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Eğer ki kâbil ise bizleri kat’iyyen merak 
itmeyin! 

 

Oktay ÖZEL  
 

 
Sevgili evlâdlarımız Artin [ve] Coze [Joseph] Efendilere, 
İyi saatde olasınız, bizler dahi cümleten sıhhatde olub dâima duacıyız. Evvelki 
mektuplarınız(ı) daima vaktinde almakdayız. Bugün dahi tekrar mektubunuzu aldık. Bu 
defa bizler arzu itdik sizlere hep berâber olmak üzere fotografımızı çekdirib göndermeği. 
Lâkin valde ihtiyar olduğundan istemedi. Fakat bizler de sizin fotografınızı arzu idiyoruz. 
Eğer ki kâbil ise bizleri kat’iyyen merak itmeyin. Hasretlikden maada hiç bir kederimiz 
yokdur. Ve Annik (?) dahi vazifesine devam itmekde. Derici Coze’ye ve sana ayruca selâm 
ider.  
Aileniz, kızınız ve eşiniz sıhhatde olub selâmlar iderler. Agopvi (?), Levnika dahi 
ellerinizden öperler. Ve Agopvi dahi Papasyan Karloya mekteb[in]e devam idiyor. Anastas 
hânesi dahi sıhhatde olub selamlar iderler. 
Fi 20 Haziran sene [13]28 / 3 Temmuz 1912  
Duacı valdeleriniz Ursula [ve] Marik 
Adres: 
Elaziz’in Palu kazasında Kütahyalı demirci Vapik/Haçik (?) Altunyan 
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Yukarıdaki kartpostal-fotoğrafın kaleme alındığı 1912 Temmuz ayının 

diğerlerinden bir farkı yoktu muhtemelen. 1908’den beri Osmanlı ülkesindeki 
olayların akışı epeyce değişmişti. Abdülhamit önce Kanun-i Esâsi’yi yeniden 
yürürlüğe koymaya, parlamentoyu açmaya mecbur bırakılmış, ardından da 
tahttan indirilmişti. 1909 bu bağlamda 31 Mart Hadisesi ve Adana katliamıyla 
lekelenecek, takip eden yıllara birbiri ardınca kurulup yıkılacak kabine değişik-
likleri damgasını vuracaktı. 1911’e kadar iç siyaset iktidara egemen olan 
İttihatçıların güçlerini pekiştirmeye yönelik hamlelerine şahit oldu, siyasi 
çekişme gittikçe sertleşti; bir yanda 1912 “Sopalı Seçim”i, öte yanda siyasi 
cinayetler. “Hürriyet” havası giderek söndü, Jön Türk iktidarından beklentiler 
büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu 
Balkanlar’da toprak kayıplarını da beraberinde getiren son çırpınış safhasına 
girerken 1911’de dikkatini ve gücünün önemli bir kısmını Trablusgarb savaşına 
vermek zorunda kaldı.  

Bu fotoğraf böyle bir ortamda kaleme alınmış görünüyor. 1912 Tem-
muz’unda hayat kimler için nasıl geçmekteydi, memleket sathında kayda değer 
neler olmaktaydı, bir kolaçan edelim: Rivayetler muhtelif, bir hesaba göre 3 
Temmuz, diğerine göreyse 7 Temmuz tarihinde İstanbul’da Havacılık Okulu 
açılmış. 1 Temmuz’da Ahmet Ağaoğlu, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başya-
zarlığa başlamış. 16 Temmuz’da Sait Paşa kabinesi istifa etmiş, yerine 22 
Temmuz’da Gazi Ahmet Muhtar Paşa “Büyük Kabine”sini kurmuş. 

5 Temmuz tarihli Marmnamarz (Ermenice “Spor”) dergisi, Osmanlı 
ülkesinden iki Ermeni sporcunun Stockholm’de yapılan beşinci Olimpiyat 
Oyunlarına katıldıklarını yazmış. Aynı yılın bir hafta sonrasına ait (13 Temmuz) 
New York’ta çıkan Goşnak adlı haftalık gazetede yayınlanan bir mektup iki ay 
önce buzdağına çarparak batan Titanik’te Osmanlı ülkesinden Erzurum 
vilayetinin Kiğı kasabasından dört Ermeni’nin de hayatını kaybettiğini bildirmiş. 
Üçüncü mevkide yolculuk yapıyorlarmış, geçim derdiyle kendilerine bir iş 
bulabilmek umuduyla gemiye Fransa’da Cherbourg’dan bindikleri kayıtlara 
geçmiş.  

