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Mıntzuri Kendini Anlatıyor
(Önsöz Yerine)

 

Armıdan’da doğdum. Erzincan’a bağlı yetmiş hane-
li bir köydü. Doğum tarihim 1886’nın 16 Ekimidir, bir 
perşembe günü. İki Armıdan vardır. Büyüğü on dakika 
ötede, üç yüz haneliydi. Ben küçüğündenim; benim Armı-
dan Fırat’ın sol kıyısında, Dersim dağlarının, başka deyişle 
Munzur Dağları’nın karşısındaydı*. Eğin en yakın şehir-
di. Rengarenk zenginliğiyle folklorumuz Eğin kökenliydi. 
Bizim oralar vadilerden, dağlardan ibaretti, düzlük yoktu. 
Köyleriyle, giysileriyle, ahalisiyle, haletiruhiyesiyle, pano-
ramasının 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 para-
sızdı, 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 ver-
dim. 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 bi-
çimlendirdiği çöküverir. Montajımı kendim yaptım. Oku-
ma, 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 ko-
lejin kütüphanesinde ve Ermeni öğrenci birliği kitaplıkla-
rında bulurdum. Doğu Ermenicesiyle yazan yazarları, yurt-
dışını 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, söyledik-
leri 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 Ma-
sis’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 kronolojile-
rim. Ağırlıklı olarak köyü verdim. Masallarla, köy tasvir-
leriyle, öykülerle verdim. Masallarla başladım. Köy tasvir-
lerimde, 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, ge-
ceyi ve orada o zamanlar mevcut olduğunu, vuku bulduğu-
nu, yapıldığını, konuşulduğunu çok iyi bildiğim bir şeyi, 
eşek, ağaç, taş, yol, insan, onları anlatırım, alır onları işle-
rim. Bütün istediğim, anı doğru vermek, canlandırmaktır. 
Fotoğraf değildir bunlar. Ben varım içlerinde. Öyküle-
rimde 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 bi-
zim yaşadığımız, benim yaşadığım günler vardır. Çevrem-
de 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 an-
lattığımda, her söylediğimde ben varım. İçinde yaşamış, 
birlikte olmuşumdur.

Ne yazarsam, bitirdikten sonra onunla göbek bağımı 
koparırım. Öyle ki artık yapacak bir şeyim yok. Kitaplaş-
tırmayı düşündüm, olmadı.* Gazete ve dergilerdeki yer-
lerinde bırakıyorum onları. Yazıyorum, çünkü yazmadan 
edemiyorum. Geliyorlar.

* Bu özyaşamöyküsü Aramyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nce 
1957’de yayımlanan Hamaynabadger hanrabedagan şrçani İstanbula-
hay 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 Esa-
yan 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, İs-
tanbul gurbetçisiydi. Yüz yıla yaklaşan ömrünün ilk çey-
reğinde yaşadıklarını özlemle anarak İstanbul’daki yalnız-
lığında avuntu buldu. Gözlemlerini, duyumsamalarını, 
anılarını mütemadiyen yazdı. Fakat yazar kimliğiyle ortaya 
çıkmaktan kaçındı. Öykülerinin bir azınlık cemaati arasın-
da 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, çocuklu-
ğunu ve gençliğini, olgunluk çağında belleğinde yeşertmiş; 
kültürümüz ve sosyal yapımız için gerekli gördüklerini se-

* Mıntzuri’nin diğer kitapları da Türkçeye çevrildi. 1993’te yayımla-
nan 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: Milyonla-
rı, “toplum”, “topluluk” diye geçiştirip “büyük insanları” 
anlatan tarih metoduna tepkiyle hamurkâr, süpürgeci, ci-
ğerci, 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 göz-
lemlemiş, yazmak konusunda ise bu ilkeden ayrılmamıştır.

