür, Kızılbaş’tır. Yaşamış gerçek kişilerdir. Mıntzuri’ye göre yaşamak önemli bir iştir ve uzun bir törendir.
Bu törene herkesin, günlük olayların gerektirdiği biçimde
katılması gerekir. Herkes, insanlık görevini yerine getirmelidir, yaşamı ciddiye almalıdır. Ama bunu katı, hoşgörüsüz, acımasız olarak değil, ihtiraslardan uzak, yozlaşmadan, sade hallerle yapmalıdır. O nedenle, kahramanlarını,
gerçek yaşamın bu niteliklere uygun insanları arasından
seçmiştir. Okuyucularına telkin etmek istediği de –böyle
bir vurgusu olmamakla birlikte– aynı zaman dilimini paylaşanların insani değerler düzeyinde dostluğudur. Kendisini bu dileğe yönelten erdemin ise “okumak” olduğunu
hissettirir.
Mıntzuri’nin üslubu, konuşma dilidir. Onun anlatımındaki tadı yakalayamayan için, dil kurallarını bilmediğini sanmak olasıdır. Oysa Mıntzuri, Ermenicenin, Türkçenin, Fransızcanın ve İngilizcenin anlatım kurallarını, bu
dillerin edebiyatlarını bilen bir “fenomen”dir. O, bir “köyyazarı” olmayı yeğlediğinden bu üslubu seçmiştir.
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Doksan yılı aşan ömründe Mıntzuri’nin çevresinde,
onun değerini bilen ve onu korumaya çalışan, kendi cemaatinden küçük bir grup daima olmuştur. Bu aydın çevre,
eserlerinin yayımlanmasında da gereken çabayı esirgememişlerdir. Özellikle Marmara gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Sayın Rober Haddeciyan, Mıntzuri’nin yakınında
bulunan bir aydın olarak bütün eserlerini, elyazmalarını
titizlikle korumayı, yayımlamayı amaç edinmiştir. Okuyucularımız adına kendisine teşekkür ediyoruz.
Hagop Mıntzuri’nin İstanbul Anıları, 1960 ve 1970’lerde, Ermenice Marmara gazetesinde ayrı yazılar halinde yayımlanmış, yazarın ölümünden sonra ise bir değerbilirlik
örneği olarak Sayın Artin Cümbüşyan ile Rober Haddeciyan’ın çalışmalarıyla 1984’te bir kitapta toplanmıştır. Bu
Ermenice kitaba uygun görülen ad, Mıntzuri’nin bir yazı
başlığından alınan Yaşamış Olduğum Yerler’dir.
Yazarın, doğrudan veya dolaylı yoldan açıklamadığı yer
adları, kişiler ve kavramlar için, sayfa altlarına gerekli notlar tarafımızdan konmuştur.
Saygılarımızla.
Silva Kuyumcuyan
Necdet Sakaoğlu
İstanbul, 21.09.1993
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Hagop Mıntzuri, Artin Cümbüşyan için Grung usdi gukas
(Turna Nereden Gelirsin?) kitabını imzalıyor, 1974, İstanbul.

Mıntzuri ve Marmara gazetesi yayın yönetmeni Rober Haddeciyan.