Irma Felekyan, nâm-ı diğer Toto Karaca Temmuz 1912’de üç aylık bir 
bebekmiş. Ünlü Ermeni ressam ve fotoğrafçı Kero Antoyan yine aynı Temmuz 
ayında Dersim’de doğmuş. Babası katliamlardan kaçıp kendini Amerika’ya 
attığında, geride karısı ve iki küçük çocuğunu bırakacakmış, onlar da bir süre 
Dersimli Kürtlerin arasında yaşamak durumunda kalacaklarmış.  

Temmuz 1912’de henüz Balkan Savaşları patlamamıştı, ama Ekim ayına da 
fazla bir süre kalmamıştı. I. Dünya Savaşı’na ise daha iki yıl vardı. Yukarıda 
sözünü ettiğimiz insanların bir kısmı hayata farklı kulvarlardan Temmuz 
1912’de katılmışlar, aynı ay içinde yaşamlarında kendilerince önemli değişiklikler 
olmuştu. Yani “hayat, olduğu gibi” idi. Herkes ona bir yerden tutunuyor, bir 
yerde ise düşüyordu. 

* * * 
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Kimbilir hangi şehirdeki oğullarına Palu’dan bu kartpostal-fotoğrafı yollayan 
Ursula ve Marik hanımların bahtında da bu tarihlerde evlâtlarından ayrı düşmek 
varmış. Belki iki kız kardeştiler. Oğulları gurbetteyken fotoğraflarının arkasına 
kısacık hâl-hatır sözcükleri sıkıştırdıkları 3 Temmuz 1912 tarihinde kendileri 
“memleket”lerinde yaşamaya devam ediyorlardı. Yani Diyarbekir vilâyetinin 
Elaziz sancağının Palu kasabasında. Foto-kartpostalın Palu’daki Kütahyalı 
Demirci Vapik (veya Haçik, isim silik olduğu için net okunamıyor) Altunyan 
adre-siyle yollanmış olması nedeniyle iki hanımdan birinin bu beyin eşi 
olduğunu düşünebiliriz. Sokak isimlerinin ve hâne numaralarının belki de 
düzenli olmadığı Palu’da her türlü posta yazışmalarında hâlâ hâne reisinin adı ya 
da dükkânının adres olarak yazılmasıyla yetinildiğini görüyoruz. Kaldı ki, 
elimizdeki fotoğraf bir mektuba eşlik etmiş idiyse (üzerinde posta pulu veya 
damgası olmaması bunu gösteriyor) zaten adres olarak arkasında ne yazdığının 
pek önemi de yoktu. Aslolan mektup zarfının üzerinde hangi adresin yazdığıydı. 
Belki yalnız cevap bu adrese yazılsın diye tekid ediyorlar. Ve belki yalnızca 
komşuları ve esnaf ve Kütahyalı olarak gözü açık biri!    

Vapik/Haçik Altunyan’ın yolu Kütahya’lardan kalkıp Palu’ya nasıl düşmüştü 
Allah bilir. Çünkü bizim bildiğimiz, o sıralarda Osmanlı memâlikinde Ermeniler 
için mekânda hareketlilik Doğu değil Batı yönündeydi. Doğu’da çıkış yolu, bir 
umut arayanlar ise daha ziyâde yine Doğu vilâyetlerinin sınır boyu 
Ermenileriydi. 1870’ler hatta 1820’lerden itibaren önce Osmanlı-Rus savaş-
larının savurmasıyla, ardından şiddetlenen katliamlardan uzaklaşmak için sınırın 
ötesinde Rus ve İran memleketlerinde şanslarını deneyenler arasında herhalde 
Kütahyalı Ermeniler olmasa gerekti. Vapik/Haçik Altunyan her halükârda bu 
genel eğilimin istisnası olarak yolu Batı’dan Doğu’ya düşenlerdendi. Belki eşiyle 
birlikte Kütahyalardan kalkıp geldi, belki de, daha büyük ihtimal, eşi Ursula ile 
(ilk onun adı geçtiğine göre) bir şekilde yolunun düştüğü Palu’da tanışıp evlendi. 
Her nasıl gelmiş olursa olsun, Artin ve Coze Efendilere yollanmış bu fotoğraf 
Palu’da mukim Kütahyalı Vapik/Haçik Altunyan’ın hânesinden yola çıkmıştı. 
Ama fotoğrafta da arkasındaki yazıda da onun yüzünü görmüyor sesini 
duymuyoruz. Bu kart tamamen kadınların, yani iki annenin eseri. Ursula 
Hanım’ın eşi Vapik/Haçik Altunyan’ın belki o gün dükkanda işi çoktu, belki de 
bir jest yapıp bu sefer hanımların dünyasına girmemeye karar vermişti. 
Bilemiyoruz. 

