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1929, Romanya doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Roman-
ya’da okuduktan sonra 1952’de üniversite eğitimine devam et-
mek için İstanbul’a geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1956’da Pa-
ris’e yerleşti. Bir süre özel şirketlerde çalıştı. Daha sonra kardeşi 
Agop Kırmızıyan’la birlikte Romanya-Fransa-Türkiye arasında 
birçok ticari girişimde bulundu. Paris’te mühendis olarak haya-
tını sürdürmektedir.



Bu kitabın satışından elde edilecek gelir 
Kalfayan, Getronagan ve Hrant Dink okullarına bağışlanacaktır.

Bu kitap, Hraça Kırmızıyan’ın Arrive d’ailleurs - Le destin d’une vie 
(Verone Editions, 2020) adıyla Fransızca yayımladığı kitabının Türkçe çevirisidir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun meşhur mimar ailesi Balyanların anıt-mezarının 
inşasıyla başlayan hikâye, Kırmızıyan kardeşlerin Bükreş-İstanbul-Paris 

hattında devam eden gündelik yaşamından ve iş hayatındaki 
girişimlerinden kesitler sunuyor. 

Metinde, Ermenice, Fransızca, Romence ve İngilizce sözcükler italik dizildi. 
Türkçe yazımda Ömer Asım Aksoy’un Ana Yazım Kılavuzu (Epsilon Yay.)

temel alındı, Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu’ndan (Metis Yay.) 
yardımcı kaynak olarak yararlanıldı.
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NEREDEN NEREYE
Bir yaşamöyküsü

HRAÇ KIRMIZIYAN (ANUŞAVAN)



Bir hayatta ne yaşanırsa yaşansın, 
geriye kalan sadece mezar taşının üstüne kazınacak 
bir isim ve iki tarihten ibarettir.



Anne ve babamız, Vahram ve Şnorhig Kırmızıyan anısına.



Yeni nesil Kırmızıyanlar Liam ve Milan, ailelerinin hikâyesini öğrensinler diye.
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Önsöz

 

Bir kitabın etkisini ilk satırlardan itibaren belli edeceğine hep 
inanmışımdır. Kitaba ya hemen ısınırsınız ya da ısınmazsınız. Ne-
deni pek bilinmez ama genelde hayatın pek çok alanında belirleyici 
olan ilk karşılaşmadır; ilk bakış, atılan ilk adım, ilk gün... Bundan 
sonrası bu ilk ana bağlı olarak gelişir. Son zamanlarda bir kitap oku-
manın, bir kitap yazmaktan çok daha zahmetsiz olduğunu fark ettim. 
Bu konuda bana kesinlikle katılacağınıza eminim. 

Yazmaya tutkun ve gündemi takip etme heveslisi biri olarak, ke-
limelere karşı özel bir zaafım var. Bildiğim tüm dillerde, beni bü-
yüleyen eşsiz kelimeler keşfettim, bunlardan bazıları çevirisi yapıla-
mayacak kadar güçlü kelimelerdi. Bu tür kelimelerin sadece içine 
doğdukları dile özgü kalmak istediklerini düşünmüşümdür. 

Söze başlarken, bu fikrin güzel bir maceraya dayandığını ifade 
edeyim. İstanbul’da, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerin-
de Balyan ailesinin fertleri tarafından inşa edilmiş eserlerin –mimari 
açıdan olduğu kadar tarihi açıdan da– önemini ve etkisini yeniden 
canlandırmak için girişilmiş güzel bir macera. 

Ben ne bir yazar, ne bir tarihçi ne de bir mimarım, ama bu satırla-
rı yazma fikri, son zamanlarda yaşadığım mutluluk anlarını paylaşma 
arzumdan kaynaklanıyor. Aslına bakarsanız, bu eserin, bir kitap gibi 
algılanmasını da istemiyorum. Benim için ideal olanı, soğuk bir kış 
günü, sıcacık bir şömine ateşinin karşısında ya da yazın, denize nazır 
bir terasta, konunun şahsi, siyasi veya tarihi tüm cephelerini okurun 
kendisiyle paylaşmam şeklinde olurdu: O sabırla yanı başımda, ben-
se hiçbir şeyi atlamadan anlatmanın, ama bir yandan da onu sıkma-
dan yanımda alıkoyabilmenin, sayfaları çevirmeye devam etmesini 
sağlayacak kadar ilginç olabilmenin kaygısında. 