Ermenice Basımın Önsözü

Gabuyd luys (Mavi Işık), Armıdan, Grung usdi gukas
Üç kitap, üç kapı. Yarının okuru
Mıntzuri’nin dünyasına işte bu kapılardan girecek. Tabii
dağıtımı yapılmış ve tükenmiş olan bu kitapları elde edebilirse. Ve her şeyden önce, bu yörelerde o zamana dek var
olmayı başarabilirse. Ama her şeye karşın biz inanıyoruz ki,
koşullar ne olursa olsun, burada veya başka yerlerde, büyük
ve özgün bir yazarın geniş kapsamlı yapıtıyla ilgilenmek,
onun yaşamış olduğu ve anlattığı dünyayı tanımak isteyen
birileri her zaman bulunacaktır. Anlatılan o dünya tümüyle
yitirilmiş bir dünyadır. Ayrıca, onu anımsayanların da giderek yok olmasıyla belleklerden de silinmektedir. İşte bu
kitapla, bu yitik dünyaya bir pencere daha açılmış oluyor.
Mıntzuri’nin yapıtlarının tümüne açılan bu pencereler
oldukça küçük ve az sayıda olsa da, onlardan yansıyan yaşam dolu aydınlık ve geçmişin canlı esintisi, anlatımının
tartışılmaz ustalığıyla birleşerek edebiyat meraklıları kadar,
uzman eleştirmenlere de çekici ve doyurucu gelecektir. Yapıtlarının uzun bir listesini, yazarın kendisi Grung usdi gukas kitabının “Muhasebe” bölümünde veriyor:
(Turna Nereden Gelirsin?)…

İki yüz yirmi beş hikâye yazdım, yetmiş beş kronoloji, yirmi altı köy tasviri, on iki öykü, toplam üç yüz otuz sekiz.
Bunlardan doksan dördü basılıp kitap haline geldi: Gabuyd luys ve Armıdan. Bunlara daha sonra basılan yirmi
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altı öyküyü de katacak olursak, yine de yüz beş öykü açıkta kalır. Bunlar gazetelerde yayımlanmış, ancak kitaplaşmamış yapıtlardır.

Ve şöyle sürdürür sözü Mıntzuri:

İyi ki bütün eserlerim gazetelerde neşredildi. Elyazmasıyla kalmadı. Bu şekilde yayımlanmış sayılırlar. Eserlerim
yarar sağlamayacaksa, yaldızlı ciltlerle de kaplansa unutulmaya mahkûmdurlar; aksine, yerin altında dahi olsa,
aranır, bulunurlar. Yazı ölmez, yazı ölümsüzdür.

İyimser Usta, mezar taşına yazılı bu özdeyişinin altında
vicdan huzuruyla uyuyor sonsuzlukta. Ardında, yayımlanmamış hiçbir yapıtının kalmadığı doğrudur. Kaleminden
çıkan her şeyi hemen baskıya vermekte, kendisi kadar bizler –onu sevenler– de aceleciydik. Ancak, günlük gazetelerde yayımlanmış olmak, unutulmaya ve yok olmaya karşı
kesin bir güvence sağlamaz. Özellikle de, düzenli derleme
yapan kişiler veya arşivle uğraşan kurumlar yoksa. Kimi kez
yazar, yapıtının bir örneğini saklamamış veya yitirmiş olabilir, tıpkı Mıntzuri’nin “Bilanço”sunda on üç öyküsünün
asıllarını bulamadığını açıklaması gibi. Oysa ki kendisi bu
konuda son derece özenli ve düzenliydi. Gerçekten de, Usta’nın tüm öykülerinin, makalelerinin, anılarının ve kronolojilerinin yayım tarihleri ve yerleri tek tek belirtilerek kaydedilmiş oldukları değerli not defteri, bu kitabı oluşturan
parçaların bulunup derlenmesinde, karşılaştırmalarının yapılıp sıralanmasında çok yararlı oldu. Yine de bu parçalar,
oldukça yakın bir geçmişin, son on yılın yürüyen basamaklarında giderek dağılıp hızla uzaklaşıyorlardı bizden.
Peki ama, bu kitap hazırlanırken, öteye beriye saçılmış
pek çok yazı içinden, acaba niçin özellikle bunlar seçildi?
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Bunlar Mıntzuri edebiyatının bütün özelliklerini taşımalarına karşın, ne masal, ne makale, ne de öykü olup tarihin ta kendisidirler. Mıntzuri çocukluğunu, öğrenciliğini,
fırında çıraklık yaptığı günleri, aile büyüklerinin gölgesinde kıyasıya çalışma ve ölesiye yorgunluğa karşın mutluluk
içinde geçen ergenlik ve gençlik dönemlerini anlatır. Bu
dönemler, geçen yüzyılın son yılından Birinci Cihan Harbi’ne dek uzanan süreyi kapsar. Ancak Usta –her zaman
öne sürdüğü gibi– “kendini anlatırken”, en küçük ayrıntılarına dek nesnel bir geçmişi, yüzyılın başında İstanbul
veya Konstantiniyye olan bir başkenti anlatır. Görkemli
bir imparatorluğun son yıllarına ait bir ortamı, bir halkı,
bir yaşam biçimini canlandırır. Kısaca, kendine özgü renkleri, kokuları ve sesleriyle, başlı başına bir dünyayı yeniden
yaratır. Öyle ki, Usta’nın kendi dünyası gibi, dönüşü olmayan bir halde yitik ve yaşlanan belleklerle birlikte giderek
bulanıklaşmaya yüz tutmuş bir dünya. Açıkça söylemek gerekirse, zamanın ruhu tarih kitaplarında yaşamaz. Geçmişin kalp atışları ancak bu gibi canlı anlatımlarda duyulur.
İstanbul azınlık yayıncılığının güç koşullarında, acaba
gelecekte bir Mıntzuri kitabı daha yayımlanır mı? Bilinmez.
Ama artık onun tüm yapıtları edebiyat uzmanlarının ve
araştırmacıların ilgi alanına girmiştir. Bu nedenle, Değer ur
yes yeğer em (Yaşamış Olduğum Yerler) kitabının gecikmeden
yayımlanması gerekiyordu. Ve iyi ki bu kitap, her satırıyla, hayranlık dolu bakışlarımıza onun bir başka gerçek ve
görkemli görüntüsünü fırçaladığı İstanbul’da yayımlandı.
Artin Cümbüşyan*
10.02.1984
*