Peki fotoğrafın alıcıları Artin ve Coze Efendiler neredeydiler? Ailelerini 
Palu’da bırakıp ne için, nereye gitmişlerdi? Bu fotoğraf arkası bize bunları 
açıklamıyor ne yazık ki. Ama şu kadarı çıkarsanabilir: Artin ve Coze Efendiler, 
Ursula ve Marik kardeşlerin oğulları iki kuzendiler. Demirci Vapik/Haçik’in 
oğlu ve yeğeni olduklarına göre ellerinden bir zanaat geliyor demekti. Muhte-
melen yetişkin yaşlarında buna güvenerek şanslarını bir başka diyarda, büyük 
şehirde veya başka bir ülkede denemek üzere gurbete çıkmışlardı.  
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Tarih bilgilerimiz genel olarak Doğu Anadolu ile birlikte Palu bölgesinin de 
19. yüzyıl boyunca ekonomik bir çöküntü yaşadığına işaret ediyor. Osmanlı-Rus 
savaşlarından beri süregiden bu düşüşte, bölgedeki Kürt ve Ermeni ağalarla, güç 
sahibi ailelerin tahakkümü altında köylüler iyice bîzar olmuş, fakir düşmüştü. 
Bunlara 1890’lardan itibaren kırsalda ve kentlerde Ermeni ahâliye yönelen katli-
amlar da eklenince çok sayıda yetişkin erkek, aile yerini yurdunu terk edip büyük 
şehirlere göç etmeye başlamıştı. Göçler ilk elde Harput, Kiğı ve Diyarbakır’a; 
ikinci kademede Antep-Halep-Adana yönüne; üçüncü halkada İstanbul’a ve 
nihayet en geniş halkada Atlantik ötesine, Amerika’ya, Providence, Chealsea, 
Haverhill ve New York’a yönelmişti. 20. yüzyılın ilk çeyreğine gelinceye kadar 
bu coğrafyalarda dikkate değer bir Osmanlı kolonisi işçi, zanaatkâr topluluğu 
oluşmuştu. Osmanlı ülkesinin Türkü, Kürdü, Rumuyla, ama en çok da 
Ermenisiyle Yeni Dünya’da da birer mikrokozmozu oluşmuştu bu şehirlerde.  

Palulu Ermeniler iyi marangoz, inşaatçı, dülgerdiler. Bir süredir de 
İstanbul’da aralarından Boghos Ağa ile aynı aileden Kirkor ve onun oğlu 
Yervant Odyan gibi önemli mimarlar da çıkarmaktaydı. Sadece inşaat ustaları ve 
mimarlar değil, Palulular İstanbul’da Levon Paşalıyan ile Massis adlı Ermenice 
gazeteye “Hrant” adıyla daha 1880’lerde “Muhacir Mektupları” başlığı altında 
bir dizi yazı yazmaya başlayan Melkon Gürciyan gibi önemli edebi şahsiyetler de 
çıkarmışlardı. Fethiye Çetin’in anneannesi Heranuş’un köyü Havav özellikle bu 
hareketlilikte merkezî rol oynuyor, her çeşit yeteneği dışarıya ihraç ediyordu. 
Yani Osmanlı ülkesinin diğer şehirlerinde ve Amerika’da dikkate değer bir Palu 
Diyasporası oluşmaktaydı. Öyle anlaşılıyor ki, Altunyan ailesinin oğulları Artin 
ve Coze Efendiler de bu diyasporaya katılmışlardı bir süredir. 