Başkalarının önemsemediğini veya gözden kaçırdığını 
yakalayan Hagop Mıntzuri, bazılarımızın yeri geldiğinde 
sohbete çeşni olsun diye anlattıklarını, Alphonse Dau-
det’yi, Sait Faik’i andıran sıcak bir üslupla, vurgulamaları-
nı ise kendine özgü bir tekrir sanatıyla işlemiştir. Anlaşılı-
yor ki onun belleği, yıllarca sonra bile her çeşit ayrıntının 
renklerini, hareketlerini iyi korunmuş eski fotoğraf cam-
ları kadar net veren, çağdaşı fotoğrafçılar Abdullah Bira-
derler’in, Sebah ve Joaillier’nin, Febüs’ün, yüzlerle bin-
lerle 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 zer-
rece 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” şiirinde-
ki garip adamlar, sarhoşlar, ana-kız, top oynayan çocuklar 
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gibi Beşiktaş’ın fakir fukarasıdır. Hisarlılardır, Üsküdar-
lılardır. Bunların arasında bazen bir saray ağası, bir paşa, 
hatta bazen, bir padişah da gözükür. Mıntzuri, Ahmet Ra-
sim’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, ço-
cukluğunu, 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. Mıntzu-
ri’ye göre yaşamak önemli bir iştir ve uzun bir törendir. 
Bu törene herkesin, günlük olayların gerektirdiği biçimde 
katılması gerekir. Herkes, insanlık görevini yerine getir-
melidir, yaşamı ciddiye almalıdır. Ama bunu katı, hoşgö-
rüsüz, acımasız olarak değil, ihtiraslardan uzak, yozlaşma-
dan, 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 pay-
laşanların insani değerler düzeyinde dostluğudur. Kendi-
sini bu dileğe yönelten erdemin ise “okumak” olduğunu 
hissettirir.

Mıntzuri’nin üslubu, konuşma dilidir. Onun anlatı-
mındaki tadı yakalayamayan için, dil kurallarını bilmedi-
ğini sanmak olasıdır. Oysa Mıntzuri, Ermenicenin, Türk-
çenin, Fransızcanın ve İngilizcenin anlatım kurallarını, bu 
dillerin edebiyatlarını bilen bir “fenomen”dir. O, bir “köy-
yazarı” olmayı yeğlediğinden bu üslubu seçmiştir.
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Doksan yılı aşan ömründe Mıntzuri’nin çevresinde, 
onun değerini bilen ve onu korumaya çalışan, kendi cema-
atinden küçük bir grup daima olmuştur. Bu aydın çevre, 
eserlerinin yayımlanmasında da gereken çabayı esirgeme-
mişlerdir. Özellikle Marmara gazetesinin Genel Yayın Yö-
netmeni Sayın Rober Haddeciyan, Mıntzuri’nin yakınında 
bulunan bir aydın olarak bütün eserlerini, elyazmalarını 
titizlikle korumayı, yayımlamayı amaç edinmiştir. Okuyu-
cularımız adına kendisine teşekkür ediyoruz.

Hagop Mıntzuri’nin İstanbul Anıları, 1960 ve 1970’ler-
de, Ermenice Marmara gazetesinde ayrı yazılar halinde ya-
yımlanmış, yazarın ölümünden sonra ise bir değerbilirlik 
örneği olarak Sayın Artin Cümbüşyan ile Rober Haddeci-
yan’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 not-
lar tarafımızdan konmuştur.

Saygılarımızla.

Silva Kuyumcuyan
Necdet Sakaoğlu
İstanbul, 21.09.1993
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Mıntzuri ve Marmara gazetesi yayın yönetmeni Rober Haddeciyan. 

Hagop Mıntzuri, Artin Cümbüşyan için Grung usdi gukas 
(Turna Nereden Gelirsin?) kitabını imzalıyor, 1974, İstanbul.
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Ermenice Basımın Önsözü

 

Gabuyd luys (Mavi Işık), Armıdan, Grung usdi gukas 
(Turna Nereden Gelirsin?)… Üç kitap, üç kapı. Yarının okuru 
Mıntzuri’nin dünyasına işte bu kapılardan girecek. Tabii 
dağıtımı yapılmış ve tükenmiş olan bu kitapları elde edebi-
lirse. 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 gi-
derek 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 ya-
şam dolu aydınlık ve geçmişin canlı esintisi, anlatımının 
tartışılmaz ustalığıyla birleşerek edebiyat meraklıları kadar, 
uzman eleştirmenlere de çekici ve doyurucu gelecektir. Ya-
pıtlarının uzun bir listesini, yazarın kendisi Grung usdi gu-
kas kitabının “Muhasebe” bölümünde veriyor: 

İki yüz yirmi beş hikâye yazdım, yetmiş beş kronoloji, yir-
mi altı köy tasviri, on iki öykü, toplam üç yüz otuz sekiz. 
Bunlardan doksan dördü basılıp kitap haline geldi: Ga-
buyd luys ve Armıdan. Bunlara daha sonra basılan yirmi 
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