Hem Balyan ailesinin ait olduğu milletin bir ferdi hem de bu top-
raklar üstünde geçmişi çok eskilere dayanan bir birey olarak kendi 
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dönemimi yaşıyorum; etrafımda olup bitenleri dikkatle izliyorum ve 
kendimce, olanaklarım elverdiğince, dönemimi belirleyen olaylara, 
iddialı değil ama bilinçli bir katkım olsun istiyorum. 

Babam Sivas’ta, annem Çanakkale’de doğmuş. Bense dünyaya 
gözümü buralardan çok uzakta, yani Romanya’da, Ploieşti’de açtım. 

Neden böyle peki? Bu, sadece Ermenilerin tarihini bilmeyenlerin 
sorabileceği bir soru...

22 Mayıs 1952’de İstanbul’u ilk kez keşfettiğimde, henüz yirmi 
iki yaşındaydım. Geçmiş dönemin İstanbul’undan, Boğaz’ın iki ya-
kası üzerine uzanmış, 700-800 bin nüfuslu, Müslümanlarla beraber 
Rum, Ermeni, Yahudi azınlıkları da barındıran muhteşem bir şehir-
den söz ediyorum. Buradaki ilk yıllarımı aile, eğitim ve arkadaşlar 
arasında geçirdim. Önceliklerim –henüz bilmediğim– Türkçeyi öğ-
renmek, mühendislik eğitimimi tamamlamak ve yeni arkadaşlıklar 
edinmekti. Yani beni çevreleyen nesnelere ilgi gösterecek kadar vak-
tim yoktu. Bu kadim şehrin hikâyesine –Bizans, Roma ve Osmanlı 
medeniyetlerinin kavşağı olan bu görkemli şehrin– turistik mekânla-
rının keşfine çok daha sonra, yıllar sonra girişecektim.” 

Kardeşim Agop’la beraber, şehirde ziyaret ettiğimiz ilk anıt Be-
yazıt Kulesi oldu. Bu kule 19. yüzyılda, şehirde o dönem çok sık 
rastlanan muhtemel yangınları gözlemlemek üzere inşa edilmiş. Or-
tamı sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Arsen Garabedyan adındaki 
Bükreş’ten arkadaşımızın Beyazıt Meydanı’nda elektrik malzemeleri 
satan kuzenlerinin yanına uğramıştık. Bu arkadaşlar bizi o yıllarda 
meydanın her yanından göze çarpan kuleyi ziyarete götürdüklerinde, 
anıtın Senekerim Balyan tarafından inşa edilmiş olduğundan tama-
men habersizdik. 

Zaman içinde, tarihi çekiciliği olan daha pek çok başka eseri ziya-
ret etme olanağımız oldu: Dolmabahçe, Topkapı, Yıldız, Beylerbeyi 
sarayları, Ayasofya, Sultanahmet, Ortaköy ve Dolmabahçe camileri 
vb. Agop askerlik yaparken görkemli Selimiye Kışlası’nı yakından 
tanıma şansına erişmişti zaten. 

Yaptığımız gezintiler esnasında yavaş yavaş bu tarihi mekânların 
değerinin ve öneminin farkına vardık diyebilirim. 



11

Ye
di

 p
ad

iş
ah

ın
 h

ük
üm

ra
nl

ık
 d

ön
em

i b
oy

un
ca

 B
al

ya
n 

ai
le

si
ni

n 
fe

rt
le

ri 
ta

ra
fın

da
n 

in
şa

 e
di

le
n 

ya
pı

la
rın

 li
st

es
i

K
ay

na
k:

 P
ar

s 
Tu

ğl
ac

ı, 
O

sm
an

lı 
M

im
ar

lığ
ın

da
 B

at
ılı

la
şm

a 
D

ön
em

i v
e 

Ba
ly

an
 A

ile
si

 (İ
st

an
bu

l: 
İn

ki
la

p 
ve

 A
ka

 K
ita

be
vl

er
i, 

19
83

). 