Palu’nun bu dönemde hayalleri olan genç ve yetenekli insanlarına sunacak 
pek bir şeyi kalmadığını o dönemi anlatan tarih kitaplarından, hatıratlardan 
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biliyoruz. Bu fotoğrafın arkasının yazıldığı tarihlere gelinceye kadar, kısmen 
göçlerle kısmen de saldırı ve katliamlar sebebiyle Palu’nun dört Ermeni mahal-
lesinden sadece ikisi, Yerevan ve Doner ayakta kalabilmiş, diğerleri çoktan birer 
harabeye dönmüştü. Ursula ve Marik hanımlar bu fotoğrafı yolladıklarında civar 
köylerde, örneğin Havav’da değil de Palu’da yaşıyor idiyseler, bu mahallelerin 
birinde oturuyor olmalıydılar.  

Belli ki bu foto-kartpostal bize yine böyle bir göç hikâyesinin içinden 
sesleniyor. Bu kez erkeklerden ziyade, geride kalan kadınların hasret ve özlem 
duygularını dile getiriyor. Oğullarına duydukları “hasretlikten maada hiç bir 
kederi” olmayan Ursula ve Marik hanımların ağzından. Fotoğrafta oturur 
durumda poz verenler onlar olsa gerek. Ancak ailenin kadınları fotoğrafta görü-
nenlerden ibaret değil, bir de “cicianne” var. Kendisinden “valde” diye söz 
ediliyor. Belli ki o henüz bu yeni teknolojiye açık değil. Zaten ihtiyardı, belki o 
gün keyfi de pek yerinde değildi. Her halükârda bu fotoğraf karesine dâhil 
olmak istemediğini anlıyoruz. Görmüş geçirmiş bütün akranları gibi o da 
hasretliğini içine gömmeyi tercih edenlerden, mektupla dahi dile getirmeyen-
lerdendi anlaşılan.  

Fotoğrafta bir yandan da geniş ailenin üç kuşağı arasındaki farklılaşmayı 
gözlüyor gibiyiz. Kendini eve hapsetmiş ihtiyar Valde hanımın ileri yaşında gün 
saydığı Palu’da kızlarının, oğullarının ve iki kuşak torunlarının yanında iyice 
“dün”ü temsil ettiğini söyleyebiliriz. Çoktan orta yaşı bulmuş Ursula ve Marik 
hanımlar ise her şeye rağmen hayata tutunan, torunları üzerinden yüzlerini 
“bugün”e dönen büyükannelerdi. Fotoğrafta yerde ve kucakta oturanlar eğer 
fotoğrafta sözü edilen torunlar Agopvi(?) ve Levnika ise, onlar elbette 
“geleceğin” temsilcisiydiler. Oğlan çocuk Agopvi şimdiden okula gidiyor. 
Mektupta onun ismini takip eden Papasyan Karloya(?)’nın bir başka oğlan çocu-
ğunun mu, yoksa Agopvi’nin devam ettiği okulun adı mı olduğunu ise 
mektubun dilinden ve silik imlâsından ne yazık ki tam çözemiyoruz. Palu’da bu 
isimde bir Ermeni mektebi olduğunu en azından şimdilik tespit edemiyoruz. O 
halde, Papasyan Karloya’nın bir başka torun olma ihtimali yüksek demektir. 
Fotoğraf karesine giren torunlar Agopvi ve Levnika’yı Palu’da da olsa mektepli 
bir hayat karşılamış. Aslında hiç şaşırmayalım, o tarihlerde değil Palu 
kasabasında, neredeyse bütün Ermeni köylerinde birer kilise ve okul bulunuyor, 
kiminde heyecanlı, idealist, vatansever Ermeni öğretmenler ve din adamları 
dersler veriyorlardı. Bu nedenle torunların okula gitmesi bir istisna değil, normal 
rutinin parçası olarak görülmeli. Ermeni milliyetçiliğinin, ulusal uyanışının 
epeydir gündemi belirlediği, bütün çatışma ve gerilimleriyle başka türden bir 
mücadelenin Osmanlı Ermenilerinin hayatlarını dramatik bir şekilde etkilediği, 
dönüştürdüğü bir dönemde söz konusu torunların mektebe gidiyor 
olmalarındaydı belki de kritik fark. Ursula ve Marik hanımların fotoğrafa yansı-
yan sertleşmiş ve kederli bakışlarını hızla değişen zamandan kendi paylarına 
düşen bu torunlar da pek değiştirememiş görünüyor. 
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Her ne ise bu fotoğrafta aslında bir dördüncü kuşak da var. Arkada ayakta 
duran iki genç kadından söz ediyoruz. Ursula ve Marik hanımlar fotoğrafa 
“girmek istemeyen” valdelerinden bahsederken, fotoğraftaki o iki kadının adını 
nedense hiç anmamışlar. Muhtemelen her ikisi de ailenin gelinleri. Yani 
gurbetteki Artin ve Coze Efendilerin geride bıraktıkları eşleri. Agopvi ve 
Levnika’nın anneleri. Ya da bunlardan biri gelin ve her iki çocuğun annesi, 
diğeri ise ailenin henüz evlenmemiş genç kızı. Her halukârda fotoğrafın arkasına 
sığdırılan bu kısa mektupta Artin ve Coze’ye “aileniz, kızınız ve eşiniz sıhhatde 
olub selâmlar iderler” deniyor.  