(1926, İstanbul - 2015, İstanbul) Ozan, yazar, eğitimci ve eleştirmen.

Eserlerini Zareh Khrakhuni imzasıyla yayımlamıştır.
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Savaş Yılları

Yaşam öykümün ikinci bölümüne başladığımdan bu
satırları yazdığım şu günlere kadar geçen zaman, 1977 yılı
yazına kadar uzanır.
1914 Ağustosunun son günleriydi. Hasadı bitirip köye
indik. Evlerimize girdik. Her perşembe Harizak’taki bağımızın su sırasıydı. Voğıda gidecek ağaçları sulayacaktı.
Topladığı ürünleri de eve getirecekti. Benim yapacağım
bir şey yoktu. Yine de birlikte gittim. Kıpçiglere* girip
yıkanmak için. Sabahleyin sular soğuk olurdu. Sular ısınıncaya kadar bağda oyalanırdım. Ağaçlardan dut yerdim.
Ağaçlarımız, İstanbul’dakiler gibi değildi. Eylül ayına, Varaka Haç’a** kadar meyve verirlerdi. Mevsim sonuna doğru
dutlar daha az sulu ve çok tatlı olurdu. O kadar ki, tadı
iç yakardı. Çok yiyemezdim. Tepedeki dallara çıkmadan,
alttakilerden ayak üstünde yerdim.
Kıpçigler, ırmağın karşı kıyısında Andzeğga otlağının
üstünde, yayladaydı. Irmağın suyu o kadar azalmıştı ki
neredeyse yatağı kurumuştu. Sulara topuk bile gömülmüyordu. Kumlara, yataktaki taşlara basarak karşıya geçtim.
* Kayaya oyulmuş yalak veya kurna.
** Azize Hıripsime tarafından Varak Dağı’na saklanan haçın anısına
o mevkide bir manastır yapılmış, ayrıca her yıl Haç Yortusu’nun on
beşinci gününde özel bir ayin gelenekleştirilmiştir. Bu yortu, yalnızca Ermeni kilisesince kutlanır.
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Otlağa çıktım. Kimsecikler yoktu. Kim olsun ki? Sonbahar gelmiş sayılırdı.
Bir dere, üç kilometre uzaktan, Zinekâr Dağı’ndan,
kırmızı gabanlardan, Surp Kevork köylerinden, Kaçdan
eteklerindeki kayalardan kazıyarak gelir, otlaktaki bağlardan geçip nehre dökülürdü. Kıpçigler, tarhın içinde biri
büyük, öteki küçük iki havuzdu. Birbirine bitişik bu havuzlardan büyüğüne dört, küçüğüne iki insan sığabilirdi.
Elle oymaydı muhtemelen. Kenarları düzgün yontulmuştu. İçinde ayakta durulunca göbek boyu su vardı.
Neredeyse öğlen olmuştu. Soyundum, kıpçige girdim.
Su iyice alçalmıştı. Yarım saat yıkandım. Daha doğrusu
suyla oynadım. Dışarı çıktım, kanmamışım, bir daha girdim. Doyasıya kaldım ve çıktım. Üstümü giyinip geldiğim
yoldan Harizak’taki bağa döndüm.
Bağlarda ne hazırlanır, ne yenir? Voğıda, evden peynir
ekmek getirmiş, domates, soğan, biber, salatalık, maydanoz ve peynirle bir manca yapmıştı. Siz buna salata deyin.
Biz manca deriz. İkisi de Ermenice değil, İtalyancadır. Ne
zaman, nasıl dilimize girmişler? Bizim bağın bitişiği Büyük
Armıdanlıların, Mıgırdiçlerin bağıydı. Geleneklerimize