12

Yaklaşık iki yüzyıl boyunca, Balyan ailesinin dokuz üyesi, yedi 
padişahın hükümranlığı süresince, İstanbul ve çevresinin mimari 
mirasının yenilenmesine katkıda bulundular. Aynı dönemde sa-
yısız önemli esere imza atmış farklı mimarlar bulunmasına karşın, 
Balyanların bu mimarlar arasında en etkin aile olduğunu söyleyebi-
liriz. Yapı ustaları* olarak saray erkânının ilgisini toplayan bu aile, 
Avrupa’ya özgü Batı tarzının icrasını eserlerine taşıyarak şehrin 
modernleşmesine katkıda bulundular. Balyan mimarisinin değeri, 
doğuya özgü kadim ve geleneksel ekolün, dönemin Fransa ve İtalya 
gibi batılı ülkelerinde uygulanmakta olan modern çizgisiyle uyum 
içinde harmanlanmasından kaynaklanır. 

Bütün ziyaretçiler gibi biz de bu mimarların eserlerinin bugün 
dahi güncel kalmasını sağlayan şeyin, fütürist vizyonları ile iki farklı 
stil arasında uyumu yakalayabilmelerinde yattığına inanıyoruz. İtiraf 
etmeliyim ki tüm bu saptamaları, ben ancak zaman içinde, bilgi da-
ğarcığım genişledikçe ve bu mimari mirasın derinliği hakkında fikir 
edindikçe yapabildim. 

Sizi çevreleyen abidelerin gölgesinde sürekli olarak kaldığınızda, 
bu yapıtlar ne kadar ünlü, ne derece turistik veya görkemli olurlarsa 
olsunlar, siz muhtemelen onların değerlerinin farkına varamazsınız. 
Tıpkı hiçbir Parislinin her gün gidip Eyfel Kulesi’ni ziyaret etmek 
istemeyeceği gibi. 

Doğuştan meraklı bir insan olmam ve beni çevreleyen her şeye 
karşı ilgi duymam nedeniyle turistik mekânları sayısız kez gezdim. 
Yıllar geçtikçe ve bu alanları ziyaret ederken hikâyelerini dinledik-
çe Balyanların etkisini ve eserlerinin derinliğini tasavvur edebildim. 
Gazeteci Cengiz Çandar’ın, 10 Aralık 2010 tarihinde Radikal gaze-
tesinde yayımlanan yazısında da söylediği gibi: “Balyanlar olmadan 
(...) İstanbul’dan geriye ne kalırdı ki?”

* 19. yüzyıl yapı inşa disiplininde ve özellikle de saray erkânı arasında mimar, 
mühendis, kalfa gibi kelimelerin ayrımının yapılmadığını hatırlatmakta fayda 
var. Bu meseleye dair aydınlatıcı bir makale için bkz. Melishan Devrim, “Bal-
yan Ailesi: Hangi Bilgi Doğru, Hangi Bilgi Yanlış?”, Gazete Duvar, https://
www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/02/12/balyan-ailesi-hangi-bil-
gi-dogru-hangi-bilgi-yanlis (Erişim tarihi: Ekim 2022).
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Aynı zamanda bu mimari miras, 18. ve 19. yüzyıllarda Batı’daki 
benzerleriyle hiç zorlanmadan yarışabilecek nitelikteki abideleri inşa 
edenlerin yaratıcı üslubuna ve yeteneklerine de şahitlik ediyor. Öte 
yandan, akademinin, mimarlık okulu mezunlarının, bir kısım profes-
yonelin ve İstanbullunun haricinde pek az kişinin Balyanların mima-
ri mirası hakkında bilgi sahip olduklarını da belirtmekte yarar var. 

Geçtiğimiz yıllarda, bu önemli aile hakkında söz edilmesine ola-
nak sağlayan tek hadise, 1981 yılında, İnkılâp ve Aka Yayınları tara-
fından yayımlanan Pars Tuğlacı’nın eseri olmuştur. Kitap, bildiğim 
kadarıyla, ailenin kökleri hakkında kronolojik detaylara ilk kez yer 
veren ve bu mimar ailesinin tüm eserlerini sıralayabilen tek kaynak 
niteliğindedir. Bu tarihten on yıl kadar sonra, yani 1991’de, aynı ese-
rin genişletilmiş ve zenginleştirilmiş bir versiyonu, yazar tarafından 
bu kez İngilizce olarak yayımlandı. Ancak bu gibi durumlarda sıkça 
rastlanılabileceği gibi Tuğlacı da şimşekleri üstüne çekmiş oldu. As-
lında amaç, söz konusu Balyanlar olsa bile, Ermeniler üstüne çalışma 
yapmaya cesaret edecek olanı kınamaktı. 