Bu kısa cümle aslında hikâyenin bir başka ayrıntısını işaret ediyor. Artin 
(ve/veya Coze) evliler ve çocukları var. Kendileri her neredeyseler, eş[ler]i ve 
çocukları “memlekette”, yani Palu’da anneleri ve büyükanneleriyle birlikte 
oturuyorlar. Çocukların biri, Agopvi, okul çağına geldiğine göre, aslında uzun 
süredir evliler demektir. Ayrılık da epeyce uzun olsa gerek ki, oğullardan sık sık 
mektuplar gelmekte. Geniş ailemiz hiç olmazsa bu sefer gurbete çıkmış 
oğullarından gelen mektuplara bir fotoğrafla karşılık vermek istemiş. Demek ki 
Palu’da o tarihte bir fotoğrafçı dükkanı vardı. Karşılığında da oğullarından 
fotoğraflarını istemekteler. Bu mektup ve fotoğraf değişimi, hasret sözcükleri 
geçici bir duruma değil, uzun sürmüş (veya daha da sürecek olan) bir ayrılık ve 
hasretliğe işaret ediyor gibi.  

 
 

Palu - Harput 1878, II. Cilt, s. 84’den: Kığı-Palu civarı halkının yazlık dinî kursları için 
Kağtsrahayyats Manastırı’nda toplanan bir grup. Yıl 1912. Belki Artin ve Coze Efendiler 

de Palu’dayken bu kurslara katılmışlardı.
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Her durumda bu iki genç kadın, ailenin gelinleri/kızları, Artin ve Coze 
Efendilerin eşleri fotoğrafta geleneksel aile yapısı içindeki yerleriyle mütenâsip 
bir pozisyonda duruyorlar; geride ve ayaktalar, isimsizler. Aileye verdikleri 
evlâtlar kendilerinin değil, büyükannelerin dizinin dibinde veya kucağında. Evet, 
ilk bakışta bu epeyce geleneksel bir görüntü. Ancak, haksızlık da etmeyelim, o 
dönemde Anadolu’nun bu bölgelerinde çektirilmiş aile fotoğraflarıyla karşılaş-
tırıldığında bu hanımlar duruş, oturuş ve hiç de geleneksel olmayan giyimleri 
itibariyle sanki biraz daha “modern”, daha bir kendilerine güvenli gibiler. 
Aslında galiba ailemizin kadınları ne o kadar geleneksel ne de isimsiz silik 
şahsiyetler. Örneğin genç kadınlardan birinin adı Annik(?) galiba. Hani 
mektupta “vazifesine devam etmekte” olduğu belirtilen, Derici Coze (babası?) 
ile Artin ve Coze Efendilerden kocası olanına selâmını yollayan Annik. Ya o 
“vazife”si ne ola ki? Eğer bundan kasıt çocuğuna bakmak ve ev hanımlığı 
değilse, genç annenin çalışan bir kadın olduğuna hükmedebiliriz. Epeyce farklı 
bir aile örneğiyle mi karşı karşıyayız burada? Eğer öndeki sevimli küçük beyaz 
kedi sokak kedisi değil de (ki pek öyle görünmüyor) evin kedisiyse, bundan 
ailemizin varlıklı, iyi halli bir aile olduğu da pekâla çıkarsanabilir.  
O halde şu kadarını söyleyebiliriz: 1912 Temmuzunda Palu’dan bu foto-
kartpostalı uzak diyarlarda yaşayan oğulları Artin ve Coze Efendilere yollayan 
Ursula ve Marik hanımların temsil ettiği aile bir ayağı Doğu Anadolu’nun küçük 
bir kasabasında diğeri ise belki İstanbul’da (belki de Avrupa’da) olan orta (veya 
büyük) ölçekli bir tüccar ailesine işaret ediyordur. 