göre tek başına yemek yemek doğru değildi. Bir yabancı,
yoldan geçen herhangi birisi dahi olsa davet etmek gerekirdi. Voğıda, Krikor’la Pirap’ı çağırmıştı. Onlarda bir manca
yapıp getirmişlerdi. Beni bekliyorlardı. Çeşmeden soğuk
su da almışlardı. Bizim kırmızı toprak kaplarımız suya bir
başka tat verir. İçtik ve o kadar çok yedik ki artık kıpırdayamaz hale gelmiştik. Mancaların yarısını da bağların
bekçisine verdik. Dere kıyısında, kavakların gölgesinde,
un gibi yumuşak, keten rengi kumlara uzanıp dördümüz
de uyuduk.
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Ne kadar uyumuştum? Saatim yoktu ki bileyim. Uyandığımda, ağaçların gölgesi uzamıştı, akşam yakın olmalıydı.
Boğazımdaki bademciklerin şiştiğini hissettim. Kıpçiglerdeki banyodan soğuk almışım. Herhalde ikinci kez yıkanmamda üşütmüşüm. Yazın böyle olursa kışın çekeceğim
var demekti. Tedavi ettirmem gerekiyordu. Bunun için de
İstanbul’a gitmeliydim. Bahçekapı’da Sanasaryan Han’ın
karşısında Ütücüyan Eczanesi vardı. Doktor Uncuyan
diye biri, gazete ilanlarıyla ağrısız bademcik ameliyatı yaptığını duyurmuştu. Onu hatırladım. Keşişlerin Vahram ve
Aliksanyanların Setrak, gelecek hafta İstanbul’a gideceklerdi. Onlarla birlikte gitmeye karar verdim.
Voğıda’ya söyledim, akşam evde dedeme, anneme de
söyledim. “Kalmayacağım, sadece iki günlüğüne gidip
geleceğim,” dedim. Gitmemi istemediler. Kim duyduysa
aynı şeyi söyledi: “Bademciklerin birkaç yılda kendiliğinden geçer kaybolur.” Herkese, “Hayır gideceğim, yirmi
yirmi beş güne kadar buradayım. Allahaısmarladık dahi
demeyeceğim evime,” dedim.
Hiç tahmin edebilir miydim neler olacağını? Dönemeyeceğimi ve bir daha birbirimizi hiç göremeyeceğimizi. Voğıda da hamileydi, Haç Yortusu ayında bir erkek çocuk doğurdu. Haço koyduk adını. Beni yaşlı gözlerle uğurladılar.
Üzüldüm ve kendi kendime gitmeyeyim diye düşündüm.
Ama yine de onlardan ayrıldım ve evden çıktım.
Babam, bir yıl önce gitmişti. Üsküdar’da Balaban’da
Çöp İskelesi’nde yem dükkânı açmıştı. Hayvan yemi satıyordu. Ekmekçilikten sonra hemşerilerimizin yaptığı
ikinci iş. Yerini biliyordum. Gemiden çıkınca doğru oraya
gittim. Dükkânın önünde oturmuştu, şaşırdı.
“Agop!” diye haykırdı.
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“Evet, benim,” dedim ve niye geldiğimi anlattım. “Durmayacağım, döneceğim. Erkek bir torunun daha oldu,”
dedim. “Haç’ın haftasında doğduğundan adını Haço koyduk.” Sevindi.
O tarihlerde Üsküdar’da, Armıdanlı, Teğudlu, Zımaralı hemşerilerimiz çoktu, fırınlarda, dükkânlarda. Aynı
sokakta birkaç adım ötede, Üsküdar’ın en eski tarihi fırını
vardı. Bizim Büyük Armıdanlılardan Terzolar, Zimarlar,