Tuğlacı ayrımcılığa varan aşağılayıcı hakaretlere maruz kalmış 
oldu. O dönemde yayımlanan dergilerden biri olan Boğaziçi dergisin-
de “Bitmeyen Ermeni Saldırısı” başlığı altında, Dr. Nejat Göyünç, 
Prof. Dr. Feridun Akozan ve hatta Çelik Gülersoy gibi akademisyen 
ve tarihçilerin imzalarını taşıyan metin özetle şunu dile getiriyordu: 
“Nasıl oluyor da siz, Ermeni asıllı alelade bir Pars Tuğlacı olarak, 
sözüm ona mimar olan sizin gibi Ermeni Balyanlara methiye düzme 
hakkını kendinizde bulabiliyorsunuz?” 

Ender rastlanır bir şiddet ve eşsiz bir saldırganlık içeren bu yazı-
lar, akılcı bir eleştiriden çok uzaktı. Sonrasında Pars Tuğlacı da bu 
söylemlere cevaben çok detaylı ve kanıtlara dayanan yazılı bir açıkla-
maya yer vermişti.

2010 Kasım’ında, basımı Hrant Dink Vakfı tarafından gerçekleş-
tirilen ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni mimarlara yönelik 
bir çalışmayı dışarıda tutarsak, bildiğim kadarıyla Balyanlar hakkın-
da Türkiye’de şimdiye kadar yayımlanmış tüm yayın ve literatür bun-
dan ibarettir.
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Hepsi de bu topraklarda doğmuş, hepsi de seçkin kimliklere sa-
hip ve her şeyden önemlisi yaşamları boyunca ülkelerine çok şey kat-
mış bu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşları hakkında gösterilen say-
gı eksikliğinin, hafıza kaybının gönüllüce şekillendirilmiş bir cehalet 
örneği olduğunu düşünüyor ve bu durumu üzüntüyle karşılıyoruz. 
Halbuki, Osmanlı’nın yedi sultanı “Balyan dönemi”nde inşa edilmiş 
abideleriyle, onları “yetkili saray mimarları”, hatta “devletin başmi-
arları” olarak onurlandırmışlardı. Bu noktada, Prof. Dr. Mustafa 
Cezar’ın 22 Şubat 1991 tarihli Marmara gazetesinde yayımlanmış 
makalesinin de yeterince aydınlatıcı olduğuna değinmek isterim.

Günümüzde gerek devlet gerek İstanbul halkı, Balyanların eserle-
rinden istifade ediyorlar ve bu durumdan da hoşnutlar. Buna karşın, 
hatta diyebiliriz ki ortaya konmuş pek çok başarıya rağmen, doğum 
veya ölümleriyle ilgili hiçbir anma töreni veya kutlama yapılmıyor. 
Bir kısım turist rehberinin, tarihi mekânları gezdirirken, bu abide-
leri inşa edenlerin “Baliani”ler olduklarını söylemeleri ve böylece 
onların İtalyan asıllı mimarlar olduklarını düşündürmeleri de, artık 
ün salmış bir anekdota dönüştü. Gerçeği olduğu gibi söylemektense 
İtalyan olduklarını ima etmek ne kadar ilginç. Halbuki Balyanlar bu 
topraklarda doğdular, Ermeni asıllı olsalar dahi, diğer milyonlarcası 
gibi, onlar da Osmanlı İmparatorluğu’nun halklarından birine men-
suptular. 

Öte yandan Ortaköy (4 Haziran 2014) ve Eminönü (4 Mayıs 
2018) camilerinin restorasyonu nedeniyle düzenlenen açılış organi-
zasyonlarından da söz etmek gerek. O dönem Başbakan Erdoğan 
yaptığı açılış konuşmasında ibadet mekânlarını inşa edenlerin ismini 
andı ve Ermeni asıllı Balyanların, bu ulu yapıların mimar ve kalfaları 
olduklarının altını çizmiş oldu.