 
 

Palu’nun genel görünüşü, 1900’lerin başları  
(Kaynak: http://www.houshamadyan.org/) 
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İki dünürün mesleği dikkate alındığında, ailenin Palu’daki ayağının demircilik 
ve dericilikle uğraşmaya devam ettiği düşünülebilir. Fotoğrafa kadınların ve 
çocukların sûretleri üzerinden yansıyan hasretlik duygusuyla, hâl-hatır sorma, 
sıhhat ve afiyetlerine edilen duaların, aslında geri planda taşra zenginliğinin 
büyük şehire uzanan refah sıçramasını, sınıf atlama boyutunu biraz örttüğünü 
söyleyebilir miyiz?  

Ancak bir başka ihtimal daha var. Eğer Annik, yani ailenin gelini/kızı, 
gerçekten çalışan bir kadın ise Palu gibi bir küçük kasabada bu ne tür bir iş 
olabilirdi ki? Babası Coze’nin derici, kayınpederi Vapik/Haçik’in demirci 
dükkânıyla bağlantılı bir iş olması ihtimali düşük görünüyor. O halde ilk akla 
gelen Annik’in mahalli kilisede veya cemaat mektebinde sürdürülen gönüllü 
hizmet türünden bir meşguliyeti olduğudur. Dahası, Palu’da bu tarihte 40 kadar 
Protestan Ermeni aile yaşıyordu. Üstelik, hemen yakınında Harput’ta kurulan 
büyük Amerikan misyon teşkilatının ve okullarının rahat kapsama alanındaki bu 
kasabada bir Protestan kilisesi ve okulu da vardı. Bu durumda, Ursula Hanım’ın 
gelini, Artin Efendi’nin karısı Annik pekâla bu kurumlarda aktif olarak çalışıyor, 
örneğin öğretmenlik yapıyor da olabilir. Eğer öyleyse, ailemizle ilgili söyleyecek 
yeni bir şey var demektir. Yani, fotoğrafta nispeten daha modern bir görünüm 
veren Altunyan ailesinin Protestan olduğunu düşünmemiz gerekir. O zaman 
Annik de Harput’taki misyon okullarında eğitim görmüş, sonrasında kendi 
hayatını da misyonerce eğitime vakfetmiş, Palu’daki Protestan okulunda 
fedakârca çalışan genç bir öğretmen olarak çıkar karşımıza.  

 
 

Palu’nun Havav köyünden kalkıp Amerika’da Providence’da yerleşmiş Ermeni 
topluluğundan bir grup (Kaynak: http://www.houshamadyan.org/). 

Artin ve Coze Efendiler acaba aralarında olabilir mi?
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Eğer böyle ise, yani Altunyan ailesi iki-üç kuşaktan beri Protestanlaşmış 
Ermeni ailelerden biriyse, oğulları Artin ve Coze Efendilerin de aynı itikattan 
olduğu düşünülebilir. Bu ise bize bir başka kapı açar: Ailemizin protestanlığı ve 
Amerikan misyonuyla iç içeliği Artin ve Coze’nin, diğer benzer akranları gibi, bu 
genişleyen dinî-sosyal ağ içinde kendilerini rahatlıkla Amerika’da bulmuş olma 
ihtimalini gündeme getirir. Bu durumda Ursula ve Marik hanımlar bu fotoğrafı 
Amerika’daki oğullarına yazmışlar demektir. Niçin olmasın? 1912’de Amerika’da 
iseler ve 1914’e kadar dönmedilerse sonrasında da orada kalmış, bir daha geri 
dönmemiş olabilirler.  

Ancak, bu fotoğrafın Türkiye’de bir sahafa düşüp oradan Lerna Yanık’ın 
kişisel koleksiyonuna girmiş olması bunu epeyce düşük bir ihtimal haline 
getiriyor. O halde senaryoyu değiştirir, Artin ve Coze efendileri yine impara-
torluk coğrafyası içinde tutarız, örneğin en fazla İstanbul’a kadar yollarız! 
Farzederiz ki bu iki kardeş, Gregoryen veya Protestan farketmez, Palu’dan 
kalkıp İstanbul’a gitmişler, her ne yapıyorlarsa hayatlarını bir süredir orada 
idame ettiriyorlardır.  