Mardenler işletirlerdi. Toros oturmuştu ekmek tezgâhına.
Bize damat olurdu. Sülalemizden Demircilerin ikinci hanesinden Ağavni’yi almıştı. Ben ve karım Voğıda, düğününde gelinle damadın yanında durmuştuk.
“Yarın memlekete gidenlerimiz var, mektepliler. Hanislerin Margos, Teğudlu Yeşdlerin Harutyun. İlki Berberyan’dan mezun oldu, ikincisi Garabetyan’dan.”
“Ya,” dedim, “bu benim için iyi bir haber. Acaba iki
gün bekleyemezler mi? Ben de birlikte döneyim.”
Karım Voğıda’nın ağabeyi Kerope, Üsküdar’daki çarşıda, Atlamataşı’nda un satardı, Şile, Ömerli köylülerine.
Margos’u, Harutyun’u orada buldum. Allahaısmarladık
demeye gelmişler.
“İki gün daha bekleyemez misiniz? Ben de sizinle geleyim,” dedim.
“Hayır,” dediler. Yarın gemiye bineceğiz. Beklerdik
ama çokluğuz, otuz kişiyiz. Pakariçliler, Kemahlılar, Gercanisliler, Horopelliler, Melkeşerliler var, beklemezler,
onlara söz verdik.” Ertesi gün onlar gemiye gittiler, ben
de doktora. Bir mecidiye, yani yirmi kuruş aldı, bademcik
ameliyatımı yaptı, hiç acıtmadan.
“Ben memlekete gideceğim doktor. Ne zaman yola çıkabilirim? dedim.
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“İstersen hemen git. Benim yapacak bir şeyim yok. Bir
ilaç yazayım, yarın eczaneden al. İki gün yolda boğazını çalkalarsın. Çok sıcak, çok soğuk şeyler yeme o kadar. Nereye
gidersen git,” dedi.
“Yaşa doktor!” diye haykırdım. Nasıl canlandım. Bu
ne güzel rastlantı. Demek hemen gidebilirdim. Saat on
bire geliyordu. Gemiye yetişemeyeceğimi düşündüm. İlacı
aldım. Ütücüyan Eczanesi’nden dışarı fırladım. Sanasaryan Han’ın sokağından, Bahçekapı’dan, birkaç dakikada
Galata rıhtımına yetişilebilir mi? Ne on dakikası, o kadar
bile geçmedi, köprünün kalabalığını yararak, önüme kim
gelirse çarpıp özür bile dilemeden, soluk soluğa kaldım.
Uğurlamaya gelenler henüz dağılmıştı.
“Gemi gitti,” dedi Kerope. “Seni de koyardık gemiye,
sen de giderdin. Yirmibeş dakika ancak oldu. Gemi Büyükdere önlerindedir.”
“Ya,” dedim ümitsizce, “yetişemedim.” Başka birşey
söylemedim, sustum.
Gidenler gitti. Ben burada kaldım. Günlerce gezindim. Marpuççular’da Şavarş Misakyan’a giderdim. Aztag’ı
yayımlardı. Vahram Tatul’u, o Samatyalıyı tanıdım. Yuvarlak yüzü, siyah gözleri ve bakışlarıyla. Ölümünden kısa
bir süre sonra, Misak Medzarents Arevelyan Mamul’da*
onunla ilgili coşkulu bir yazı yazmış, ben de memlekette
okumuştum. Kendisiyle kardeş gibi olduk. Yeni kuşaktan,
benim hamurumdandı. Beni, kendimden geçirenlerdendi.
Üsküdar’dan Köprü’ye geçerken vapurda Ardaşes Harutyunyan’ı gördüm. Onu, Nışan Babigyan’ın yıllığındaki resimden çıkarttım. Ne isabetli bir saptama. Ta kendisiydi,
*