Balyan ailesinin en son ferdi olan Levon, 1925 yılında Paris’te 
öldü. Kendisinden önce, 1875’te Hagop Balyan ve 1899’da da Sar-
kis Balyan da İstanbul’da ölmüşlerdi. Bu tarihlerin üstünden henüz 
bir yüzyıl geçmiş olmasına karşın, varlıkları hafızalardan neredeyse 
tamamen silinmek üzere ve eserlerini de milli miras olarak bıraktık-
ları unutulmakta. 
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Biz, Hraç (Anuşavan) ve Agop Kırmızıyanlar, işte bu gerçeklere 
parmak basmak istedik. Bizi tanıyan ya da tanımayan pek çok insa-
nın aklına şu soru gelebilir: Romanya’nın, Ploieşti kentinde hayata 
gözlerini açmış ve sonrasında da yaşamak için Paris’i seçmiş olan 
Kırmızıyan kardeşler neden böyle bir girişimde bulunuyorlar?

Size hemen üç neden sıralayabiliriz:
1- Her şeyden önce, 18. ve 19. yüzyıllarda Saray’ın baş mimar-

ları olarak onurlandırılan Balyan ailesi fertleri, eserlerindeki kalite 
ve yaratıcılıklarıyla ünü sınırları aşan bir milli miras bıraktılar. Bu 

Kırmızıyan kardeşler Balyanların anıt-mezarı önünde,
en üstte Balyan ailesinin soyağacı görülüyor.
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mirasın herkese ait olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de bu mirası 
–özellikle de gelecek nesiller nezdinde– unutulmuşluktan kurtarmak 
istiyoruz. Ayrıca Balyanların, tüm dünyaya yayılmış Ermeni kimliği 
için de, çoktan sınırları aşmış ulusal miras niteliğinde değerler oldu-
ğu şüphe götürmez bir gerçek.  

2- Kararımız sadece bu ailenin mensuplarıyla aynı köklere sahip 
olmamızdan kaynaklanmıyor. Esas amacımız, dinsel, kültürel ya da 
yaşam tarzı açısından farklılıklarımız olmasına rağmen, hepimizin 
binlerce yıldan beri bu toprakların insanları olduğunu görmezden 
gelenlere hatırlatmak. 

Altını çizerek tekrar etmek isterim ki, Balyan ailesinin en büyüğü 
olan Merametçi Bali Kalfa, Derevenk’te (Kayseri) doğdu, yani İtal-
ya’ya doğmadılar, onlar sultanlarına hizmet ettiler ve her biri birer 
eser bırakarak milli mirası oluşturdular. 

O halde, neden derin bir tartışmaya girişmiyoruz ve net bir şe-
kilde “Farklılıklarımıza rağmen uyum ve barış içinde birlikte yaşa-
yabilmek için ne yapmalıyız?” sorusuna cevap aramıyoruz. Aynı za-
manda, insanların doğdukları ülkenin gerçek tarihini tanımalarını 
nesiller boyunca engellemenin ne denli entelektüel bir suç olabilece-
ğini düşünmekten de kendimizi alamıyoruz. Bizler, her türlü bağnaz 
ve ayrımcı yaklaşımı kınıyoruz, çünkü bu tür yaklaşımların trajik ve 
tahammül edilemez sonuçlarına bugüne kadar katlanmak zorunda 
kaldık. Kültürlerimiz birbirinden farklı olsa dahi, bizler, ortak bir 
tarihi geçmişe sahibiz. 

Ayrıca bu girişimimizin anlayış ve zihniyetleri değiştirmeye des-
tek olacağını umut ediyoruz. Her halükârda, tüm medya mecraların-
da ses getirdiğini görmek bizim için mutluluk vesilesi oldu. Gazete, 
radyo, televizyon ve sosyal medya ağları üzerinden hiçbir olumsuz 
geri bildirim almadık. 

Tüm medya araçları söz birliği etmişçesine, anıt-mezar açılışının 
ne kadar görkemli ve anlamlı olduğunu vurgularken, acaba bu töre-
nin mimarların anısına düzenlenmiş olduğunun farkında mıydılar? 
Anlamak için ertesi günün medya ve gazete başlıklarında yer alan 
açılış haberlerini izlemek yeterli. 
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Boğaziçi dergisinin kapak sayfası.

Nereden Nereye / Hraç Kırmızıyan F: 2