Burada hikâyemizi biraz daha çeşitlendirebiliriz. Eğer Protestan idiyseler 
yollarının İstanbul’daki Ermeni milliyetçi intelijansiya ve siyasi hareketleriyle bir 
noktada kesişmiş olma ihtimali biraz düşükse de tamamen imkânsız değildi. Yok 
eğer Gregoryen veya Katolik idiyseler bu ihtimalin epeyce yüksek olacağı ileri 
sürülebilir. Diğer Doğu Anadolu Ermeni bölgelerinde olduğu gibi, Hınçak ve 
Daşnak örgütleri Palu’daki Ermeni cemaati içinde de etkindiler. Belki Artin ve 
Coze Efendiler daha oradayken bu hareketlerle tanışmış olabilirlerdi. Yani, 
Ursula ve Marik hanımların oğulları pekâla bu çevrelerin içinde veya yakınında, 
aktif militan veya sempatizan olarak Osmanlı yönetimine karşı kızışan bir siyasi 
mücadelenin isimsiz aktörleri arasında yer almış, bu pozisyonlarını İstanbul’da 
da sürdürmüş olabilirler. “İsimsiz” diyoruz, çünkü bu hareketlere dair mevcut 
çalışmalarda kendilerine, en azından o isimlerle, rastlamıyoruz. 24 Nisan 1915’te 
Ankara ve Çankırı’ya sürülenler arasında bir Vahram Altunyan vardı, ancak 
bunun bizimkilerle soyadı benzerliği dışında bir karabeti yok görünüyor. Başta 
sözünü ettiğimiz Palulu delişmen yazar “Hrant Gürciyan veled-i Melkon” ise 
tahmin edilebileceği gibi hareketin tâ içindeydi. Bu yüzden onun ismini 
Çankırı’ya sürülen Ermeni aydın ve siyasetçileri arasında Daşnak partisi üyesi 
olarak son kez görüyoruz.  

Ursula ve Marik hanımların Palu’dan uzak diyarlardaki oğulları Artin ve 
Coze Efendilere yolladıkları fotoğraf ve ona eşlik eden bu bir kaç satırlık 
mektupta adı geçenler her kim idiyseler, 1912 Ekim’inde başlayacak Balkan 
Savaşları’ndan muhtemelen fazlaca etkilenmemişlerdir. Palu’dakiler savaş 
zamanı orduya zâhire ve giyecek yetiştirmeye çalışırken, suistimale de oldukça 
açık bu yükümlülüklerden epeyce zorlanmışlardır elbette. Eğer oğlanlar 
İstanbul’da iseler, yolları savaş esnasında oraya akacak on binlerce Rumeli 
mültecisiyle kesişmiş midir? Bilemiyoruz.  

Ama iki sene sonra patlayacak Harb-i Umumî’nin ailenin her iki ayağını da 
dramatik şekilde etkilemiş olması ihtimali yüksektir. Fotoğrafımız 2010’da 
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Ankara’da Ayrancı Antika Pazarı’na düştüğüne göre, Artin ve Coze’nin 1915-16 
felâketinden bir şekilde sağ çıkmış olduğunu mu düşünmemiz gerekir? 
Muhtemelen. Ya Palu’dakiler? Fotoğrafın arkasındaki mektupta en sonda Artin 
ve Coze’ye selâmlarını ileten “Anastas’ın hânesi” ile birlikte demirci Altunyan 
ailesinin bu fotoğrafta görünen fertlerinin hayatları, eğer Protestan oluşları 
sebebiyle bir şekilde kurtulmamışsa, dönüşü olmayacak bir şekilde Deyr Zor 
yollarında son bulmuş olabilir. En azından torunlar kurtuldularsa, Agopvi ve 
Levnika acaba Diyarbakır vilayetinde “ahâli-i İslâmiyeye tevzi olunan” 1800 
çocuğun arasında kendilerini yeni isimlerle yeni aileler yanında mı buldular? 
Yoksa Diyarbakır’daki yetimhaneye, ya da bir ara Halide Edib’in yönettiği Suri-
ye’de Ayn Tura yetimhanesine yolları düşmüş müdür? Halide’nin oradan Cavid 
Bey’e içi daralırcasına yazdığı mektupta sözünü ettiği çocuklar arasında acaba 
bizimkiler de olabilir miydi? Palu’daki evlerinin yeni “gâsıp” misafirleri kimlerdi 
acaba? Öyle ya, daha 1917’ye gelene kadar koca vilâyetten sürülen onbinlerce 
Ermeni aileden geriye hâlâ boş görünen sadece 1055 ev kalmıştı Talat Paşa’nın 
defterindeki hesaba göre.  