1871’de İzmir’de yayımlanmaya başlayan, Ermenice edebiyat ve siyaset dergisi/gazetesi.
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Trakyalı Ardaşes Harutyunyan. Yazıları beni büyülerdi.
Yanına gidip oturdum. Kendisine duyduğum hayranlığı açıkladım. Benim boyumda veya biraz daha uzunca.
Uyumlu giyinmişti. Bakışları, berrak, keskin ve bilgeceydi.
Malkara’dan gelip İcadiye’ye, Üsküdar’a yerleşmişlerdi.
Aram Andonyan onun için, “Türk-Ermeni yazarlarımızın arasında en çok okuyanıdır” derdi. “Avrupa’yı Malkara’ya getirmişti.” Vahram Tatul da böyle tanımlamıştı
onu. Beni evine davet etti. Her gittiğimde, gene gel, derdi.
Remy de Gourmont’un kitaplarını verdi okumam için.
Zabel Yesayan’ı ziyaret ettim. Onu, Beşiktaş’taki ekmekçi
çıraklığımdan tanırdım. Fırından, Ortaköy’deki evinin ekmeğini verirdik. Köyü anlattım. Cagadamard’a* uğrardım,
Keğam Parseğyan’la konuşmak için. Rupen Zartaryan da
hep orada olurdu. Benim kimliğimi sordu:
“Armıdanlıyım,” dedim. “Erzincan nahiyesinden, fakat Eğin daha yakın bize.”
“Hep köyde, Armıdan’da mısın? Ne yaparsın orada?”
“1907’den beri, yedi yıldır köyümdeyim. Kışın öğretmenlik, ilkbahardan sonbahara kadar da her köylü gibi çarık ayaklarımda, tarla sürer, ot toplar, hasat yaparım. Yardımcı öğretmen diplomam var. Bunu bana, Erzincan’daki
eğitim kurulu, İstanbul’dan getirtip verdi. Çünkü, Askerlik Şubesi istemişti.”
“Neden yardımcı öğretmen? Ben burada, eğitim kurulunun başkanıyım. Sana bir öğretmen diploması veririm,
imtihansız. Mehyan’da**, senin “Köy Geceleri”ni okudum,
imrendim. Çok güzeldi.”
*