* * * 
1912 Temmuz’unda Ursula ve Marik hanımların hayatından bir küçücük 

ânın bu fotoğrafa yansıyan görüntüsü üzerinden hatıralarına ortak olduk. Tam 
yüz yıl öncesinin Altunyan ailesine bugünden hovardaca dahl etik. Olur-olmaz 
bunca kelâmımızı bulundukları yerlerden görseler, duysalar acaba ne hisseder, 
ne söylerlerdi?  

“Deli saçması bütün bunlar! Allah müstahakınızı versin!” 
Haklı da olabilirlerdi elbet. Ya Ursula ve Marik Altunyan hanımlar Palu’dan 

değil Palu’daki oğullarına yollamışlarsa bu fotoğrafı? Ya kendileri İstanbul’da 
veya başka bir şehirde oturuyorlar idiyseler? Yani fotoğrafın altındaki adres 
gönderenlerin değil, alıcıların adresi idiyse? Yani Demirci Vapik/Haçik 
Altunyan “eliyle” Palu veya civardaki köylerin birinde yaşayan oğullarına 
yollanmışsa? Ya Demirci Vapik/Haçik Altunyan’ın mektubu oğullarına 
ulaştıracak sağlam bir adres olmanın dışında, ailemizle hiçbir ilişkisi yok idiyse?  

Hadi bakalım, şimdi siz alıp baştan kurun bu hikâyeyi… 
 

 
Kaynakça 
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Palu ve Palulularla ilgili bilgiler için şu iki kaynağa bkz.: 
V. Bardizaktsi, B. Natanyan, K. Sirvantsdyants, Palu – Harput 1878. Çarsancak, Çemişkezek, 
Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler, 2 cilt, Yayına Hazırlayan: Arsen Yarman, 
İstanbul: Derlem Yayınları, 2010; http://www.houshamadyan.org/ 
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Düzeltme 
 
Kebikeç’in 32’inci sayısında yayınladığımız Oktay Özel ve Mehtap Yüksel’in 
“Mektepden en samimî çiftçi selâmları” adlı yazılarında geçen kartpostal-
mektubun çevrimyazısında hatalı okumalar olmuştur. Hatalı kısımları koyu 
renkli harflerle düzeltiyor, okuyucularımızdan özür diliyoruz: 
 
b [Besmele] 
Kardaşım, 
Bunca senelerden beri tahayyül itdiğim emelime nâil olmağla ekdiğim altun başaklı ekini 
biçiyorum. Dimek, mütehassiri olduğum hayâta, muhîte kavuşdum. Oh !... Ne büyük 
bahtiyarî. Alâaddin de girdi. İlk vazîfesi mektebimizin latîf parkını süpürmek olmuşdur. 
Parkın nizâmını tenkîd idenler içün ne büyük bir eser-i tesâdüf…  
Ben çapa ameliyâtı ile meşgûlüm. Size ve beni soran  arkadaşlarıma en samîmî çiftçi 
selâmları. Burada pek âsûde ve bîgâne bir muhîtde yaşıyoruz. Bizi unutmak 
istemiyorsanız siz gelin. İstanbul’da en çok mevzubahs itdiğimiz mesâilden bizi haberdâr it. 
Burada umûmî bir sükûnet ve sâdegî var… 
Ellerinizden samîmâne sıkarak bu hayata kavuşduğumdan büyük hamd ü senâ ile hatm-ı 
kelâm eylerim benim kardaşcığım. 
5 Haziran 1330 (18 Haziran 1914) 
Bursa Zirâat Mektebi birinci sene talebesinden Hersekli Edhem Murad kardaşınız 
İstanbul Dârü’l- Muallimîn-i Âliyye ibtidaî birinci sene talebesinden 17 numerolu İsmail 
Hakkı kardaşımıza 
[Ek kısım]: Çiftçide meşgûliyet eksik olmadığından size şimdiye kadar mektub 
yazamamışdım. Mâzur gör. 
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