20. yüzyılın başlarında yayımlanan, en yaygın günlük Ermenice gazetelerden biri.
** Aylık edebiyat ve sanat dergisi. İlk sayısı 1 Ocak 1914’te çıkmıştır.
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Koyu yeşil elbisesiyle Avrupa’nın üst düzey insanları
gibi özenli giyinmiş, kırkı geçkin, ortadan uzun boyluydu.
Beni sorarsanız, ayaklarımda ayakkabı bile yoktu. Beyaz
yün çoraplar ve Erzincan işi topuksuz Asya yemenisi. Sırtımda, Arapkir dokuması kalın manusadan gömlek, ütüsüz eski elbise. Kurumuş söğüt dalları gibi parmaklar ve
yüzü, boynuna kadar güneşte yanmış biri. Çekinirdim, o
beni masasından seyrederken. Üç vilayetin*, Van’ın Erzurum’un, Bitlis’in yöneticisi gelmişti o günlerde. Herkes
çevresinde dönüyordu, tanışmak, arkadaşlık kurmak için.
Akşamları, Üsküdar’daki Marko’nun, Beyler’in açıkhava kahvelerine giderdim. Kendimi, Hagop Demirciyan
olarak tanıttım. Mehyan’da beni okumuşlardı. Sembolizmden etkilendiğim yıllardı. İnançlıydım, imreniyor, okuyor,
okuduklarımı yutuyordum. Köy gecelerini, köy seslerini
yazardım. Sonbahar gecelerini, damları, değirmen taşlarının çevresinde yıldız biçiminde oturmuş gelinlerin bulgur
çekmelerini anlatırdım. Dinlerdim, erirdim ezgileriyle...
Her rüzgârda birbirlerine kız kardeşler gibi sarılıp sonra
ayrılan kavakları. Gecenin içinde derenin sesi ne derin
gelirdi bana. Kulaklarımda, sayısız kurbağanın konseri çalınırdı. Birden ara verir, gene başlarlardı. Sabaha kadar,
vıng, vıng, vıng. Tepelerden tilkilerin sesleri duyulurdu.
Çok gür saçlarım vardı. Sırtıma kadar dökülürdü. Sembolist ozan Pelatan’ınki [?] gibi, fakat simsiyah. O zamanlar, cildin fildişi gibi bembeyaz olanı makbuldü ve soylu
sayılırdı. Bu nedenle güneşten kaçılırdı, köylü görünümlü
olmamak için. Ayaklarımda yemenilerle beni görenler şaşırırlardı. Demirciyan’ın ben olduğuma inanasıları gelmezdi. Soluk, narin, ince yapılı biri olmalıydım.
*

1914 reformlarından sonra altı Ermeni vilayetine atanan iki müfettişten birini kastediyor.
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Kim tahmin edebilirdi ki Sırbistan’da Avusturya veliahtı öldürülecek, Avrupa tutuşacak, altı büyük devlet savaşacak? Çok geçmeden Türkiye de seferberlik ilan etti.
Sokak sokak davullar çalındı. Bizi askere yazdılar. Artık
memlekete nasıl gidebilirdim?
Memlekette vaftiz babası olduğumuz Arhanyanların
Üsküdar’da işlettikleri dört fırın vardı. En büyüğü, Devecioğlu fırını, Yeniçeşme, Ahmediye’de Atpazarı Caddesi’ndeydi. İstanbul’un en büyük fırınıydı. Bir ağızda dört
yüz ekmek pişirirdi. Babam ve ben akşamları orada yatardık. Tahiniye İdaresi, yani Askeri Fırınlar İdaresi, bu fırını
Selimiye Kışlası’na bağladı. Un verdi. Beni de fırın işçileri
sınıfından ekmekçi asker yaptı.
Ne oduncular, arabacılar ne de fırın işçileri arasında
benden başka okuryazar vardı. Ordunun kağnıları, o tarihlerde oto, kamyon olmadığından taşıma işlerinde kullanılıyordu. Beni, Selimiye Kışlası’nın deniz kenarındaki
fırınının yüzbaşısı Kâzım Bey’in emrine verdiler. Her türlü
işten ben sorumluydum.
1915 yılı Nisan ayında İstanbul’daki Anadolulu Ermenilerin tehciri başladı. Ben zaten askerdim.
Mayıs ayında memleketten mektup gelmedi. İki kez
cevaplı telgraf çekildi, cevaplanmadı. Üçüncüsünde, “Burada değiller, semt-i meçhule yollandılar,” diye cevaplandı.
Dedem Melkon seksen sekiz yaşındaydı. Annem Nanik elli beş, çocuklarım, Nurhan altı, Maranik dört, Anahit iki, Haço dokuz aylık, karım Voğıda yirmi dokuz yaşında. Bunlar nasıl yürüdüler? Dedem Zıvazeğ Çeşmesi’ne
kadar gidemezdi.
Gahmıhlı Kürt Temer gelmişti. Lusniklerin, bizim kuzenin halasının çiftçisiydi. Ben bildim bileli onların evinin
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çiftçiliğini yapıyordu. Bizim kadar Ermenice bilir ve konuşurdu. Getirdiği habere göre, Ermenileri 4 Haziran’da
köyden çıkartmışlar. Demişti ki, evlerinin kapılarını, kilise
kapısı gibi öpmüş ve ayrılmışlar.
Evinizde, sizden birisi ölse, siz de onunla birlikte ölür
müsünüz? Yoksa artık çalışamaz, evdeki, sokaktaki işlerinizi sürdüremez misiniz? Ben askerdim, emir altındaydım.
Bırakırlar mıydı ki oturayım? Akşama kadar görünmek
zorundaydım. Ordunun askeri arabalarına ekmek saymak,
öküz ayaklarıyla götürüp ekmek yetiştirmek durumundaydım. Haydarpaşa’daki sevkiyata, Çanakkale veya Anadolu
cephesine giden askerlere, Kadıköy’deki, Kuzguncuk’taki
depo alaylarına, Haydarpaşa Hastanesi’ne, Üsküdar Paşakapısı’ndaki sivillere – ki bunlar hapishaneden salınıvermişlerdi. Bunlara çizgili kumaştan üniforma giydirmişler,
eğitmişler ve bir alay oluşturmuşlardı. Orduya hizmet
edeceklerdi. Üsküdar’dan, Selimiye Kışlası’ndan Kavak
İskelesi’nde bulunan kıyıdaki askeri fırına veya bizim Devecioğlu’ndaki fırına, Karacaahmet Duvardibi yollarında
ne kadar gittim, geldim. Seninkileri aklına getirme, kov
aklından. Ne yediler, nerede yattılar? Düşünme.
Ben, ölmeyip bu 1977 Eylülüne kadar yaşamamı, bir
“yirmi beş dakika”, evet, yirmi beş dakikacık gecikmeye
borçluyum. Bahçekapı’dan Galata rıhtımına soluk soluğa
yetiştim. Gemi yola çıkmıştı. Sevgili okur dostlarım, eğer
ilgilenirseniz hikâyemin tamamını anlatayım. 1886’da
doğdum. Fakat ben dünyaya gelmeyecektim. Annem bana
hamile olduğu zaman, onu kil kazmaya* dağa yollamışlar.
*

Eskiden, Anadolu’nun birçok yöresinde kundak bebeklerinin altına bez bağlamak yerine “öllük” denen bir tür kil toprağı konurdu.
Doğum yaklaşınca ilkin bu kil temin edilir, öğütülür, elenir ve hazır
bulundurulurdu.
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Tümsek yıkılmış, altında kalmış. İyi ki entarisinin bir eteği
dışarıdan görünüyormuş da boğulmadan çekip çıkarmışlar, toprakların altından. Neredeyse ölmüş haldeymiş. Eve
getirmişler. Annem bilmezdi benim doğumumu. Günlerce baygın yatmış. Kimileri o gün derler, kimileri, bir gün,
iki gün sonra...

Selimiye Kışlası, Üsküdar (YÇ)

Üsküdar sahilinden görünüm (Le Bon Marché, YÇ)
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